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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم« 

السادة أعضاء الهيئة العامة لمركز إيداع األوراق المالية المحترمين،،،

حضرات السيدات والسادة األفاضل، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أما بعد،،

ــة عــن جميــع زمالئــي  ــه لمــن دواعــي ســروري باألصالــة عــن نفســي وبالنياب ان

أعضــاء مجلــس إدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة أن أرحــب بكــم جميعــً 

لحضوركــم االجتمــاع الرابــع والعشــرين للهيئــة العامــة لمركــز إيــداع األوراق 

ــام 2021  ــنوي للع ــر الس ــم التقري ــن أيديك ــع بي ــي أن أض ــمحوا ل ــة، واس المالي

الــذي يضــم فــي طياتــه أهــم انجــازات المركــز وأبــرز الخطــط المســتقبلية إلــى 

ــة. ــات المالي ــب البيان جان

ــي  ــاريع الت ــن المش ــة م ــذ مجموع ــى تنفي ــام 2021 عل ــالل ع ــز خ ــل المرك عم

تســهم بتطويــر بنيــة عملــه وذلــك من خــالل تطبيــق المعاييــر الدوليــة وافضل 

الممارســات، حيــث أنهــى المركــز خــالل عــام 2021 مشــروع ربــط نظــام المركــز 

اإللكترونــي بنظــام التــداول الجديــد لشــركة بورصــة عمــان، باإلضافــة إلــى 

تطويــر نظــام المركــز اإللكترونــي واألنظمــة الفرعيــة لمواكبــة التطــورات 

الحديثــة والمتجــددة فــي مجــال أعمــال المركــز ومتطلبــات ســوق رأس المــال 

األردنــي، وتــم أيضــً تطويــر وفحــص اآلليــة الخاصــة بربــط مركــز إيــداع األوراق 

RTGS -JO مــن  الماليــة علــى نظــام التســويات اإلجماليــة الفوريــة – األردن 

خــالل خطــوط اســتخدام شــبكة البنــوك المغلقــة )VPN( كشــبكة بديلــة 

ــفة  ــام ادارة األرش ــر نظ ــروع تطوي ــى مش ــا أنه ــة، كم ــواالت المالي ــل الح لتناق

ــة  ــن البيئ ــول م ــى التح ــدف إل ــة ته ــات متخصص ــاد تطبيق ــتندات باعتم والمس

الورقيــة الــى البيئــة اإللكترونيــة فــي مجــال إدارة وتتبع ســير المراســالت الــواردة 

والصــادرة واالطــالع علــى المعامــالت الداخليــة باإلضافــة إلدارة التعاميــم، ممــا 

يعمــل علــى اختصــار الوقــت والجهــد والكلفــة والســرعة بإتمــام المعامــالت 

ــة. ــد الحاج ــترجاعها عن ــهولة اس وس

أمــا علــى صعيــد المشــاريع المســتقبلية الــواردة بخطــة المركــز االســتراتيجية 

ــن  ــة م ــة الثاني ــتكمال المرحل ــى اس ــز عل ــيعمل المرك ــوام 2021-2023، س لألع

مشــروع تطويــر خدمــة محفظتــك اإللكترونيــة والتــي تمكــن المســتثمر 

مــن االطــالع علــى بياناتــه األساســية وأرصــدة وكشــوف حســاباته مــن األوراق 

الماليــة المودعــة لــدى كافــة األعضــاء مــن الوســطاء المالييــن وأمنــاء الحفــظ، 

ــة بالكامــل  حيــث ســيتم تســهيل اجــراءات الحصــول عليهــا لتصبــح إلكتروني

باالضافــة الــى توفيــر الخدمــة علــى شــكل تطبيــق للهواتــف الذكيــة، وذلــك 

ــة  ــة اإللكتروني ــي والحكوم ــول الرقم ــو التح ــي نح ــه الحكوم ــة التوج لمواكب

حيــث يتيــح التطبيــق لمســتخدمي الهواتــف الذكيــة التــي تعمــل بجميــع 

األنظمــة التشــغيلية تتبــع ملكياتهــم وتداوالتهــم بــاألوراق الماليــة بــكل 

ــر. ــهولة ويس س

كمــا ســيعمل المركــز علــى اســتكمال مشــروع تطويــر خدمــة الرســائل 

الحــركات  كافــة  علــى   االطــالع  مــن  المســتثمر  يتمكــن  حتــى  القصيــرة 

ــة،  ــود ملكي ــركات وقي ــراءات ش ــالت وإج ــن تحوي ــاباته م ــى حس ــم عل ــي تت الت

باإلضافــة الــى تطويــر واســتحداث مجموعــة مــن الخدمــات الجديــدة والتــي 

منهــا تنفيــذ التســويات الماليــة للصفقــات مــن خــالل المركــز مباشــرة علــى 

المســتحقات  توزيــع  ومشــروع   ،)DvP( الدفــع  مقابــل  التســليم  أســاس 

النقديــة لمالكــي األوراق الماليــة المقــررة مــن قبــل الشــركات المســاهمة 

العامــة للمســاهمين وفــق افضــل الممارســات العالميــة.

كمــا ســيعمل المركــز علــى تحســين أداء وكفــاءة موقــع المركــز اإللكترونــي 

مــن خــالل اعتمــاد تصميــم جديــد للموقــع اإللكترونــي يتوافــق مــع المعاييــر 

الفنيــة الدوليــة الخاصــة بالمواقــع اإللكترونيــة تمكــن المتصفــح مــن االطــالع 

ــن  ــك م ــر، وذل ــهولة ويس ــكل س ــرها ب ــي ينش ــات الت ــات والمعلوم ــى البيان عل

خــالل كافــة الوســائل المســتخدمة ســواء كانــت أجهــزة حاســوبية أو لوحيــة 

أو هواتــف ذكيــة وبأســلوب عــرض حديــث وعصــري.

ــاء  ــان ألعض ــم االمتن ــل وعظي ــكر الجزي ــدم بالش ــي أن أتق ــمحوا ل ــً اس وختام

مجلــس االدارة الكريــم وكافــة موظفــي مركــز ايــداع األوراق الماليــة، ولــكل 

مــن هيئــة األوراق الماليــة وشــركة بورصــة عمــان وجميــع أعضــاء الهيئــة 

العامــة للمركــز لتعاونهــم معنــا فــي جميــع المجــاالت والظــروف والتــي 

ــه. ــل وج ــى أكم ــا عل ــا وخططن ــذ مهامن ــن تنفي ــا م مكنتن

حفــظ اهلل ســيد البــالد صاحــب الجاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين 

وحمــى اهلل أردننــا الغالــي ووفقنــا لمــا فيــه رفعــة ومنعــة هــذا الوطــن العزيــز. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

منى فوزي المفتي 

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة المدير التنفيذي

ــداع األوراق الماليــة  ــة العامــة لمركــز إي حضــرات الســادة / أعضــاء الهيئ

المحترميــن،،،

لكــم  ألقــدم  والعشــرين  الرابــع  االجتمــاع  فــي  بكــم  ألتقــي  أن  يســرني 

التقريــر الســنوي لمركــز إيــداع األوراق الماليــة للعــام 2021 والــذي يتضمــن 

فــي طياتــه ابــرز األعمــال واإلنجــازات التــي حققهــا مركــز إيــداع األوراق الماليــة 

خــالل العــام 2021، باإلضافــة إلــى الخطــة المســتقبلية التــي ســيعمل المركــز 

علــى تحقيقهــا، إلــى جانــب البيانــات الماليــة والتقاريــر للســنة المنتهيــة فــي 

.2021/12/31

حضرات السيدات والسادة الكرام،،،

يعتبــر المركــز الجهــة الوحيــدة فــي المملكــة المخولــة بموجــب قانــون 

األوراق الماليــة رقــم )18( لســنة 2017 بتســجيل األوراق الماليــة وحفــظ ونقــل 

ــداع  ــز إي ــدف مرك ــا، ويه ــوية عليه ــاص والتس ــراء التق ــا وإج ــا وإيداعه ملكيته

ــة  ــاألوراق المالي ــتثمرين ب ــة المس ــز ثق ــى تعزي ــة إل ــورة خاص ــة بص األوراق المالي

وتمكينهــم مــن متابعــة اســتثماراتهم بــاألوراق الماليــة بســهولة ويســر، 

مــن  والحــد  الماليــة،  األوراق  ملكيــة  لحفــظ  مركــزي  ســجل  ببنــاء  وذلــك 

ــن  ــة م ــي البورص ــذة ف ــداول المنف ــات الت ــوية عملي ــة بتس ــر المتعلق المخاط

خــالل وضــع أنظمــة داخليــة وتعليمــات وإجــراءات تتســم بالعدالــة والســرعة 

ــان. واألم

الحضور الكرام،،،

اســتمرارًا لألوضــاع الصعبــة الــى يمــر بهــا وطننــا الحبيــب بســبب جائحــة 

كورونــا اال ان المركــز تمكــن مــن ادارة االزمــة بــكل كفــاءة واقتــدار وذلــك 

ــة  ــس االدارة واالدارة التنفيذي ــن مجل ــداء م ــود ابت ــع الجه ــر جمي ــل تظاف بفض

ومــدراء الدوائــر ورؤســاء االقســام والموظفيــن، حيــث تمكــن المركــز مــن 

تســير اعمالــه وخدمــة اعضــاءه وجمهــور المســتثمرين فــي ادق واصعــب 

ــل  ــى تفعي ــز عل ــة للمرك ــة والتكنولوجي ــة الفني ــاعدت البني ــد س ــروف فق الظ

العمــل عــن بعــد للموظفيــن وكمــا تــم وضــع اجــراءات تســاعد االعضــاء ايضــا 

ــد. ــن بع ــل ع ــل العم ــى تفعي عل

عمــل المركــز خــالل العــام 2021 علــى تســجيل الســندات الحكوميــة وأســناد 

قــرض الشــركات والصكــوك حيــث بلــغ عــدد اإلصــدارات  )87( إصــدار وبقيمــة 

)6( مليــار دينــار اردنــي تقريبــً كمــا عمــل علــى إطفــاء )68( إصــدار وبقيمــة )4.2( 

مليــار دينــار اردنــي.

كمــا عمــل المركــز علــى تســجيل أســهم الزيــادة لـــ)13( شــركات مســاهمة 

ــض رؤوس  ــم تخفي ــا ت ــهم، كم ــون س ــً )91( ملي ــه تقريب ــا مجموع ــة بم عام

أمــوال )10( شــركات مســاهمة عامــة بمـــقدار )52( مليــون ســهم تقريبــً ، 

كمــا قامــت )4( شــركات منهــا )3( شــركات مســاهمة عامــة وشــركة واحــدة 

ــادة  ــث أن زي ــن، حي ــالل عمليتي ــن خ ــاج م ــدودة باالندم ــة مح ــاهمة خاص مس

رأس المــال للشــركات المســاهمة العامــة )الدامجــة( تمــت بمقــدار )880( الــف 

ــً. ــهم تقريب س

 

قــام المركــز خــالل عــام2021 بتعريــف مــا مجموعــه )12,286( مســتثمرًا، 

تــم تعريفهــم علــى قاعــدة  الذيــن  المســتثمرين  ليصبــح اجمالــي عــدد 

ــي  ــم )582,964( اردن ــتثمرًا منه ــه )643,512( مس ــا مجموع ــز م ــات المرك بيان

.2021/12/31 و)53,519( عربــي و)7,029( اجنبــي كمــا هــو فــي 

وتطبيقــً إلجــراءات التقــاص والتســوية كأحــد المعاييــر الدوليــة المطبقــة فــي 

أســواق رأس المــال والــذي يتــم علــى أســاس عــدم تســليم األوراق الماليــة 

ــة  ــداول اإللكتروني ــود  الت ــدد عق ــغ ع ــد بل ــا، فق ــداد أثمانه ــد س ــة إال بع المباع

ــة  ــى نهاي ــة حت ــوية اإللكتروني ــاص والتس ــات التق ــا لعملي ــّم إخضاعه ــي ت الت

ســهمً  مليــار   )1.7( تحويــل  بموجبهــا  تــم  عقــدًا   )872,175(  2021 العــام 

بقيمــة إجماليــة بلغــت )2( مليــار دينــار تقريبــً، كمــا بلغــت المبالــغ المقبوضــة 

والمدفوعــة مــن خــالل حســاب التســوية الخــاص بالمركز لــدى البنــك المركزي 

األردنــي )417( مليــون دينــار أردنــي.

واســـتمر العمــل بأحــكام النظــام الداخلــي لصنــدوق ضمــان التســـوية، حيــث 

يتكــون إلزاميــً مــن أعضــاء المركــز مــن الوســطاء وأمنــاء الحفــظ بهــدف 

تغطيــة العجــز النقــدي لــدى عضــو الصنــدوق المشــتري وتغطيــة العجــز 

ــة  ــع نتيج ــدوق البائ ــو الصن ــدى عض ــر ل ــذي يظه ــة ال ــد األوراق المالي ــي رصي ف

ــاألوراق الماليــة، وقــد بلــغ مجمــوع موجــودات الصنــدوق كمــا فــي  التــداول ب

أردنــي  دينــار  مليــون   )7.9( المالييــن  الوســطاء  مــن  المقدمــة   2021/12/31

منهــا )2.4( مليــون دينــار أردنــي مســاهمات نقديــة و )5.6( مليــون دينــار أردنــي 

ــة. ــاالت بنكي كف

كمــا قــام أمنــاء الحفــظ مــن البنــوك المرخصــة لمزاولــة اعمــال الحفــظ 

االميــن بتقديــم خطابــات تعهــد خطيــة غيــر محــددة القيمــة والمــدة بعــدد 

)14( خطــاب وكفــاالت بنكيــة بقيمــة )300,000( دينــار  أردنــي مقدمــة مــن 

ــوك. ــر البن ــن غي ــظ م ــاء الحف امن
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كمــا اســتمر المركــز بتثبيــت قيــود الملكيــة ورفعهــا علــى األوراق الماليــة 

المودعــة لديــه، حيــث نفــذ خــالل هــذا العــام مــا مجموعــه )11,419( عمليــة 

رهــن وفــك رهــن وحجــز وفــك حجــز، فــي حيــن بلــغ عــدد األســهم التــي تــم 

تنفيــذ هــذه العمليــات عليهــا )568.7( مليــون ســهمً، إلــى جانــب قيــام المركــز 

ــد  ــن تجمي ــاهم م ــن المس ــي تمك ــتثمرين والت ــد للمس ــة التجمي ــر خدم بتوفي

أســـهمه فــي الســـجل المركــزي لــدى المركز، حيث نفــذت )13( عملية تجـــميد 

و)17( عمليــة رفــع التجميــد.

وفــي إطــار العمليــات المســتثناة مــن التــداول مــن خــالل الســوق، فقــد اســتمر 

المركــز بتنفيــذ عمليــات التحويــل اإلرثــي والتــي يتــم بموجبهــا تحويــل األوراق 

الماليــة مــن حســاب المتوفــي إلــى حســاب ورثتــه الشـــرعيين، وقــد بـــلغ عــدد 

عـقـــود التـــحويالت اإلرثيــة المنفـــذة خــالل العــام 2021 )24,058( عقــد تحويل 

ــوقية  ــا الس ــت قيمته ــة، بلغ ــة مالي ــون ورق ــل )48.3( ملي ــا تحوي ــم بموجبه ت

ــة  ــالت العائلي ــود التحوي ــدد عـقـ ــغ ع ــن بل ــي حي ــي ف ــار أردن ــون دين )104( ملي

)3,146( عقــد تــم  بموجبهــا تحويــل )23.1( مليــون ورقــة ماليــة بلغــت قيمتهــا 

الســوقية )36( مليــون دينــار أردنــي، إضافــة إلــى عمليــات تحويــل ونقــل ملكيــة 

ــود  ــدد عـقـ ــويالت األخــرى، وقــد بلــغ عـ ــة والتحـ ــر المتداول األوراق الماليــة غـيـ

ــة  ــة مالي ــون ورق ــحويل )109.7( ملي ــا تـ ــم بموجبه ــقد ت ــل )8,146( عـ التـحويـ

ــي.  ــار أردن ــون دين ــوقية )255.1( ملي ــا الس ــت قيمته بلغ

ــر  ــن  تطوي ــاء م ــم االنته ــد ت ــا فق ــة التكنولوجي ــة الفني ــد البني ــى صعي ــا عل ام

وتحديــث انظمــة المركــز االلكترونيــة ® )SCORPIO(  وفــق احــدث اصــدارات 

وموثوقيــة  كفــاءة  زيــادة  يضمــن  ممــا  العالميــة  والتطبيقــات  االنظمــة 

االنظمــة وضمــان ســرية البيانــات والحــركات المنفــذة حيــث ان انظمــة المركــز 

الجديــدة تعمــل ضمــن بيئــة فنيــة وتكنولوجيــا ال يتــم تنزيــل  التطبيقــات علــى 

اجهــزة المســتخدمين Web-Enable ، وكمــا تــم االنتهــاء مــن تفعيــل انظمــة 

االرشــفة وادارة المراســالت الداخليــة والــذي ســوف يضمــن رفــع كفــاءة واداء 

ــر ورقيــة. الموظفيــن وصــوال الــى بيئيــة اعمــال غي

وكمــا نجــح  المركــز وفــي ظــل تحديــات الجائحــة مــن عقــد اجتمــاع الهيئــة 

العامــة العــادي مــن خــالل تقنيــات تكنولوجيــا لعقــد االجتماعــات عــن ُبعــد. 

ويعمــل المركــز بشــكل دائــم علــى بــذل قصــارى جهــده للمســاهمة الفاعلــة 

فــي تحقيــق األهــداف والــرؤى الوطنيــة، حيــث ســيعمل المركــز ضمــن خطتــه 

ــي  ــع اإللكترون ــر الموق ــى تطوي ــة عل ــة الفني ــص البيئ ــا يخ ــتقبلية وفيم المس

الخــاص بالمركــز مــن خــالل اعتمــاد تصميــم جديــد للموقــع االلكترونــي 

يتوافــق مــع المعاييــر الفنيــة الدوليــة الخاصــة بالمواقــع االلكترونيــة، وتطويــر 

ــة التحتيــة ألنظمــة  ــر البني وتحديــث خطــة شــاملة الســتدامة العمــل، وتطوي

ــبكات. ــة الش ــة وأنظم ــز اإللكتروني المرك

ــاح  ــع االرب ــة توزي ــم خدم ــى تقدي ــز عل ــيعمل المرك ــل، س ــد متص ــى صعي وعل

النقديــة، حيــث ســتمكن هــذه الخدمــة المســتثمرين مــن اســتالم أرباحهــم 

مباشــرة مــن خــالل المركــز، كبديــل عــن مراجعــة المصدريــن الســتالم هــذه 

ــر  ــة التأخ ــن عملي ــد م ــي الح ــاعد ف ــا سيس ــر، مم ــهولة ويس ــكل س ــاح، وب األرب

ــر  ــتثمر، االم ــى المس ــة عل ــف المالي ــد والكل ــل الجه ــاح وتقلي ــليم االرب ــي تس ف

الســوق  تنشــيط  وبالتالــي  الســيولة لديهــم  زيــادة  الــذي سيســاهم فــي 

ــي.  المال

ــة  ــة الخاص ــويات المالي ــذ التس ــة تنفي ــر آلي ــى تطوي ــز عل ــيعمل المرك ــا س كم

بالصفقــات واتمامهــا مــن خــالل المركــز مباشــرة وعلــى أســاس التســليم 

ــتحداث  ــر واس ــراف، وتطوي ــع االط ــوق جمي ــان حق ــع )DvP( لضم ــل الدف مقاب

خدمــات جديــدة مــن خــالل  تطبيــق آليــة اقــراض واقتــراض االوراق الماليــة 

والبيــع علــى المكشــوف، وانجــاز مشــروع إيصــاالت اإليــداع لــألوراق الماليــة 

ــدة  ــيع قاع ــان، وتوس ــة عم ــركة بورص ــة وش ــة االوراق المال ــع هيئ ــاون م بالتع

خدمــات  وتطويــر  وتحديــث  اإللكترونــي،  الحجــز  بخدمــة  المشــتركين 

المســتثمرين مثــل تطويــر خدمــة محفظتــك اإللكترونيــة وتســهيل اجــراءات 

الحصــول عليهــا لتصبــح الكترونيــة بالكامــل، كمــا ســيتم توفيــر هــذه الخدمة 

مــن خــالل تطبيــق علــى الهواتــف النقالــة لتســهيل عمليــة المتابعــة والحقــً 

ــة  ــة الخاص ــف المحمول ــر الهوات ــة )SMS( عب ــائل النصي ــة الرس ــه خدم إلطالق

التــداول  عمليــات  متابعــة  مــن  المســتثمرين  تمكــن  والتــي  بالمســتثمرين، 

المتممــة علــى حســاباتهم مــن بيــع و/أو شــراء لــألوراق الماليــة المنفــذة 

ــيع  ــة وتوس ــذه الخدم ــر ه ــى تطوي ــز عل ــيعمل المرك ــان، س ــة عم ــي بورص ف

ــي  ــركات الت ــة الح ــة كاف ــن متابع ــتثمرين م ــن المس ــدف تمكي ــا به قاعدته

تتــم علــى ملكياتهــم مــن االوراق الماليــة مــن تحويــالت مســتثناه وإجــراءات 

الشــركات وقيــود الملكيــة وغيرهــا، كمــا ســيعمل المركــز علــى تحديــث 

بيانــات المســتثمرين مــن خــالل تشــجيع المســتثمرين علــى تحديــث بياناتهــم 

وبالتعــاون مــع اعضــاء المركــز مــن الوســطاء المالييــن وامنــاء الحفــظ بهــدف 

ــة. ــات محدث ــدة بيان ــى قاع ــول ال الوص

حضرات الحضور الكرام،،،

وثقتكــم  المســتمر  لدعمكــم  لكــم  الشــكر  بجزيــل  أتوجــه  ختامــً 

ومســاندتكم المتواصلــة لنــا، ولــكل مــن هيئــة األوراق الماليــة وبورصــة عمــان 

لتعاونهــم المســتمر مــع المركــز لتمكينــه مــن أداء مهامــه علــى أكمــل 

ــس  ــاء مجل ــكر ألعض ــل الش ــم جزي ــة لتقدي ــم الفرص ــا أود أن أغتن ــه، كم وج

ــى  ــة عل ــداع األوراق المالي ــز إي ــي مرك ــة موظف ــة وكاف اإلدارة واإلدارة التنفيذي

مــا بذلــوه مــن جهــد مثمــر خــالل الســنة الماضيــة تحــت ظــل ورعايــة حضــرة 

صاحــب الجاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

والسالم عليكم ورحم اهلل وبركاته،،

جمال الجالب

المدير التنفيذي بالتكليف
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2
مليار دينار اردني

حجم التداول

12,286
مستثمر�

عدد المستثمرين
المعرفين 

14,445
حساب�

عدد الحسابات
المعرفة 

عدد الشركات المساهمة
العامة التى زادت

رأس مالها

91
مليون سهم

عدد االوراق المالية
المسجلة نتيجة
زيادة رأس المال 

52
مليون سهم

عدد االوراق المالية
التي تم تخفيضها 

10
شركة

عدد الشركات المساهمة
العامة التى خفضت 

رأس مالها

2
عملية

عدد عمليات
االندماج 

880
الف سهم

عدد االوراق المالية المسجلة
نتيجة زيادة رأس المال
للشركات المساهمة

العامة (الدامجة) 

181
مليون ورقة مالية

عدد االوراق المالية
التي تم تحويلها 

35,350
عملية

عدد عمليات التحويالت
المستثناة من التداول 

13
شركة

7.5
عدد االوراق المالية

المصدرة

مليار ورقة مالية

7.4
عدد االوراق المالية

المودعة

مليار ورقة مالية

18
القيمة االجمالية لألوراق 

المالية المصدرة

مليار دينار أردني
17.9

القيمة االجمالية لألوراق 
المالية المودعة

مليار دينار أردني

اضاءات العام 2021

289  
عدد اعضاء المركز

عضوًا

خالل العام 2021

كما في نهاية العام
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االنتماء

النزاهة
وسيادة
القانون

التميزالشفافية
المهنيةواالداء

امن وسرية
الدقةالمعلومات

قيمنا الجوهرية

تعزيــز ثقــة المســتثمرين بــاألوراق الماليــة  	

اســتثماراتهم  متابعــة  مــن  وتمكينهــم 

ويســر. بســهولة  الماليــة  بــاألوراق 

باعتمــاد  أثمانهــا  وتســوية  الماليــة  األوراق  ملكيــة  ونقــل  حفــظ 

بمســتوى  واالرتقــاء  الممارســات،  وأفضــل  الدوليــة  المعاييــر 

ــا  ــة والتكنولوجي ــرية المؤهل ــا البش ــى مواردن ــادًا عل ــات، اعتم الخدم

التميــز. وثقافــة  المتطــورة 

مؤسســة متميــزة فــي تقديــم وتطويــر خدمــات االوراق الماليــة 

تسهم في تعزيز بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة لالستثمار. 

رسالتناأهدافنارؤيتنا

بتســوية  	 المتعلقــة  المخاطــر  مــن  الحــد 

الســوق. فــي  المنفــذة  التــداول  عمليــات 
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إجراء عملية التقاص 
والتسوية لألوراق المالية

حفظ ونقل ملكية
األوراق المالية

إيداع األوراق المالية

نبذة عن المركز 

إنشاء المركز ومهامه

بدأ المركز بممارسة مهامه وأعماله في شهر أيار من عام 1999، وصرح للمركز بموجب القانون بمزاولة األعمال والمهام التالية:

إدارة المركز

مجلس االدراة: 	

يتولــى إدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة أشــخاص يتــم انتخــاب اثنيــن مــن األعضــاء مــن قبــل الهيئــة العامــة، ويتــم تعييــن ثالثــة 
ــه ونشــاطاته وتطويرهــا، ووضــع  أعضــاء مــن قبــل مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة يعمــل علــى وضــع السياســة العامــة للمركــز بمــا يضمــن إدارة أعمال

األنظمــة الداخليــة والتعليمــات الالزمــة إلدارة شــؤون المركــز، ويتألــف مــن:

عضو يمثل الشركات المساهمة العامة )3(

شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية                عضو مجلس إدارة 	

يمثلها السيد سمير توفيق حمد الرواشدة

عضو يمثل الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ األمين  )3(

شركة المتحدة لالستثمارات المالية  	

يمثلها ناصر محمد عبد الغني العمد                                               عضو مجلس إدارة

السيد جمال الجالب )4(                                                                                    المدير التنفيذي بالتكليف

ثالثة أعضاء من القطاع األهلي من ذوي الخبرة في المجاالت القانونية والمالية واالقتصادية 
يعينهم مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية )1(

السيدة منى فوزي المفتي )2(                                                           رئيس مجلس اإلدارة 	

السيد خليل محمد ناصر )2(                                                          نائب رئيس مجلس اإلدارة 	

السيدة فريال فيليب سابا                                                         عضو مجلس إدارة 	

)1(  تم تعيين أعضاء مجلس ادارة المركز وفقً لقرار مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية تاريخ 2020/12/10 .

)2( تــم انتخــاب الســيدة منــى فــوزي المفتــي رئيســً لمجلــس إدارة المركــز وانتخــاب الســيد خليــل محمــد ناصــر نائبــً لرئيــس مجلــس إدارة المركــز وفقــً لقــرار مجلــس إدارة المركــز بتاريــخ 

. 2020/12/16
)3( تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمركز المنعقد بتاريخ 2020/10/05 .

)4( قــرر مجلــس إدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2021/06/20 تكليــف الســيد جمــال الجــالب بمهــام وظيفــة المديــر التنفيــذي باإلضافــة لوظيفتــه، وذلــك 

إلدارة شــؤون المركــز خــالل فتــرة شــغور منصــب المديــر التنفيــذي للمركــز.

تسجيل األوراق المالية
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شعبة الحركة شعبة الديوان
شعبة

المشتريات
واللوازم

المدير التنفيذيمكتب ا�دارة العليا

نائب المدير التنفيذي

مجلس االدارة

مساعد المدير التنفيذي
للشؤون الفنية

مساعد المدير التنفيذي
للشؤون ا�دارية

دائرة االعضاء
الدائرة ا�داريةدائرة العملياتوا�وراق المالية

دائرة تكنولوجيادائرة ا�بحاثالدائرة القانونيةوالمالية
المعلومات

دائرة التدقيق
الداخلي

قسم التدقيق
الفني

قسم التدقيق
ا�داري والمالي

قسم التطوير
المؤسسي

قسم الدراسات
والعالقات
الخارجية

قسم التحويالت
وخدمة الجمهور

قسم التقاص 
والتسوية

قسم
قيود الملكية

قسم ا�وراق
المالية

قسم الشؤونقسم ا�عضاء
المالية

قسم الخدمات
ا�دارية المساندة

قسم
الموارد البشرية

قسم االتصاالت
والدعم الفني

قسم ا�نظمة
والقواعد
والبيانات

قسم
تطوير

البرمجيات

المدير التنفيذي: 	

يتولــى المديــر التنفيــذي للمركــز جميــع الشــؤون اإلداريــة والماليــة والفنيــة بمــا فــي ذلــك متابعــة تنفيــذ أحــكام القانــون واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة 

ــع  ــة جمي ــازه اإلداري، وممارس ــه وجه ــن أداء موظفي ــز وحس ــي المرك ــال ف ــير األعم ــن س ــة حس ــس اإلدارة، ومتابعـ ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــاه، وتنفي بمقتض

الصالحيــات والقيــام باألعمــال األخــرى التــي يعهــد مجلــس اإلدارة بهــا إليــه.

ــل  ــة وأفض ــر الدولي ــق المعايي ــفافية وتطبي ــية والش ــن المؤسس ــج م ــى نه ــادًا عل ــة اعتم ــامه المختلف ــره وأقس ــالل دوائ ــن خ ــه م ــذ مهام ــز بتنفي ــوم المرك يق

ــز: ــي للمرك ــكل التنظيم ــً للهي ــمً توضيحي ــي رس ــا يل ــر، وفيم ــبع دوائ ــن س ــز م ــف المرك ــث يتأل ــات، حي الممارس

الهيكل التنظيمي
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الموارد البشرية 
يمتــاز مركــز إيــداع األوراق الماليــة باهتمامــه المتواصــل فــي مجــال تنميــة مــوارده البشــرية وتطويرهــا واالرتقــاء بأدائهــا، وفيمــا يلــي رســومً توضيحيــة تبيــن تركيبــة 

المــوارد البشــرية حيــث بلــغ عــدد موظفــي المركــز )73( موظفــً كمــا فــي 2021/12/31.

عدد الموظفين حسب الجنس

عدد  الموظفين حسب المؤهل العلمي عدد  الموظفين حسب الفئة العمرية
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ثانوية فأقلدبلوم
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أعضاء المركز

عضوية المركز في المنظمات اإلقليمية والدولية

اتحاد البورصات األوروبية األسيوية

)Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - FEAS(

اتحاد مراكز اإليداع في إفريقيا والشرق األوسط

)Africa & Middle East Depositories Association - AMEDA(

مؤسسة الترميز العالمية 

 )Association of National Numbering Agencies -ANNA(

رسم يبين أعضاء الهيئة العامة للمركز كما في 2021/12/31

الخدمات

المجموع = 60

234 

البنوك

الصناعةالتأمين

16
22

56

140

52

7
23

13

مساهمة عامة

اخرى

مساهمة عامة

اخرى

وسيط

5918

أمناء حفظالوسطاءالشركات المساهمة العامة
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ملكيات أعضاء
مجالس إدارة الشركات 

المساهمة العامة

)www.sdc.com.jo( موقع المركز اإللكتروني
فــي إطــار ســعي المركــز الدائــم فــي تعزيــز نهــج الشــفافية واالفصــاح، يقــوم المركــز بنشــر كافــة المعلومــات التــي تهــم جمهــور المســتثمرين علــى موقعــه 

االلكترونــي ومنهــا:

أسماء أعضاء
مجالس إدارة الشركات 

المساهمة العامة 
وممثليين هذه الشركات

تداوالت أعضاء
مجالس إدارات تلك 
الشركات وممثلي
األعضاء االعتباريين

النسب والمؤشرات المالية

خدمة محفظتك 
االلكترونية
وغيرها من

الخدمات االلكترونية

المساهمين
الذين يملكون نسبة
مؤثرة من رأس مالها

إجراءات الشركات
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انجازات المركز خالل عام 2021 

اجتماع الهيئة العامة عن بعد 	

عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة لمركــز ايــداع االوراق الماليــة الثالــث والعشــرون بتاريــخ 2021/04/15 مــن خــالل وســائل االتصــال المرئــي والمســموع اإللكترونــي 

وعبــر تقنيــة )ZOOM(  حيــث تــم عقــد االجتمــاع عــن ُبعــد وبهــذا األســلوب التقنــي المتطــور تنفيــذا ألوامــر الدفــاع الصــادرة بالخصــوص مــن خــالل اتبــاع جميــع 

االجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة لمجابهــة فيــروس كورونــا المســتجد، بمــا فيهــا منــع التجمعــات واللقــاءات العامــة والتــي قــد يترتــب عليهــا 

زيــادة انتشــار الفيــروس وتعريــض صحــة المواطنيــن وأرواحهــم للخطــر.

تطوير وتهيئة انظمة الربط االلكترونية للعمل عن بعد في ظل جائحة كورونا  	

فــي ضــوء ســعي المركــز للتصــدي لجائحــة كورونــا جنبــا الــى جنــب مــع مؤسســات القطــاع المدنــي والحكومــي علــى حــد ســواء، وامتثــاال ألوامــر الدفــاع 

عمــل المركــز علــى تجهيــز وتوفيــر جميــع المتطلبــات الفنيــة والتقنيــة واالجهــزة الالزمــة لضمــان عمــل موظفيــه عــن ُبعــد ومــن خــالل اســتخدام تقنيــة 

ــر  ــى معايي ــتخدام اقص ــر وباس ــهولة ويس ــكل س ــز ب ــال المرك ــيير اعم ــة وتس ــز االلكتروني ــة المرك ــتخدام انظم ــة اس ــف امكاني ــاح للموظ ــا ات )IPsec VPN( مم

الرقابــة واالمــن، وذلــك للحفــاظ علــى امــن وســالمة المعلومــات والبيانــات. 

وبهــدف توفيــر بيئــة عمــل مســتقرة و آمنــة ألعضــاء مركــز إيــداع األوراق الماليــة، وحرصــً علــى ضمــان اســتمرارية العمــل فــي ظــل التفشــي الوبائــي لفايــروس 

كورونــا واتخــاذ االجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة للعمــل فــي الحــاالت االســتثنائية والطارئــة، تــم الســماح للشــركات أعضــاء المركــز بالعمــل عــن ُبعــد باســتخدام 

خاصيــة )VPN( ضمــن المعاييــر المتبعــة  للحفــاظ علــى امــن وســالمة المعلومــات والبيانــات.

تطوير نظام إدارة األرشفة والمستندات  	

أنهــى المركــز مشــروع تطويــر نظــام ادارة االرشــفة والمســتندات باعتمــاد تطبيقــات متخصصــة بــإدارة وأرشــفة الوثائــق وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات 

العالميــة، حيــث يهــدف النظــام إلــى التحــول مــن البيئــة الورقيــة الــى البيئــة االلكترونيــة فــي مجــال ادارة وتتبــع ســير المراســالت الــواردة والصــادرة والمعامالت 

الداخليــة باإلضافــة إلدارة التعاميــم، ممــا يعمــل علــى اختصــار الوقــت والجهــد والكلفــة والســرعة بإتمــام المعامــالت وســهولة اســترجاعها، حيــث قــام 

المركــز باالنتهــاء مــن تهيئــة النظــام ونقــل كافــة الســجالت الورقيــة الــى البيئــة الكترونيــة كمــا عمــل علــى تدريــب المشــرفين علــى اســتخدامه، وتــم اعتماده 

لــدى قســم الديــوان ألرشــفة جميــع معامــالت الصــادر والــوارد للمركــز.

	 VPN الربط مع البنك المركزي عبر شبكة

لغايــات ربــط نظــام التســويات اإلجمالــي الفــوري )RTGS( علــى شــبكة البنــوك المغلقــة )Virtual Private Network -VPN( كحــل بديــل لشــبكة ســويفت، قــام 

البنــك المركــزي باعتمــاد )Straight Through Processing –STP Adapter( ليتــم مــن خاللــه اســتقبال وارســال رســائل التحويــالت مــا بيــن البنــوك عبــر شــبكة 

)VPN(، ولغايــات رفــع مســتويات االمــن والحمايــة عمــل المركــز علــى شــراء )STP Adapter( المــزود مــن شــركة )CMA( – حيــث تمــم المركــز المرحلــة االولــى 

مــن الربــط مــع نظــام )RTGS( عبــر شــبكة )VPN( بالتعــاون مــع البنــك المركــزي االردنــي مــن خــالل االنتهــاء مــن  تطويــر برمجيــات خاصــة تقــوم بالتعامــل مــع 

 STP-Adapter
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تطوير وتحديث نظام المركز اإللكتروني  	

عمــل المركــز علــى تطويــر نظــام المركــز االلكترونــي ®)SCORPIO(  لمواكبــة التطــورات الحديثــة والمتجــددة فــي مجــال اعمــال المركــز ومتطلبــات ســوق راس 

المــال االردنــي ممــا ســاهم إيجابــً بتوفيــر الوقــت والجهــد المبذوليــن إلتمــام األعمــال والتعامــل مــع تطبيقــات النظــام بســهولة، فقــد تــم تطويــر وتحديــث 

مجموعــة مــن اآلليــات واألنظمــة الفرعيــة وقــد كان أهمهــا:

تطويــر آليــة فــي نظــام المصدريــن ضمــن نظــام المركــز االلكترونــي لتمكيــن الشــركات المســاهمة العامــة مــن تحميــل قيــود الملكيــة التــي تمــت علــى . 1

مساهميهم.

2 ..)WEB Services( استحداث  آلية لتحديث بيانات المستثمر الطبيعي االردني وذلك بالربط المباشر مع االحوال المدنية من خالل تقنية

	 )Optiq(نظام تداول شركة بورصة عمان الجديد

فــي اطــار التعــاون مــع شــركة بورصــة عمــان، شــارك المركــز فــي اجــراء عمليــات الفحــص الالزمــة لنظــام تــداول البورصــة الجديــد )Optiq(، حيــث قــام المركــز 

بتطويــر وبنــاء نظــام التحكــم المركــزي والــذي يربــط نظــام المركــز اإللكترونــي ®)SCORPIO( ونظــام التــداول الجديــد والــذي انطلــق بتاريــخ 2021/03/27 والــذي 

يهــدف إلــى الحــد مــن مخاطــر التــداول فــي البورصــة.

التدريب
ــر، ورســم السياســات وصنــع القــرار، وإدارة الجــودة الشــاملة، ومهــارات  حضــر عــدد مــن الموظفيــن دورات تدريبيــة تتعلــق بتأهيــل وتطويــر شــاغلي وظيفــة مدي

تخطيــط وتنظيــم العمــل، وتقييــم األثــر.

العالقات الدولية
ــار  ــن انتش ــد م ــد للح ــن بع ــات ع ــد االجتماع ــات عق ــي لغاي ــال المرئ ــات االتص ــة تطبيق ــمية العالمي ــات الرس ــاد المؤسس ــا واعتم ــة كورون ــار جائح ــل  انتش ــي ظ ف

الفيــروس، حضــر المركــز عــدة اجتماعــات عبــر وســائل االتصــال المرئــي اإللكترونــي ZOOM  والــذي يتيــح للمشــاركين المناقشــة واالستفســار والتصويــت علــى كافــة 

األمــور الــواردة فــي جــدول االجتماعــات. 

ــرق  ــا والش ــي إفريقي ــداع ف ــز اإلي ــاد مراك ــيوية )FEAS( واتح ــة االس ــات االوروبي ــاد البورص ــة )ANNA( واتح ــز العالمي ــة الترمي ــات مؤسس ــذه االجتماع ــن ه ــن ضم وم

األوســط )AMEDA( واللجنــة التــي تــم تشــكيلها لمناقشــة األمــور المتعلقــة باالتحــاد وتتكــون هــذه اللجنــة مــن رئيــس اتحــاد )AMEDA( ونائبــه ومركــز ايــداع االردن 

ومركــز ايــداع موريشــيوس ومركــز ايــداع نيجيريــا.
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اســتمر المركــز خــالل العــام الماضــي بــأداء المهــام الموكلــة إليــه بموجــب قانــون األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، كمــا اســتمر بتقديــم 

وتطويــر الخدمــات المقدمــة ألعضائــه بشــكل خــاص، ولقطــاع المســتثمرين والمهتميــن فــي ســوق رأس المــال األردنــي بشــكل عــام، وفيمــا يلــي اســتعراض ألداء 

المركــز خــالل العــام 2021. 

تسجيل األوراق المالية 	

يجــري تســجيل األوراق الماليــة لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة اســتنادًا ألحــكام قانــون األوراق الماليــة وتعليمــات تســجيل وإيــداع األوراق الماليــة وتســويتها 

ــنة 2017. لس

عمل المركز خالل العام 2021 على تسجيل وإطفاء عدد من السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك.

جدول يبين السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك المسجلة والمطفأة لدى المركز خالل العام 2021

اسم المصدر

السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات 
والصكوك المسجلة

السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك 
المطفأة

القيمة االجماليةعدد االصدارات
القيمة االجماليةعدد االصدارات)مليون دينار أردني(

)مليون دينار أردني(

605525403846حكومة المملكة االردنية الهاشمية

15.2812.3التسهيالت التجارية األردنية

2420222199األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

1313بندار للتجارة واإلستثمار

12252150شركة الكهرباء الوطنية 

120--سلطة المياه األردنية

لتمويــل  االســالمية  للصكــوك  األردنيــة 
ــاص ــرض الخ ــة ذات الغ ــاريع الحكومي 16.8--المش

باإلضافة إلى قيام المركز بإجراء التغييرات الالزمة على األوراق المالية المسجلة لديه، وتحديث سجالت المساهمين نتيجة إلجراءات الشركات المختلفة. 

حيــث عمــل المركــز علــى تســجيل أســهم الزيــادة لـــ)13( شــركات مســاهمة عامــة بمــا مجموعــه تقريبــا )91( مليــون ســهم، و تــم تخفيــض رؤوس أمــوال )10( 

شــركة مســاهمة عامــة بمـــقدار )52( مليــون ســهم تقريبــً كمــا قامــت )4( شــركات منهــا )3( شــركات مســاهمة عامة وشــركة واحدة مســاهمة خاصــة محدودة 

باالندمــاج، حيــث أن زيــادة رأس المــال للشــركات المســاهمة العامــة )الدامجــة( تمــت بمقــدار )880( الــف ســهم تقريبــً.
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جدول يبين الشركات التي خفضت رأس مالها خالل العام 2021

رأس المال بعد التخفيضرأس المال قبل التخفيضمقدار التخفيضاسم الشركةآلية التخفيض

فائض عن حاجة الشركة وتوزيع 

مبلغ التخفيض على مساهمي 

الشركة

عمد لالستثمار والتنمية 
العقارية

1,693,5947,693,5946,000,000

أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار 
التجاري

2,000,0004,748,6952,748,695

إطفاء جزء من خسائر الشركة

10,000,00050,000,00040,000,000االتحاد لالستثمارات المالية

اإلنماء العربية للتجارة 
واالستثمارات العالمية

4,000,0007,000,0003,000,000

4,000,00020,000,00016,000,000دار األمان للتمويل االسالمي

عقاري للصناعات واالستثمارات 
العقارية

700,0001,200,000500,000

إطفاء الخسائر المتراكمة ورصيد 

خصم اإلصدار

9,038,03711,158,4472,120,410الجنوب لإللكترونيات

625,0001,250,000625,000سبأ لسكب المعادن

إطفاء خسائر الشركة

عمد لالستثمار والتنمية 
العقارية

306,4068,000,0007,693,594

أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار 
التجاري

5,251,30510,000,0004,748,695

إطفاء خسائر الشركة وإطفاء 

احتياطي عالوة االصدار
10,339,35116,625,0006,285,649الموارد الصناعية األردنية

إطفاء جزء من الخسائر المدورة
الصناعات البتروكيماوية 

الوسيطة
4,000,0007,000,0003,000,000

51,953,693144,675,73692,722,043المجموع

جدول يبين الشركات التي زادت رأس مالها خالل العام 2021

رأس المال بعد الزيادةرأس المال قبل الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةآلية الزيادة

الرسملة

2,152,00486,080,15488,232,158الكهرباء األردنية

2,000,0008,000,00010,000,000كهرباء محافظة إربد

5,000,0005,000,00010,000,000األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

2,000,00010,000,00012,000,000توزيع الكهرباء

4,000,00016,000,00020,000,000البتراء للتعليم

3,000,00012,000,00015,000,000العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية

1,000,00027,000,00028,000,000سنيورة للصناعات الغذائية

اكتتاب خاص

1,600,0005,000,0006,600,000الصفوة للتأمين

442,2281,557,7722,000,000الحمة المعدنية األردنية

عالية الخطوط الجوية الملكية االردنية )الملكية 

األردنية(
50,000,000274,610,470324,610,470

10,000,00025,000,00035,000,000دار الدواء للتنمية واالستثمار

6,020,00011,218,30917,238,309الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

4,000,0008,000,00012,000,000العرب للتأمين على الحياة والحوادث 

91,214,232486,466,705580,680,937المجموع
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الجدول أدناه يبين بيانات الزيادة للشركات الدامجة حيث أن آلية الزيادة تمت من خالل الرسملة.

جدول يبين بيانات زيادة رأس المال للشركات المساهمة العامة )الدامجة( خالل العام 2021

رأس المال قبل مقدار الزيادةاسم الشركةالتسلسل
رأس المال بعد الزيادةالزيادة

151,18125,287,07125,438,252الشرق العربي للتأمين1

728,88132,000,00032,728,881العربية الدولية للفنادق2

880,06257,287,07158,167,133المجموع

إن العضويــة فــي المركــز إلزاميــة للشــركات المســاهمة العامــة والوســطاء وأمنــاء الحفــظ، وقــد قــام المركــز بقبــول عضويــة )2( شــركة مســاهمة عامــة خــالل 

العــام 2021 كمــا تــم شــطب ســجل )2( شــركة مســاهمة عامــة وبذلــك يصبــح عــدد أعضــاء المركــز مــن الشــركات المســاهمة العامــة كمــا فــي 2021/12/31 

)234( شــركة.

فــي حيــن تــم قبــول عضويــة )1( شــركة وســاطة وإنهــاء عضويــة )1( شــركة وســاطة ليصبــح عــدد شــركات الوســاطة )59( شــركة وســاطة، بينمــا لــم يطــرأ أي 

تغييــر علــى عــدد أمنــاء الحفــظ وبذلــك يكــون مجمــوع أعضــاء الهيئــة العامــة للمركــز )289( عضــوًا مــن الشــركات المســاهمة العامــة والوســطاء وأمنــاء الحفــظ.

جدول يبين أسماء األعضاء التي انتهت عضويتهم لدى المركز خالل العام 2021

سبب انتهاء العضوية لدى المركزاسم العضونوع العضوالتسلسل

تصفية  اجبارية أمان  لألوراق المالية شركة مساهمة عامة1

 اندماجها مع شركة الشرق العربي للتأمين العرب للتأمين على الحياة والحوادث شركة مساهمة عامة2

انتهاء عضويتها لدى بورصة عمانالصقر العربي لبيع وشراء األوراق المالية شركة وساطة3

ــالل  ــن خ ــاج م ــدودة باالندم ــة مح ــاهمة خاص ــركة مس ــة و)1( ش ــاهمة عام ــركات مس ــا )3( ش ــركات منه ــت )4( ش ــد قام ــاج، فق ــات االندم ــص عملي ــا يخ وفيم

ــام 2021. ــالل الع ــاج خ ــة االندم ــت بعملي ــي قام ــركات الت ــن الش ــي يبي ــم التال ــن ، و الرس عمليتي

الشركة الدامجة

الشرق العربي للتأمين )شركة مساهمة عامة(. 1

العربية الدولية للفنادق )شركة مساهمة عامة(. 2

الشركة المندمجة

العرب للتأمين على الحياة والحوادث )شركة مساهمة عامة(. 1

الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية )شركة مساهمة خاصة محدودة(. 2

الشركات

التي قامت

بعملية االندماج

خالل العام

2021
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تعريف المستثمرين وفتح الحسابات 	

قــام المركــز خــالل عــام 2021 بتعريــف مــا مجموعــه )12,286( مســتثمرًا، ليصبــح اجمالــي عــدد المســتثمرين الذيــن تــم تعريفهــم علــى قاعــدة بيانــات المركز 

مــا مجموعــه )643,512( مســتثمرًا منهــم )582,964( اردنــي و)53,519( عربــي و)7,029( اجنبــي كمــا هــو فــي 2021/12/31.

المستثمرين االفراد
حسب تصنيف الجنسية  

المستثمرين االعتباريين
حسب تصنيف الجنسية  

المستثمرين )المشترك( 
حسب تصنيف الجنسية  

رسم يبين عدد المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز حسب تصنيف الجنسية كما في نهاية عام 2021 

أجانبعربأردنيين

4,82052,745

578,350

أجانبعربأردنيين

2,190

695
3,575

أجانبعربأردنيين

19
79

1,039
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إيداع األوراق المالية 	

بلغ عدد سجالت األوراق المالية المودعة لدى المركز كما في 2021/12/31 )303( سجاًل منهم )234( لالسهم و )66( للسندات و)3( للصكوك االسالمية. 

جدول يبين ملكية األوراق المالية المسجلة 

المجموعنسبة المودعغير المودعالمودعالبيان

549,40676,56287.77625,968عدد المالكين

7,446,878,04938,158,92399.497,485,036,972عدد االوراق المالية

17,850,694,321.29117,330,926.8599.3517,968,025,248.14القيمة االجمالية

جدول يبين تحليل الملكية المودعة

تصنيفنوع المستثمر
المستثمر

القيمة اإلجماليةاألوراق الماليةالمستثمرينالملكيات

%دينار أردني%عدد%عدد%عدد

شخص طبيعي
314,05457.162149,40154.9132,227,281,16529.9093,313,060,492.1718.560ذكر

230,34741.927120,86744.425589,943,0557.9221,090,178,487.166.107انثى

544,40199.089270,26899.3382,817,224,22037.8314,403,238,979.3324.667المجموع

شخص اعتباري

3,8880.7081,3810.5083,769,133,00950.61410,154,144,738.8856.884شركات

4240.077900.03349,475,7990.664120,444,610.700.675صناديق

2260.041370.014628,996,4388.4462,119,616,988.4011.874مؤسسات

730.013120.004134,999,9981.813837,144,693.814.690حكومات

1560.028760.02837,565,8090.504175,658,726.220.984جمعيات

310.006290.0117,029,4530.09430,540,103.620.171بلديات

120.00260.002820,7470.0113,595,762.210.020وقف

110.00240.001526,3310.0071,467,317.280.008هيئات

طوائف 
90.00240.001848,6580.0114,127,641.210.023دينيه

4,8300.8791,6390.6024,629,396,24262.16613,446,740,582.3375.329 المجموع

مستثمر 
1750.0321620.060257,5870.003714,759.630.004  مشتركمشترك

549,406100272,0691007,446,878,04910017,850,694,321.29100 المجموع الكلي
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الملكية ألعلى عشر جنسيات 

بلــغ عــدد األوراق الماليــة المســجلة لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة فــي نهايــة العــام2021 )7.5( مليــار ورقــة ماليــة وبقيمــة إجماليــة مايقــارب )17( مليــار دينــار 

أردنــي،  ســجلت الملكيــة ألعلــى عشــر جنســيات دون الجنســية األردنيــة مــا يقــارب  )1.7( مليــار ســهم منهــا وبقيمــة إجماليــة مايقــارب )6.2( مليــار دينــار أردنــي، 

احتــل األردنييــن المرتبــة األولــى بملكيــة تبلــغ )5( مليــار ورقــة ماليــة وبقيمــة إجماليــة تقــارب )9( مليــار دينــار أردنــي، مبينيــن أدنــاه ترتيــب جنســيات غيــر األردنيــة 

حســب أعلــى ملكيــة مــن حيــث القيمــة اإلجماليــة.

االستعالم عن أرصدة الملكية 	

قــام المركــز خــالل العــام 2021 بإصــدار )3,529( إشــعارات ملكيــة بــاألوراق الماليــة تبيــن ملكيــة المســتثمر مــن األوراق الماليــة فــي مختلــف الحســابات،  إضافــة 

إلــى اصــدار )283( كشــف حســاب يبيــن مختلــف الحــركات التــي تمــت علــى حســاب مســتثمر معيــن لفتــرة معينــة.

التقاص والتسوية 	

يقــوم المركــز باجــراء التقــاص والتســوية لعقــود التــداول المنفــذة فــي البورصــة علــى أســاس التســليم مقابــل الدفــع، بحيــث ال يتــم تســليم الورقــة الماليــة 

ــام 2021  ــالل الع ــة خ ــوية اإللكتروني ــاص والتس ــات التق ــا لعملي ــّم إخضاعه ــي ت ــة الت ــداول اإللكتروني ــود الت ــدد عق ــغ ع ــد بل ــا وق ــداد ثمنه ــد س ــة إال بع المباع

)872,175( عقــدًا تــم بموجبهــا تحويــل )1.7( مليــار ســهم تقريبــً بقيمــة إجماليــة بلغــت )2( مليــار دينــار أردنــي، كمــا بلغــت المبالــغ المقبوضــة والمدفوعــة مــن 

خــالل حســاب التســوية الخــاص بالمركــز لــدى البنــك المركــزي األردنــي )417( مليــون دينــار أردنــي تقريبــً. و يتــم اجــراء التســويات الماليــة بيــن الوســطاء وامنــاء 

الحفــظ مــن خــالل المركــز وبموجــب تحويــالت ماليــة مــن حســابات الوســطاء وأمنــاء الحفــظ الــى حســاب التســوية الخــاص بالمركــز لــدى بنــك التســوية، وبعــد 

ذلــك يعمــل المركــز علــى تحويــل هــذه المبالــغ الـــى الوســـطاء وأمنــاء الحفــظ المستـــحقين لهـــا، حيـــث تــم اعتـــماد البنـــك المـــركزي االردنــي بنكـــً للتســـوية، 

.RTGS-JO  وبذلــك أصبــــح المركـــز عضـــو مباشــر فــــي نظـــام التســـويات االجـــمالية الفـوريـــة – األردن )SWIFT( وانضــم المركــز لجمعيــة االتصــاالت الماليــة العالميــة

رسم يبين الملكية العلى عشر جنسيات غير أردنية من حيث القيمة االجمالية كما في نهاية العام 2021

السعودية البريطانية الكويتية البحرينية الصينية القطرية عربية
مشتركة
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10,12590,029

327,915

444,774

صناعة خدمات تأمين بنوك

18,206

905,885,334.31

38,906,998.21

384,967,049.65

1,099,267,774

44,354,493

396,594,167

157,107,961

صناعة خدمات تأمين بنوك

صناعة خدمات تأمين صناعةبنوك خدمات تأمين بنوك

1,751
8,344

10,206

701,199,126.63

عدد  عقود التداول المنفذة لعام 2021 
مصنفين قطاعيًا

عدد المتعاملين بعقود التداول لعام 2021 
مصنفين قطاعيًا

عدد االوراق المالية المتداولة لعام 2021 
مصنفين قطاعيًا

القيمة االجمالية لالوراق المالية المتداولة 
لعام 2021 مصنفين قطاعيًا

رسم يبين التداول االلكتروني مصنف قطاعيًا لعام 2021
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التسليم مقابل الدفع

جدول يبين مقبوضات ومدفوعات بنك التسوية خالل عام 2021

2021                    البيان

416,786,459.14مقبوضات بنك التسوية

1)T+1( 178,300,411.28احتياطي سيولة

2)T+2( 238,486,047.86مبلغ التسوية

416,786,459.14مدفوعات بنك التسوية

1)T+2( 415,974,368.50مدفوعات التسوية

2)T+4( 812,090.64قيمة العقود المعلقة

االخالل

ملف التداول
االلكتروني

التقاص والتسوية

الوسيط

الحسابات االخرى

حسابات الحفظ
االمين

الحفظ االمين

حساب احتياطي
السيولة

حساب التسوية

اتمام التسوية من قبل الوسيط

شراء االوراق المالية
العجز

صندوق ضمان التسوية

عقد تسوية
مرفوض

عقد تسوية
مقبول

عقد تداول
معلق

عقد تداول
مقبول

إزالة اسباب التعليق

نعم

نعم

ال

تسليم االوراق

المالية المباعة

مقابل تسديد

اثمانها
احتياطي السيولة

مبلغ التسوية (صافي المبلغ المستحق على الوسيط - احتياطي السيولة)

مبلغ التسوية (صافي المبلغ
المستحق على الحافظ االمين)

ال
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صندوق ضمان التسوية 	

انشىء صندوق ضمان التسوية بموجب المادة )88( من قانون األوراق المالية رقم )18( لسنة 2017، لتحقيق األهداف التالية:

تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري لألوراق المالية.. 1

تغطية العجز في رصيد األوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول األوراق المالية في البورصة. . 2

تقســم مســاهمات اعضــاء الصنــدوق مــن الوســطاء المالييــن البالــغ عددهــم )59( وســيط الــى مســاهمات نقديــة وكفــاالت بنكيــة، وتحتســب وفــق معــادالت 

محــددة فــي النظــام الداخلــي للصنــدوق ويعــاد احتســابها دوريــً.

ــدد )14(  ــدة بع ــة والم ــددة القيم ــر مح ــة غي ــد خطي ــات تعه ــم خطاب ــن بتقدي ــظ االمي ــال الحف ــة اعم ــة لمزاول ــوك المرخص ــن البن ــظ م ــاء الحف ــام أمن ــا ق كم

ــوك. ــر البن ــن غي ــظ م ــاء الحف ــن امن ــة م ــار مقدم ــة )300,000( دين ــة بقيم ــاالت بنكي ــاب وكف خط

العمليات المستثناة من التداول من خالل السوق 	

واصــل المركــز إتمــام معامــالت التحويــل االرثــي وذلــك مــن خــالل نقــل ملكيــة األوراق الماليــة المســجلة باســم المــورث الــى حســاب الورثــة الشــرعيين، كمــا 

يقــوم المركــز بإجــراء التحويــل العائلــي علــى ملكيــة األوراق الماليــة المســجلة لديــه مــا بيــن األصــول والفــروع ومــا بيــن اإلخــوة واألشــقاء ومــا بيــن األزواج وغيرهــا 

مــن التحويــالت المســتثناه مــن التــداول مــن خــالل الســوق، باإلضافــة إلــى تنفيــذ عمليــات تحويــل ونقــل ملكيــة األوراق الماليــة غـيـــر المتداولــة والتحـــويالت األخــرى.

عدد العقود للتحويالت المستثناه
من التداول خالل  العام 2021

عدد االوراق المالية للتحويالت

المستثناه من التداول خالل العام 2021

القيمة االجمالية للتحويالت
المستثناه من التداول خالل العام 2021

5,557,000.00مجموع الكفاالت البنكية

2,385,000.00مجموع المساهمات النقدية

7,942,000.00مجموع الضمانات

جدول يبين موجودات صندوق ضمان التسوية المقدمة من الوسطاء الماليين كما في 2021/12/31

رسم يبين العمليات المستثناة التي تممها المركز خالل العام 2021

ا�خرىالعائليةاالرثية

8,146

3,146

24,058

ا�خرىالعائليةاالرثية

35,999,868.35

ا�خرىالعائليةاالرثية

103,622,184.27 48,317,964

109,726,205

23,050,073

255,091,227.98
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قيود الملكية 	

ــة  ــمية المختص ــات الرس ــن الجه ــادرة ع ــرارات الص ــى الق ــاء عل ــز بن ــك الحج ــز وف ــي الحج ــة وه ــود الملكي ــات قي ــذ عملي ــة بتنفي ــة المخول ــز الجه ــر المرك يعتب

وعمليــات الرهــن وفــك الرهــن بنــاًء علــى طلبــات الرهــن المقدمــة إليــه مــن الراهــن والمرتهــن باإلضافــة إلــى خدمــة التجميــد التــي يوفرهــا المركز للمســتثمرين 

الراغبيــن بتجميــد ملكيتهــم مــن األوراق الماليــة فــي الســجل المركــزي لــدى المركــز بحيــث يتــم منــع أي عضــو مــن أعضــاء المركــز مــن إجــراء أي تصــرف عليهــا.

2021البياننوع الحركة

رهن
61 عدد العمليات

53,318,650 عدد األوراق المالية

رفع رهن
555 عدد العمليات

19,390,355 عدد األوراق المالية

حجز
5,450 عدد العمليات

283,345,644 عدد األوراق المالية

رفع حجز
5,353 عدد العمليات

212,671,263 عدد األوراق المالية

التجميد
13عدد العمليات

5,464,479 عدد األوراق المالية

رفع التجميد
17عدد العمليات

2,886,618 عدد األوراق المالية

جدول يبين قيود الملكية المنفذة على األوراق المالية المودعة خالل العام 2021
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خدمة توزيع االرباح النقدية  	

فــي ســبيل االرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمســتثمرين بــاألوراق الماليــة االردنيــة ســيقوم المركــز بتوزيــع االربــاح النقديــة المقــررة مــن قبــل الشــركات 

المســاهمة العامــة للمســاهمين وفــق افضــل الممارســات العالميــة، حيــث ســتمكن هــذه الخدمــة المســتثمرين مــن اســتالم أرباحهــم مباشــرة مــن خــالل 

المركــز، كبديــل عــن مراجعــة المصدريــن الســتالم هــذه األربــاح، وبــكل ســهولة ويســر، ممــا سيســاعد فــي الحــد مــن عمليــة التأخــر فــي تســليم االربــاح وتقليــل 

الجهــد والكلــف الماليــة علــى المســتثمر، االمــر الــذي سيســاهم فــي زيــادة الســيولة لديهــم وبالتالــي تنشــيط الســوق المالــي. 

تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز  	

مــن واقــع إيمــان المركــز بأهميــة دعــم وترســيخ مبــدأ الشــفافية واالفصــاح فــي ســوق رأس المــال األردنــي، وضــرورة مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة دائمــً 

لتأميــن احتياجــات وتطلعــات المتعامليــن بــاألوراق الماليــة والباحثيــن بهــذا المجــال، ومــن واقــع حرصــه علــى تحقــق التواصــل الفعــال مــع جميــع االطــراف، 

ســيعمل المركــز علــى تحســين أداء وكفــاءة موقعــه االلكترونــي مــن خــالل اعتمــاد تصميــم جديــد للموقــع االلكترونــي يتوافــق مــع المعاييــر الفنيــة الدولية 

الخاصــة بالمواقــع االلكترونيــة والتــي تمكــن المتصفــح مــن االطــالع علــى البيانــات والمعلومــات التــي ينشــرها بــكل ســهولة ويســر، وذلــك مــن خــالل كافــة 

الوســائل المســتخدمة ســواء كانــت أجهــزة حاســوبية أو لوحيــة أو هواتــف ذكيــة وبأســلوب عــرض حديــث وعصــري.

	 )DvP( تسوية الصفقات على أساس التسليم مقابل الدفع

ســيعمل المركــز علــى تطويــر آليــة تنفيــذ التســويات الماليــة الخاصــة بالصفقــات واتمامهــا مــن خــالل المركــز مباشــرة وعلــى أســاس التســليم مقابــل الدفــع 

ــً يتمثــل بتســوية اثمــان االوراق الماليــة المنفــذة مــن خــالل الصفقــات بيــن الوســطاء  )DvP( لضمــان حقــوق جميــع االطــراف، حيــث ان الوضــع القائــم حالي

.)T+2( المالييــن انفســهم ودون تدخــل المركــز، ويقتصــر دور المركــز حاليــً علــى نقــل ملكيــة االوراق الماليــة لهــا فــي يــوم التســوية

	 )Business Continuity and Disaster Recovery Plan( تطوير وتحديث خطة شاملة الستدامة العمل

ــر وتحديــث خطــة طــوارئ شــاملة تضمــن اســتمرارية أعمــال  اســتكمااًل إلجــراءات المركــز المتخــذة فــي مجــال إدارة المخاطــر فــإن المركــز ســيقوم بتطوي

المركــز فــي كافــة الظــروف وفــق المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات، وتشــمل الخطــة تحليــل المخاطــر والمشــاكل المحتملــة لغايــات وضــع اســتراتيجية 

الوقايــة مــن المخاطــر والكــوارث والتعامــل معهــا فــي حــال وقوعهــا.

تطوير واستحداث خدمات جديدة   	

حيــث يســعى المركــز الــى تقديــم باقــة مــن الخدمــات وفــق المعاييــر الدوليــة وافضــل الممارســات وذلــك مــن خــالل  تطبيــق آليــة اقــراض واقتــراض االوراق 

الماليــة والبيــع علــى المكشــوف، وانجــاز مشــروع إيصــاالت اإليــداع لــألوراق الماليــة بالتعــاون مــع هيئــة االوراق الماليــة وشــركة بورصــة عمــان.

توسيع قاعدة المشتركين بخدمة الحجز اإللكتروني  	

حيــث قــام المركــز بتزويــد دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بنظــام الحجــز اإللكترونــي، يســعى المركــز لنشــر هــذه 

الخدمــة مــن خــالل تزويدهــا لجهــات حاجــزة جديــدة.
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تطوير البنية التحتية ألنظمة المركز اإللكترونية وأنظمة الشبكات  	

ســيقوم المركــز بتطويــر بنيتــه التحتيــة ألنظمتــه لتحســين االداء وضمــان ثبــات واســتمرارية الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز ألعضائــه وذلــك مــن خــالل تنفيــذ 

مجموعــة مــن المشــاريع ومنهــا: تحديــث اليــات ربــط اعضــاء المركــز مــع نظــام المركــز االلكترونــي ®)SCORPIO(، ورفــع كفــاءة الشــبكة الكهربائيــة لغــرف 

الخــوادم الرئيســية وتحديــث اجهــزة الخــوادم الرئيســية ووحــدات التخزيــن. 

كمــا ســيقوم المركــز بتطويــر آليــة يتــم فيهــا تحديــث بيانــات أعضــاء المركــز بمــا فيهــم الوســطاء المالييــن مــن نظــام المركــز االلكترونــي  ®)SCORPIO( الــى 

أنظمــة الوســطاء الداخليــة )Back Office(، وذلــك باســتخدام تقنيــة )Web Services( والتــي تضمــن ســالمة انتقــال البيانــات دون التدخــل المباشــر للعضــو فــي 

هــذه العمليــة.

تحديث وتطوير خدمات المستثمرين 	

حرصــً مــن المركــز علــى تقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات لكافــة المســتثمرين بــاألوراق الماليــة، ولغايــات تمكيــن المســتثمر مــن متابعــة ملكيتــه مــن 

األوراق الماليــة واالطــالع علــى المعلومــات المتعلقــة بحســاباته مــن األوراق الماليــة المودعــة، ســواء الموجــودة لــدى المركــز او فــي حســاب المســتثمر لــدى 

ــة  ــك اإللكتروني ــة محفظت ــتحداث خدم ــى اس ــز عل ــل المرك ــد عم ــات، فق ــذه الملكي ــق له ــوف و/أو وثائ ــى كش ــول عل ــن، والحص ــظ االمي ــيط او الحاف الوس

وســيعمل المركــز علــى تطويــر هــذه الخدمــة وتســهيل اجــراءات الحصــول عليهــا لتصبــح الكترونيــة بالكامــل، كمــا ســيتم توفيــر هــذه الخدمــة مــن خــالل 

تطبيــق علــى الهواتــف النقالــة لتســهيل عمليــة المتابعــة.  

عبــر الهواتــف المحمولــة الخاصــة   )SMS( فــي ضــوء ســعي المركــز الدائــم لتطويــر خدماتــه اإللكترونيــة والحقــً إلطالقــه خدمــة الرســائل النصيــة 

بالمســتثمرين، والتــي تمكــن المســتثمرين مــن متابعــة عمليــات التــداول المتممــة علــى حســاباتهم مــن بيــع و/أو شــراء لــألوراق الماليــة المنفــذة فــي بورصــة 

عمــان، ســيعمل المركــز علــى تطويــر هــذه الخدمــة وتوســيع قاعدتهــا بهــدف تمكيــن المســتثمرين مــن متابعــة كافــة الحــركات التــي تتــم علــى ملكياتهــم 

مــن االوراق الماليــة مــن تحويــالت مســتثناه وإجــراءات الشــركات وقيــود الملكيــة وغيرهــا.

كمــا ســيعمل المركــز علــى تحديــث بيانــات المســتثمرين مــن خــالل تشــجيع المســتثمرين علــى تحديــث بياناتهــم وبالتعــاون مــع اعضــاء المركز من الوســطاء 

المالييــن وامنــاء الحفــظ بهــدف الوصــول الــى قاعــدة بيانــات محدثة .
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 

105180717
السادة مركز إيداع األوراق المالية المحترمين

شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

الرأي

لقــد دققنــا القوائــم الماليــة لمركــز إيــداع األوراق الماليــة )شــخصية إعتباريــة ذات إســتقالل مالــي(، والمكونــة مــن قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 كانــون األول 

2021، وقائمــة اإليــرادات والمصروفــات وقائمــة التغيــرات فــي االحتياطيــات وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم 

الماليــة وملخصــً للسياســات المحاســبية الهامــة.

برأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة تظهــر بعدالــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي للمركــز كمــا فــي 31 كانــون األول 2021، وأداءه المالــي وتدفقاتــه 

النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس الرأي 

لقــد قمنــا بالتدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا وفقــً لهــذه المعاييــر موضحــة الحقــً فــي تقريرنــا ضمــن فقــرة مســؤولية المدقــق حــول 

تدقيــق القوائــم الماليــة.

نحــن مســتقلون عــن المركــز وفقــً لمتطلبــات مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين »دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن« 

والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة، باإلضافــة إللتزامنــا بالمســؤوليات األخالقيــة األخــرى، وفقــً لهــذه المتطلبــات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسً نعتمد عليه عند إبداء رأينا. 

فقرة توكيدية 

ــوزراء عــن نيتــه إلغــاء مركــز إيــداع األوراق الماليــة مــع المحافظــة علــى إســتمرارية  	 ــة رئيــس ال يشــير إيضــاح رقــم )1( حــول القوائــم الماليــة إلــى إعــالن دول

مهامــه دون المســاس بحقــوق المتعامليــن وذلــك بنقــل مهــام المركــز إلــى هيئــة األوراق الماليــة وبورصــة عمــان، وبنــاًء علــى كتــاب رئاســة الــوزراء الصــادر 

بتاريــخ 25 آذار 2020 فقــد اوصــت اللجنــة الوزاريــة العليــا إلعــادة هيكلــة الجهــاز الحكومــي باإلبقــاء علــى مركــز إيــداع األوراق الماليــة كمؤسســة مســتقلة، 

علــى أن يتــم تقليــص عــدد أعضــاء مجلــس إدارة المركــز مــن 7 أعضــاء إلــى 5 أعضــاء وعليــه فقــد تــم تعديــل النظــام الداخلــي لمركــز إيــداع األوراق الماليــة 

ــث  ــخ 6 آب 2020، بحي ــن تاري ــول م ــاري المفع ــح س ــث يصب ــوز 2020 بحي ــخ 16 تم ــم )2020/111( بتاري ــة رق ــة األوراق المالي ــي هيئ ــس مفوض ــرار مجل ــب ق بموج

يتولــى إدارة المركــز مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة أشــخاص.

تــم توقيــع عقــد بيــع وتطويــر موقــع اربــد التنمــوي وتــم تســجيله بالدفاتــر كدفعــات لشــراء أرض إربــد التنمويــة بمبلــغ 323.250 دينــار أردنــي بتاريــخ 30 كانــون  	

األول 2009، إال أن الطــرف المقابــل وهــو شــركة تطويــر الشــمال لــم يقــم لغايــة تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة بنقــل ملكيــة األرض باســم مركــز إيــداع 

األوراق الماليــة، وبنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة المركــز رقــم )2019/01( فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2019 فقــد تقــرر إنهــاء عقــد البيــع 

والتطويــر الموقــع مــع شــركة تطويــر الشــمال واســتعادة المركــز لحقوقــه الماليــة المترتبــة علــى ذلــك والمتمثلــة بالمبلــغ المدفــوع كثمــن لقطعــة األرض، 

ــر  ــر الشــمال بشــأن اإلســتمرار بعقــد البيــع والتطوي وبتاريــخ 17 تمــوز 2019 صــدر قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2019/36( بتأجيــل البــت فــي طلــب شــركة تطوي
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لحيــن قيــام الشــركة بتقديــم مســودة الملحــق الخــاص بذلــك العقــد ودراســته والنظــر فــي الشــروط واألحــكام الــواردة فيــه تمهيــدًا إلتخــاذ القــرار المناســب 

ــن  ــمال ع ــر الش ــركة تطوي ــذار لش ــرر االعت ــد تق ــران 2020 فق ــخ 30 حزي ــدة بتاري ــته المنعق ــي جلس ــز ف ــس إدارة المرك ــرار مجل ــى ق ــاًء عل ــول، وبن ــب األص وحس

توقيــع ملحــق البيــع والتطويــر وإنهــاء عقــد البيــع والتطويــر المبــرم مــع الشــركة بشــكل نهائــي واســترداد ثمــن قطعــة األرض، وقــد تــم بتاريــخ 6 كانــون 

األول 2021 توقيــع إتفاقيــة إقالــة عقــد البيــع والتطويــر، وقــد قامــت شــركة تطويــر الشــمال بإرجــاع المبلــغ المســتلم مــن مركــز إيــداع األوراق الماليــة والبالــغ 

323,250 دينــار أردنــي بتاريــخ 30 كانــون الثانــي 2022.

نــود أن نلفــت إنتباهكــم إلــى إيضــاح رقــم )9( حــول القوائــم الماليــة، فإنــه مــن ضمــن بنــد الممتلــكات والمعــدات يوجــد أرض ومبنــى كلفتهــا 1.786.777  	

دينــار أردنــي تمثــل حصــة مركــز إيــداع األوراق الماليــة والبالغــة 25% فــي ملكيــة مبنــى مشــترك يضــم هيئــة األوراق الماليــة وبورصــة عمــان ومركــز إيــداع األوراق 

الماليــة، علمــً بــأن المبنــى واألرض المقــام عليهــا المبنــى مســجلة باســم هيئــة األورق الماليــة.

مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية 

اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعدالــة عــرض هــذه القوائــم الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد 

قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواء كانــت بســبب اإلحتيــال أو الخطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المركــز علــى اإلســتمرارية واإلفصــاح، عندمــا ينطبــق ذلــك عــن أمــور تتعلــق باإلســتمرارية 

ــبة. ــي المحاس ــتمرارية ف ــاس اإلس ــتخدام أس وإس

األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للمركز. 

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية 

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن التحريفــات الجوهريــة، ســواًء كانــت بســبب اإلحتيــال أو الخطــأ، 

وإصــدار تقريرنــا الــذي يتضمــن رأينــا حولهــا. التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، ولكنــه ليــس ضمانــة بــأن التدقيــق الــذي قمنــا بــه وفقــً للمعاييــر 

الدوليــة للتدقيــق ســوف يكتشــف دائمــً أي خطــأ جوهــري إن وجــد، إن التحريفــات يمكــن أن تنشــأ عــن اإلحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت بشــكل فــردي 

أو إجمالــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات اإلقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة. 

ــع  ــي جمي ــي ف ــك المهن ــدأ الش ــق مب ــى تطبي ــة عل ــي والمحافظ ــم المهن ــة الحك ــوم بممارس ــة، نق ــق الدولي ــر التدقي ــً لمعايي ــق وفق ــة التدقي ــن عملي ــزء م كج

ــى: ــة إل ــق، باإلضاف ــي التدقي نواح

ــق  	 ــراءات تدقي ــذ إج ــم وتنفي ــك تصمي ــأ، وكذل ــال أو خط ــن إحتي ــئة ع ــت ناش ــواًء كان ــة، س ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــم مخاط ــد وتقيي تحدي

مالئمــة تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســً لرأينــا. إن خطــر عــدم إكتشــاف أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن 

إحتيــال أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، كمــا أن اإلحتيــال قــد يشــتمل علــى التواطــؤ، التزويــر، الحــذف المتعمــد، التحريفــات، أو تجــاوز ألنظمــة الرقابــة 

الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق لغايــات تصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة فــي ظــل الظــروف القائمــة، وليــس لغــرض  	

إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي المركــز.

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعّدة من قبل اإلدارة. 	

ــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان  	 اإلســتنتاج عــن مــدى مالئمــة إســتخدام اإلدارة ألســاس اإلســتمرارية فــي المحاســبة، وإســتنادًا إلــى أدل

هنالــك وجــود لعــدم تيقــن جوهــري ذا صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكً جوهريــة حــول قــدرة المركــز علــى اإلســتمرارية كمنشــأة مســتمرة. 

فــإذا إســتنتجنا عــدم وجــود تيقــن جوهــري، فنحــن مطالبــون أن نلفــت اإلنتبــاه فــي تقريــر تدقيقنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، 

أو إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غيــر كافيــً، فإننــا ســوف نقــوم بتعديــل رأينــا. إســتنتاجاتنا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا 

حتــى تاريــخ تقريــر تدقيقنــا. ومــع ذلــك، فإنــه مــن الممكــن أن تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي توقــف المركــز عــن اإلســتمرار كمنشــأة مســتمرة.
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تقييــم العــرض العــام والشــكل والمحتــوى للقوائــم الماليــة بمــا فيهــا اإليضاحــات وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت واألحــداث بشــكل  	

يحقــق العــرض العــادل.

لقــد تواصلنــا مــع األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق بنطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لــه ومالحظــات التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أيــة 

نقــاط ضعــف هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة تــم تحديدهــا خــالل تدقيقنــا. 

 
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى

يحتفظ المركز بسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية، تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي مجلس اإلدارة بالمصادقة عليها.

طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

عزيز عبدالقادر

)إجازة رقم 867(

عّمان في 2022
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قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021

20212020إيضاحات

دينار أردنيدينار أردني

الموجودات

الموجودات المتداولة

7,207,550 7,395,174 3نقد ونقد معادل

145,906 132,903 4ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 431  84 5ذمم أطراف ذات عالقة مدينة

 -  323,250 6ذمة شركة تطوير الشمال

7,353,887 7,851,411 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

2,658,177 2,658,177 7صندوق إسكان موظفي المركز

94 45,465 8موجودات غير ملموسة

202 32,122 دفعات على مشروع قيد التنفيذ

323,250  - 6ذمة شركة تطوير الشمال

315,589 196,874 9ممتلكات ومعدات  

3,297,312 2,932,638 مجموع الموجودات غير المتداولة

10,651,199 10,784,049 مجموع الموجودات

المطلوبات واإلحتياطيات

المطلوبات المتداولة

1,448,368 1,396,192 10ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 -  29,230 5ذمة طرف ذو عالقة دائنة

602 493 إيرادات مؤجلة

1,448,970 1,425,915 مجموع المطلوبات

اإلحتياطيات

464,405 2,081,183 اإلحتياطي العام

5,756,397 4,618,774 مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

323,250  - مقابل دفعات على شراء أرض إربد

2,658,177 2,658,177 مقابل ذمة صندوق إسكان موظفي المركز

9,202,229 9,358,134 مجموع اإلحتياطيات

10,651,199 10,784,049 مجموع المطلوبات واإلحتياطيات
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قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية  31 كانون األول 2021

20212020إيضاحات

دينار أردنيدينار أردني

اإليرادات

3,466,961 1,903,578 11عموالت نقل ملكية األوراق المالية

بدالت إنتساب وإشتراك العضوية وتسجيل السندات 
1,644,891 1,632,497 12وإسناد القرض

27,960 28,898 13بدالت وأجور وغرامات

93,904 106,399 14إيرادات أخرى بالصافي

5,233,716 3,671,372 مجموع اإليرادات

)2,099,760()2,044,632(15مصاريف إدارية

)155,429()111,130(مصاريف عطاءات وإلتزامات مستقبلية

2,978,527 1,515,610 الفائض
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قائمة التغيرات في االحتياطيات للسنة المنتهية في  31 كانون األول 2021

مقابل ممتلكات اإلحتياطي العام
ومعدات )رأسمال(

مقابل دفعات 
على شراء أرض إربد

مقابل ذمة صندوق 
إسكان موظفي المركز

اإلجمالي

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

9,210,866  2,658,177  323,250  5,721,380 508,059 رصيد 31 كانون الثاني 2020

وإلتزامــات  عطــاءات  مخصــص  مــن  المحــّول 

مســتقبلية 
 -  20,895  -  -  20,895 

 -  -  -  -  - المحّول من اإلشتراكات المستحقة

المحّول من اإلحتياطي العام إلى مقابل ممتلكات 

ومعدات
)14,122( 14,122 -  -  - 

)3,008,059( -  -  - )3,008,059(المحّول لوزارة المالية

2,978,527  -  -  - 2,978,527 الفائض

9,202,229 2,658,177 323,250 5,756,397 464,405 رصيد 31 كانون األول 2020

المحّول من مقابل ممتلكات ومعدات إلى 
 -  -  - )1,241,923( 1,241,923 اإلحتياطي العام

المحّول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية 
 104,300  -  -  104,300  - إلى مقابل الممتلكات والمعدات

وإلتزامــات  عطــاءات  مخصــص  مــن  المحــّول 
العــام اإلحتياطــي  إلــى   400  -  -  -  400 مســتقبلية 

)1,464,405( -  -  - )1,464,405(المحّول لوزارة المالية

المحول من مقابل دفعات على شراء أرض أربد إلى 
 -  - )323,250( - 323,250 اإلحتياطي العام

 1,515,610  -  -  -  1,515,610 الفائض

9,358,134 2,658,177  - 4,618,774 2,081,183 رصيد 31 كانون األول 2021
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

20212020

دينار أردنيدينار أردني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

2,978,527 1,515,610 الفائض

تعديالت لـ :

191,894 131,709 إستهالكات

 -  45,578 إطفاءات

 - )5,733(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

147,002 124,697 خسائر إئتمانية متوقعة على ذمم وسطاء وأعضاء

)61,827()74,059(رد مخصصات إنتفت الحاجة إليها

155,429  111,130 مصاريف عطاءات وإلتزامات مستقبلية

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

)431(347 ذمم أطراف ذات عالقة مدينة

)78,068()37,635(ذمم وأرصدة مدينة أخرى

64,663 )58,606(ذمم وأرصدة دائنة أخرى

)12,136(29,230 ذمة طرف ذو عالقة دائنة

3,385,053 1,782,268 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 - )90,949(شراء موجودات غير ملموسة

 - )31,920(دفعات على مشروع قيد التنفيذ

)35,017()13,352(شراء ممتلكات ومعدات

 -  6,091 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)35,017()130,130(صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 521 )109(إيرادات مؤجلة

)3,008,059()1,464,405(المحّول لوزارة المالية

)3,007,538()1,464,514(صافي النقد من األنشطة التمويلية

 342,498  187,624 صافي التغير في النقد و النقد المعادل 

6,865,052 7,207,550 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

7,207,550 7,395,174 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

معلومات عن نشاط غير نقدي

 20,895  104,300 المحول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية إلى مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

 14,122  400 المحول من مقابل ممتكات ومعدات )رأسمال( إلى اإلحتياطي العام

 -  323,250 المحول من مقابل دفعات على شراء أرض أربد إلى اإلحتياطي العام
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021 

الوضع القانوني والنشاط. 1

تأســس المركــز بتاريــخ 15 أيــار 1999 كشــخصية إعتباريــة ذات إســتقالل مالــي وإداري بموجــب قانــون األوراق الماليــة المؤقــت رقــم )23( لســنة 1997 والــذي  	

عــدل بموجــب قانــون األوراق الماليــة المؤقــت رقــم 76 لســنة 2002.

ــن  	 ــي ع ــادي الحكوم ــج االقتص ــة للبرنام ــة الثاني ــة التنفيذي ــار الحزم ــي اط ــخ 2019/11/18 ف ــد بتاري ــي المنعق ــر الصحف ــي المؤتم ــوزراء ف ــس ال ــة رئي ــن دول أعل

الغــاء مركــز ايــداع االوراق الماليــة ونقــل مهامــه بيــن هيئــة االوراق الماليــة وبورصــة عمــان، والحقــً صــدر اإلعــالن التوضيحــي بتاريــخ 2019/11/19 عــن هيئــة 

األوراق الماليــة بالتنســيق مــع رئاســة الــوزراء والموجــه إلــى جمهــور المســتثمرين والمتعامليــن بــاألوراق الماليــة االردنيــة مــن أردنييــن وأجانــب، والــذي تضمــن 

التأكيــد علــى أن هــذا القــرار لــن يمــس حقــوق وملكيــة واســتثمارات المتعامليــن فــي األوراق الماليــة، وانــه يمثــل “إعــادة هيكلــة” لمركــز ايــداع االوراق الماليــة   

ــي  ــة، والت ــذه الغاي ــكل له ــي ستش ــة الت ــة المختص ــة الفني ــن اللجن ــتصدر ع ــي س ــات الت ــً للتوصي ــه وفق ــتمرار مهام ــتقلة”مع اس ــة مس ــدة حكومي “كوح

ســتحرص علــى االلتــزام بالمعاييــر والممارســات الدوليــة المعتمــدة فيمــا يتعلــق بمهــام وأعمــال المركــز، وبنــاًء علــى كتــاب رئاســة الــوزراء الصــادر بتاريــخ 25 

آذار 2020 فقــد اوصــت اللجنــة الوزاريــة العليــا إلعــادة هيكلــة الجهــاز الحكومــي باإلبقــاء علــى مركــز إيــداع األوراق الماليــة كمؤسســة مســتقلة، علــى أن يتــم 

تقليــص عــدد أعضــاء مجلــس إدارة المركــز مــن 7 أعضــاء إلــى 5 أعضــاء وعليــه فقــد تــم تعديــل النظــام الداخلــي لمركــز إيــداع األوراق الماليــة بموجــب قــرار 

مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة رقــم )2020/111( بتاريــخ 16 تمــوز 2020 بحيــث يصبــح ســاري المفعــول مــن تاريــخ 6 آب 2020، بحيــث يتولــى إدارة المركــز 

مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة أشــخاص.

ال يهــدف المركــز إلــى تحقيــق الربــح وإنمــا يهــدف إلــى تعزيــز ثقــة المســتثمرين بــاألوراق الماليــة ومتابعــة إســتثماراتهم والتســويات بســهولة ويســر، والحــد  	

مــن المخاطــر المتعلقــة بتســوية عمليــات التــداول فــي الســوق.

تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة المركز بجلسته المنعقده بتاريخ 2022/03/23. 	

أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة. 2

2-1 أسس إعداد القوائم المالية

اإلطار العام إلعداد القوائم المالية 	

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية 	

تــم إعــداد القوائــم الماليــة إســتنادًا إلــى طريقــة التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء بعــض البنــود التــي تــم قياســها بإســتخدام طــرق أخــرى غيــر طريقــة التكلفــة 

التاريخيــة.

العملة الوظيفية وعملة العرض  	

تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة.

2-2 إستخدام التقديرات 

ــات  	 ــودات والمطلوب ــغ الموج ــبية ومبال ــات المحاس ــق السياس ــي تطبي ــر ف ــات تؤث ــرات وإفتراض ــادات وتقدي ــوم اإلدارة بإجته ــة تق ــم المالي ــداد القوائ ــد إع عن

ــرات. ــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقدي ــرادات والمصاريــف، وإن النتائ واإلي

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات علــى نحــو مســتمر. يتــم اإلعتــراف بالتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا تغييــر التقديــرات  	

والســنوات االحقــة التــي تتأثــر بذلــك التغييــر.

إن األمثلــة حــول إســتخدام التقديــرات هــي الخســائر اإلئمانيــة المتوقعــة، األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات القابلــة لإلســتهالك، المخصصــات، وأيــة  	

قضايــا مقامــة ضــد المنشــأة.
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معايير وتفسيرات أصدرت وأصبحت سارية المفعول
تاريخ النفاذالبيــانرقم المعيار أو التفسير

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم )16( كوفيــد-19  

المتعلــق بإمتيــازات االيجــار.

نتيجــة لوبــاء كوفيــد-19، تــم منــح امتيــازات إيجــار للمســتأجرين. ومثــل هــذه االمتيــازات 

ــل  ــل وتأجي ــر العم ــام غي ــن أي ــار ع ــات االيج ــك دفع ــي ذل ــا ف ــكال، بم ــدة اش ــذ ع ــد تتخ ق

ــار. ــات االيج دفع

وفــي أيــار 2020، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بالتعديــل علــى المعيــار الدولــي 

إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( بحيــث يتيــح للمســتأجرين خيــار معاملــة امتيــازات 

اإليجــار المؤهلــة بنفــس الطريقــة التــي يعاملــون بهــا إذا لــم تكــن تعديــالت إيجــار. وفــي 

ــرة فــي  ــازات كمدفوعــات إيجــار متغي ــرة، ســيؤدي ذلــك إلــى احتســاب االمتي حــاالت كثي

الفتــرة التــي تمنــح فيهــا.

التعديالت الرئيسية:

ــازات االيجــار ذات  	 الســماح للمســتاجر بتطبيــق الوســيلة العمليــة فيمــا يتعلــق بامتي

الصلــة بكوفيــد-19 لتاجيــر االمتيــازات التــي يؤثــر اي تخفيض فــي مدفوعــات االيجار 

فيهــا فقــط علــى المدفوعــات المســتحقة اصــال فــي او قبــل 30 حزيــران 2022 )بــدال 

مــن المدفوعــات المســتحقة اصــال فــي اوقبــل 30حزيــران 2021(.

ــي  	 ــر التراكم ــراف باألث ــع االعت ــي، م ــر رجع ــل بأث ــق التعدي ــتأجر بتطبي ــة المس مطالب

لتطبيــق التعديــل مبدئًيــا كتعديــل للرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المحتجــزة )أو أي 

ــر  مكــون آخــر مــن حقــوق الملكيــة ، اذا كان ذلــك ممكــن( فــي بدايــة فتــرة التقري

ــل أواًل. ــتأجر التعدي ــة المس ــق في ــذي يطب ــنوي ال الس

1 حزيران 2020 

1 نيسان  2021

تعديــالت علــى المقارنــة المعياريــة لســعر 

كل  علــى  الثانيــة  -المرحلــة  الفائــدة 

التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  مــن 

الماليــة أرقــام )4(، )7(، )9( و)16(، ومعيــار 

39 رقــم  الدولــي  المحاســبة 

وفــي آب 2020، أدخــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــالت علــى المعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أرقــام )4(، )7(، )9( و)16(،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 

)39( لمعالجــة المســائل التــي تنشــأ أثنــاء إصــالح المقارنــة المعياريــة لســعر الفائــدة، بمــا 

فــي ذلــك اســتبدال معيــار معيــاري بمعيــار بديــل.

وتوفر تعديالت على المرحلة الثانية اإلعفاءات التالية:

عنــد تغييــر أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول والخصــوم  	

الماليــة )بمــا فــي ذلــك التزامــات اإليجــار(، فــإن اإلعفــاءات لهــا أثــر أن التغييــرات التــي 

هــي ضروريــة كنتيجــة مباشــرة لنســبة الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك والتــي تعتبــر 

ــا، والتــي لــن ينتــج عنهــا أي ربــح أو خســارة فــي قائمــة الدخــل. مكافــئ اقتصادي

ستســمح إعفــاءات محاســبة التحــوط فــي معظــم معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  	

)39( أو المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( باســتمرار معظــم عالقــات 

ــع  ــوك وم ــن البن ــروض بي ــدة المع ــبة الفائ ــالح نس ــرة بإص ــر مباش ــي تتأث ــوط الت التح

ذلــك، قــد يلــزم تســجيل عــدم فعاليــة إضافيــة.

1 كانون ثاني 2021 
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 معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد
تاريخ النفاذالبيــانرقم المعيار أو التفسير

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم )1(.

تبنــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة ألول مــرو فــي الشــركات التابعــة.

تمديــد اإلعفــاء اإلختيــاري الــذي يســمح للشــركة التابعــة أن تصبــح متبنيــه للمعاييــر 

ــر الماليــة ألول مــرة بعــد الشــركة األم لقيــاس فروقــات الترجمــة  الدوليــة إلعــداد التقاري

المتراكمــة باســتخدام المبالــغ التــي أبلغــت عنهــا الشــركة األم، بنــاًء علــى تاريــخ إنتقــال 

ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــى المعايي ــركة األم إل الش

إختيار مماثل متاح للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

1 كانون ثاني 2022 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم )17(

 عقود التأمين.

ــل  ــار 2017 ليح ــهر أي ــم )17( بش ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــدار المعي ــم اص ت

ــن. ــود التامي ــم )4( عق ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــل المعي مح

ــرات أن يتــم إعــادة قياســها فــي كل  يتطلــب نمــوذج القيــاس الحالــي عنــد وجــود تقدي

فتــرة يصــدر عنهــا تقريــر.

يتم قياس العقود باستخدام األسس التالية:

التدفقات النقدية المخصومة ذات احتمالية مرجحة. 	

تعديل صريح للمخاطر، و 	

ــم  	 ــذي يت ــد ال ــن العق ــب م ــر المكتس ــح غي ــل الرب ــة يمث ــة التعاقدي ــش الخدم هام

ــة. ــرة التغطي ــالل فت ــرادات خ ــه كإي ــراف ب االعت

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )17( أن يتــم قيــاس مطلوبــات التأميــن بالقيمــة 

الحاليــة للوفــاء ويوفــر منهــج قيــاس وعــرض موحــد لجميــع عقــود التأميــن. تــم تصميــم 

ــود  ــادئ لعق ــى المب ــة عل ــقة القائم ــبة المتس ــدف المحاس ــق ه ــات لتحقي ــذه المتطلب ه

التأميــن.

1 كانون ثاني 2023 

)تاجل من 1 كانون ثاني 

 )2021

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي رقــم 

.)16(

الممتلكات واآلالت والمعدات.

ــدات  ــكات واآلالت والمع ــة الممتل ــض كلف ــن تخفي ــركة م ــع الش ــوص من ــل بخص التعدي

بالمبالــغ المســتلمة مــن بيــع البنــود المنتجــة خــالل قيــام الشــركة بتجهيــز األصــل 

لإلســتخدام المقصــود. بحيــث تعتــرف المنشــأة بعائــدات بيــع تلــك البنــود وتكاليــف إنتــاج 

ــل. ــة الدخ ــي قائم ــود ف ــك البن تل

1 كانون ثاني 2022 

إشارة إلى اإلطار المفاهيمي

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم )3(.

دمج األعمال.

تعديــل بســيط علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )3( والمتعلــق بتحديــث 

بااللتزامــات  لالعتــراف  اســتثناء  بإضافــة  الماليــة  للتقاريــر  المفاهيمــي  اإلطــار  مراجــع 

ــات  ــم )37( – المخصص ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــاق معي ــن نط ــة ضم ــات الطارئ وااللتزام

ــة. ــول المحتمل ــة واألص ــات المحتمل وااللتزام

التعديل أكد على ان األصول المحتملة يجب أن ال يتم االعتراف بها بتاريخ االستحواذ.

1 كانون ثاني 2022 
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العقود المثقلة - تكلفة تنفيذ العقد

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 

رقــم )37(

المحتملــة  وااللتزامــات  المخصصــات 

المحتملــة. واألصــول 

ــة )9(، )16( و)1(،  ــة التالي ــر المالي ــداد التقاري ــة الع ــر الدولي ــى المعايي ــينات عل ــك تحس هنال

ــم )41(. ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ومعي

1 كانون ثاني 2022 

ــة  ــر المالي ــر الدوليــة إلعــداد التقاري المعايي

ــى 2020. ــن 2018 ال ــنوات م للس

ــة )9(، )16( و)1(،  ــة التالي ــر المالي ــداد التقاري ــة الع ــر الدولي ــى المعايي ــينات عل ــك تحس هنال

ــم )41(. ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ومعي

1 كانون ثاني 2022 

وغيــر  كمتداولــة  المطلوبــات  تصنيــف 

متداولــة

تعديالت على 

معيار المحاسبة الدولي رقم )1(.

التعديــالت علــى عــرض القوائــم الماليــة توضــح بــأن االلتزامــات تــم تصنيفهــا كالتزامــات 

إمــا متداولــة أو غيــر متداولــة، اعتمــادًا علــى الحقــوق الموجــود فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

التعديــالت فــي تصنيــف المطلوبــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة )تعديــالت علــى 

معيــار المحاســبة الدولــي 1( تؤثــر فقــط علــى عــرض االلتزامــات فــي بيــان المركــز المالــي 

- وليــس مبلــغ أو توقيــت االعتــراف بــأي أصــل او التــزام أو إيــراد أو مصروفــات أو علــى 

المعلومــات التــي تفصــح عنهــا المنشــات حــول تلــك البنــود.

1 كانون ثاني 2023 

)تاجل من 1 كانون ثاني 

 )2022

االفصاح عن السياسات المحاسيبة

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 

رقــم )1( بيــان ممارســة رقــم )2(.

يشــترط التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( مــن المنشــآت اإلفصــاح 

عــن السياســات المحاســبية الماديــة بــدال مــن سياســاتهم المحاســبية الهامة.مزيــد 

مــن التعديــالت تشــرح كيــف يمكــن للمنشــاة تحديــد سياســة محاســبية جوهريــة. يتــم 

إضافــة أمثلــة عنــد احتماليــة أن تكــون السياســة المحاســبية جوهريــة. لدعــم التعديــل 

ــر إرشــادات وأمثلــة لشــرح  ، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )IASB( أيًضــا بتطوي

ــي  ــة ف ــوات« الموضح ــع خط ــن أرب ــة م ــبية المكون ــة النس ــة األهمي ــق »عملي ــات تطبي وإثب

بيــان ممارســة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 2. وبمجــرد تطبيــق المنشــاة 

ــى  ــالت عل ــق التعدي ــا بتطبي ــمح أيًض ــي )1(، ُيس ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــالت عل للتعدي

بيــان ممارســات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )2(. ســيتم تطبيــق التعديــالت 

ــتقبلي. ــر مس بأث

1 كانون ثاني 2023 

تعريف التقديرات المحاسبية

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 

رقــم )8(.

التعديــل علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )8( السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي 

التقديــرات المحاســبية واالخطاء.

تســتبدل التعديــالت تعريــف التغييــر فــي التقديــرات المحاســبية بتعريــف التقديــرات 

»المبالــغ  المحاســبية هــي  التقديــرات  ، فــإن  الجديــد  التعريــف  المحاســبية. بموجــب 

النقديــة فــي البيانــات الماليــة التــي تخضــع لعــدم التأكــد مــن القيــاس«. تقــوم المنشــات 

ــاس  ــم قي ــب أن يت ــبية تتطل ــات المحاس ــت السياس ــبية إذا كان ــرات محاس ــر تقدي بتطوي

بنــود فــي البيانــات الماليــة بطريقــة تنطــوي علــى عــدم التأكــد مــن القيــاس. توضــح 

التعديــالت أن التغييــر فــي التقديــر المحاســبي الناتــج عــن معلومــات جديــدة أو تطــورات 

ــأ. ــا لخط ــد تصحيًح ــدة ال يع جدي

1 كانون ثاني 2023 
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باألصــول  المتعلقــة  المؤجلــة  الضرائــب 

والخصــوم الناشــئة عــن معاملــة واحــدة

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 

رقــم )12( ضرائــب الدخــل.

ــي  ــالت الت ــى المعام ــة عل ــة المؤجل ــراف بالضريب ــركات االعت ــن الش ــالت م ــب التعدي تتطل

تــؤدي ، عنــد االعتــراف األولــي ، إلــى نشــوء مبالغ متســاوية مــن الفــروق المؤقتــة الخاضعة 

ــتأجرين  ــار المس ــود إيج ــل عق ــالت مث ــى المعام ــادًة عل ــتنطبق ع ــم. س ــة والخص للضريب

والتزامــات إنهــاء الخدمــة وســتتطلب الشــركات المتأثــرة االعتــراف بموجــودات ومطلوبات 

ضريبيــة مؤجلــة إضافيــة.

وهــذا يعــي أن اإلعفــاء مــن االعتــراف األولــي ال ينطبــق علــى المعامــالت التــي تنشــأ 

فيهــا مبالــغ متســاوية مــن الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم والخاضعــة للضريبــة عنــد 

ــي. ــراف األول االعت

1 كانون ثاني 2022 

2-4 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 

األدوات المالية

األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودًا ماليً لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية

الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن: 	

 نقد، أو. 1

 بأدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى، أو. 2

 حــق تعاقــدي إلســتالم نقــد أو موجــود مالــي آخــر مــن منشــأة أخــرى، أو لتبــادل الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة مــع منشــأة أخــرى بموجــب شــروط . 3

مــن المتوقــع أن تكــون إيجابيــة للمنشــأة، أو

 عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.. 4

 

المطلوبات المالية

المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن: 	

 إلتــزام تعاقــدي لتسليـــم نقــد أو موجــود مالــي آخــر إلــى منشــأة أخــرى، أو لتبــادل الموجـــودات أو المطلوبــات الماليــة مــع منشــأة أخـــرى بموجــب شــروط . 1

مــن المتوقــع أن تكــون غيــر إيجابيــة للمنشــأة، أو

عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.. 2

يتم اإلعتراف مبدئيـــً بالمطلـــوبات الماليـــة بالقيمـــة العادلة مطروحً منها تكاليـف المعامـالت التي تحمـل مباشـــرة على إمتـالك أو إصـدار هـذه المطلـوبات،  	

بإســـتثناء المطلـــوبات الماليــة المصنفة بالقيمة العادلة من خـــالل الربـــح أو الخســـارة والتــي تقاس مبدئيــً بالقيمة العادلة.

ــتثناء  	 ــة، بإس ــدة الفّعال ــة الفائ ــتخدام طريق ــأة بإس ــة المطف ــب التكلف ــة حس ــات المالي ــع المطلوب ــاس جمي ــأة بقي ــوم المنش ــي، تق ــراف المبدئ ــد اإلعت بع

المطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربـــح أو الخســارة والتــي تقــاس بالقيمــة العادلــة وبعــض المطلوبــات الماليــة األخــرى المحــددة 

ــأة. ــة المطف ــب التكلف ــاس حس ــي ال تق والت

يتــم اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة ضمــن هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة، ويتــم اإلعتــراف بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة  	

ضمــن الربــح أو الخســارة.
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الذمم التجارية الدائنة والمستحقات

ــر أو تــم  ــواء تــم تقديــم فواتي ــل البضائــع أو الخدمــات التــي تــم إســتالمها أو التــزود بهــا سـ الذمــم التجاريــة الدائنــة والمســتحقات هــي إلتزامــات للدفــع مقاب

ــورد أم ال. ــع الم ــأنها م ــميً بش ــاق رس اإلتف

مقاصة األدوات المالية

ــب  ــي واج ــي حال ــق قانون ــاك ح ــط إذا كان هن ــي فق ــز المال ــة المرك ــي قائم ــة ف ــي القيم ــار صاف ــع إظه ــة م ــات المالي ــة وااللتزام ــودات المالي ــة الموج ــم مقاص يت

ــت.  ــس الوق ــي نف ــات ف ــوية االلتزام ــودات وتس ــع الموج ــي، أو بي ــاس الصاف ــى أس ــوية عل ــة للتس ــود ني ــا ووج ــرف به ــغ المعت ــة المبال ــاذ لمقاص النف

النقد والنقد المعادل

هــو النقــد فــي الصنــدوق والحســابات الجاريــة والودائـــع قصيــرة األجــل لــدى البنــوك ذات فتــرات إســتحقاق لثالثــة أشــهر أو أقــل، والتــي ال تكــون معرضــة لمخاطــر 

هامــة للتغيــر فــي القيمــة.

الذمم التجارية المدينة

الذمـم التجارية المدينـة هي المـوجـودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتي لـم يتـم تسـعيرهـا فـي سوق نشط. 	

تظهــر الذمـــم التجـــارية المدينـــة بقيمـــة الفـــواتير مطروحـــً منهـــا مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة والــذي يمثــل تدنــي القيمــة القابلــة لتحصيــل  	

ــم. الذم

األطراف ذات العالقة

تمثل المعامالت مع األطـراف ذات العالقـة تحـويل الموارد والخدمات أو اإللتزامات ما بين األطراف ذات العالقة. 	

يتم إعتماد أسس وشروط التعامالت بين األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة. 	

موجودات غير ملموسة أخرى

الموجودات غير الملموسة هي موجودات غير نقدية قابلة للتحديد بدون أن يكون لها وجود مادي ملموس. 	

تسجل الموجودات التي يتم إمتالكها بشكل منفصل بالتكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم وخسائر تدني القيمة المتراكمة.  	

تشــمل تكاليـــف اإلمتــالك ســعر الشــراء والتكاليـــف األخـــرى المحملــة علــى إعـــداد الموجــودات إلستخداماتهـــا المتوقعــة. يتــم اإلعتــراف بالموجــودات التــي  	

يتــم إمتالكهــا مــن إندمــاج األعمــال بالتكلفــة وهــي قيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ اإلمتــالك بشــكل منفصــل عــن الشــهرة.

يتم اإلعتراف باإلطفاء كمصروف بشكل ثابت ومحدد خالل األعمار اإلنتاجية التالية للموجودات غير الملموسة: 	

نسبة اإلطفاء %الفئة 

50برامج حاسوب

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات الالحقة. 	

يتــم إجـــراء إختبــار تدنــي القيمــة التــي يظهــر بهـــا الموجـــود غيــر الملمــوس فــي قائمــة المركــز المالــي عنــد ظهــور أي أحــداث أو تغيــرات فــي الظروف تظهـــر  	

أن هـــذه القيمــة غيــر قابلــة لإلســترداد. فــي حـــال ظهــور أي مؤشــر لتدنــي القيمــة، يتـــم إحتســاب خســائر تدنــي تبعـــً لسياســة تدنــي قيمــة الموجــودات.
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الممتلكات والمعدات

ــكات  	 ــل الممتل ــى نقـ ــا عل ــم تحميله ــرى ت ــف أخ ــه أي تكالي ــً إلي ــراء مضاف ــعر الش ــل س ــي تمث ــة الت ــدات بالتكلف ــكات والمع ــً بالممتل ــراف مبدئي ــم اإلعت يت

ــا اإلدارة.  ــي ترغبه ــة الت ــل بالطريق ــا لتعم ــة له ــروط الالزم ــق الش ــع وتحقي ــى الموق ــدات إل والمع

بعد اإلعـــتراف المبـــدئي، يتـــم تســجيل الممتلكـــات والمعـــدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحـــً منهـــا اإلسـتهـــالك المتراكم وأي خســائر تدني  	

متراكمــة فــي القيمــة، أمــا األراضــي فــال تســتهلك.

يتم اإلعتراف باإلستهـــالك في كل فـــترة كمصروف. ويتـــم إحتســاب اإلستهـــالك على أســـاس القســط الثابت والذي يتوقـــع إســتهالك المنافـــع اإلقتصـــادية  	

المســتقبلية المتوقعـــة لهــــذه الموجــودات خـــالل العمــر اإلنتاجي لها بإســتخدام النســب الســنوية التالية:

نسبة االستهالك %الفئة 

35أجهزة كمبيوتر

5مبنى

20أجهزة مكتبية

20أثاث

15وسائط نقل

تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات الالحقة. 	

يتــم إجـــراء إختبــار لتدنــي القيمــة التــي تظهــر بهــــا الممتلــكات والمعـــدات فــي قائمــة المركــز المالــي عنــد ظهـــور أي أحـــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تظهر  	

أن هــذه القيمــة غيــر قابلــة لإلســترداد. فــي حــال ظهــور أي مؤشــر لتدنــي القيمــة، يتــم إحتســاب خســائر تدنــي تبعــً لسياســة تدنــي قيمــة الموجــودات.

عنــد أي إســتبعاد الحـــق للممتلــكات أو المعــدات فإنــه يتـــم اإلعتراف بقيمة المكاســب أو الخســائر الناتجة، التي تمثل الفرق مـــا بين صـــافي عـــوائد اإلســتبعاد  	

والقيمة التي تظهر بهـــا هـــذه الممتلكـــات أو المعـــدات في قائمـــة المـركز المالـــي، ضمن الربح أو الخسارة.

تدني قيمة الموجودات غير المالية 

فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي، تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة التــي تظهــر بهــا الموجــودات غيــر الماليــة )الممتلــكات والمعــدات( فــي قائمــة المركــز  	

المالــي، لتحديــد فيمـــا إذا كان هنــاك أي مؤشــرات تــدل علــى تدنــي قيمــة هــذه الموجــودات.

فــي حالــة ظهــور أي مـــؤشرات تدنــي، يتـــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد للمـوجـــودات لتحديــد مــدى خســارة التدنــي، وهــي القيمــة التــي تتجـــاوز بهـــا  	

القيمــة التــي يظهــر بهـــا المـوجـــود فــي قائمــة المركز المالــي قيمتــه القابلة لإلســترداد. وتمثــل القيمة القابلــة لإلســترداد قيمة المـوجـــود العادلــة مطروحً 

منهــا تكاليــف البيـــع أوقيمــة المنفعــة فــي المـوجـــود أيهمــا أكبــر. القيمــة العادلــة للموجــود هي القيمــة التي مــن الممكن تبــادل المـوجـــود عندهـــا ما بين 

أطـــراف علــى علــم وراغبــة بالتفــاوض علــى أســـاس تجــاري. وقيمــة المنفعــة فــي المـوجـــود هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع 

تولدهــا مــن الموجــود.

ألغــراض تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم تجميــع األصــول فــي أدنــى المســتويات التــي تتوفــر لهــا تدفقــات نقديــة بشــكل مســتقل )الوحــدات المولــدة  	

ــر الماليــة )فيمــا عــدا الشــهرة( للنظــر فــي إمكانيــة عكســها المحتمــل فــي تاريــخ القوائــم  للنقــد(. وتتــم مراجعــة انخفــاض القيمــة الســابق لألصــول غي

الماليــة.

يتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر.  	

عنــد عكــس خســـارة تدنــي القيمــة فــي فتــرة الحقــة، يتـــم زيــادة القيمــة التــي يظهــر بهـــا المـوجـــود فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة المعّدلــة التقديرية  	

للقيمـــة القابلــة لإلســـترداد بحيــث ال تزيــد قيمـــة الزيــادة نتيجـــة عكـــس خســـارة التدني عن قيمـــة التكلفـــة التاريخيـــة المســتهلكة فــي حالة عــدم اإلعتراف 

بالتدنــي فــي الســنوات الســابقة. ويتــم اإلعتــراف بعكــس خســارة التدنــي مباشــرة مــن ضمــن الربــح.
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المخصصات

المخصصــات هــي إلتزامــات حاليــة )قانـــونية أو إســتنتاجية( ناتجــة عــن أحـــداث ســـابقة، ومــن المحتمــل تســوية هــذه اإللتزامــات وتقديــر مبالغهــا بطريقــة  	

موثوقــة. وتمثــل القيمــة المعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل قيمــة محتملــة والزمــة مــن النفقــات لتســوية اإللتــزام الحالــي فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

ــس  	 ــم عك ــات، يت ــوية المخصص ــة لتسـ ــات خارجي ــول تدفق ــة حص ــت إمكاني ــالي. إذا إنعدم ــز مــ ــة مرك ــخ كل قائم ــي تاري ــدل ف ــات وتع ــع المخصص تراج

المخصصــات وتســجيلها كدخــل.

ــات  	 ــت التعويض ــودات إذا كان ــن الموج ــة ضم ــة المدين ــراف بالذم ــم اإلعت ــص، فيت ــل أي مخص ــزء أو كام ــن ج ــض ع ــم التعوي ــع أن يت ــأة تتوق ــت المنش إذا كان

فعليــا مؤكــدة ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــة.

يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في قائمة الدخل بالصافي بعد طرح أي تعويضات. 	

ــددة  	 ــر المح ــس المخاط ــذي يعك ــي ال ــة الحال ــل الضريب ــا قب ــدل م ــتخدام مع ــات بإس ــم المخصص ــم خص ــا، يت ــود مادي ــة للنق ــة الزمني ــر القيم إذا كان تأثي

ــة. ــة مالي ــا تكلف ــى أنه ــت عل ــرور الوق ــص بم ــي المخص ــادة ف ــراف بالزي ــم اإلعت ــم يت ــتخدام الخص ــد إس ــزام. وعن لإللت

اإلحتياطي العام

وفقــً للنظــام الداخلــي المعــّدل لمركــز إيــداع األوراق الماليــة لســنة 2017 والصــادر باإلســتناد ألحــكام المــادة )76( مــن قانــون األوراق الماليــة رقــم )18( لســنة  	

2017، يحتفــظ المركــز بإحتياطــي عــام يقيــد فيــه صافــي الفائــض الســنوي للمركــز فــي كل ســنة ماليــة.

اإلعتراف باإليرادات

تعترف المنشأة باإليراد من بيع السلع أو تقديم الخدمة عند نقل السيطرة إلى المشتري. 	

تقاس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في أي عقد مبرم مع العميل والمتوقع إستالمة وتستبعد المبالغ المحصلة لصالح أطراف أخرى. 	

يتم اإلعتراف بااليراد عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء. 	

توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد

يستحق إيراد الفائدة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال المستخدم. 	

المنح 

المنـــح غيــر المقيــدة المســتلمة كتعويضــات عــن مصاريــف أو خســائر تـــم تكبدهــا، أو بهدف الدعــم المالي الفــوري للمنشــأة بدون ترتيــب تكاليف مســتقبلية  	

ذات صلــة، يتــم اإلعتــراف بهــا مــن ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي تصبــح فيهــا هــذه المنح مســتحقة.

يتــم اإلعتــراف بالمنــح المقيــدة كدخــل علــى أســاس منتظــم خــالل الفتــرات التــي تعتــرف فيهــا المنشــأة بالتكاليــف المحــددة التــي يفتــرض تعويضهــا عــن  	

طريــق المنــح كمصــروف.

يتــم اإلعتــراف بالمنــح التــي يكــون شــرطها األساســي قيــام المنشــأة بشــراء أو إنشــاء أو إمتــالك موجــودات غيــر متداولــة كدخــل مـــؤجل فــي قائمــة المركــز  	

المالــي وتحــول إلــى الربــح والخســارة علــى أســاس منظــم ومنطقي اســـتنادًا إلــى األعمـــار اإلنتاجيــة للمـوجـــودات ذات العـــالقة.

عندمــا يتــم توفيــر قــروض أو مســاعدات مماثلــة مــن قبــل الحكومــات أو المؤسســات ذات الصلــة بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق الجــاري المعمــول بــه،  	

يعتيــر هــذا الفــرق بمثابــة منحــة.
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تعريف عقد اإليجار )مستأجر( 

ــا أو جزيئــا ينقــل الحــق  	 تقــوم المنشــأة فــي بدايــة عقــد اإليجــار بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن إتفاقيــة تأجيــر. وإذا كان العقــد كلي

ــتخدام  ــق إس ــأة بح ــرف المنش ــدد، فتعت ــدل مح ــوض أو ب ــل ع ــددة مقاب ــة مح ــدة زمني ــر لم ــرف ألخ ــن ط ــدد م ــل مح ــتخدام أص ــى إس ــيطرة عل ــي الس ف

موجــودات وإلتزامــات اإليجــار بإســتثناء )عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل  والتــي تبلــغ مدتهــا ســنة واحــدة فأقــل وعقــود اإليجــار لألصــول المســتأجرة ذات القيمــة 

المنخفضــة( والتــي تعتــرف المنشــأة بمدفوعــات اإليجــار كمصــروف تشــغيل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار، مــا لــم يكــن أســاس 

منتظــم آخــر يعــرض بشــكل أكبــر الفتــرة الزمنيــة االتــي يتــم فيهــا إســتهالك الفوائــد االقتصاديــة مــن الموجــودات المســتأجرة.

نقد ونقد معادل. 3
20212020

دينار أردنيدينار أردني

 7,207,550  7,391,035 حساب جاري لدى البنك المركزي

 -  4,139 حساب جاري لدى البنك

7,207,550 7,395,174 المجموع

ذمم وأرصدة مدينة أخرى. 4
20212020

دينار أردنيدينار أردني

990,139 1,040,777 ذمم وسطاء وأعضاء

)990,139()1,040,777(يطرح: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على ذمم وسطاء وأعضاء )*(

 -  - صافي ذمم وسطاء وأعضاء

68,336 75,611 مصاريف مدفوعة مقدمً

 12  29,456 ذمم أخرى

 18,000 16,000 شيكات برسم التحصيل

7,604 7,579 إيرادات مستحقة غير مقبوضة

2,132 2,132 تأمينات مستردة

49,160 1,455 دفعات مقدمً لموردين

662 670 سلفة عمل

145,906 132,903 المجموع

)*( فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على ذمم وسطاء وأعضاء خالل السنة وهي على النحو التالي:

20212020

دينار أردنيدينار أردني

904,964 990,139 رصيد بداية السنة

147,002  124,697 المكّون خالل السنة

)61,827()74,059(رد مخصص ذمم وسطاء وأعضاء إنتفت الحاجة إليه

990,139 1,040,777 رصيد نهاية السنة
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ذمم أطراف ذات عالقة. 5
أ . يتألف بند ذمم أطراف ذات عالقة مدينة مما يلي :

20212020

دينار أردنيدينار أردني

 282 84 هيئة األوراق المالية 

 149  - بورصة عمان 

 431  84 المجموع

ذمة شركة تطوير الشمال. 6

يمثــل هــذا البنــد قيمــة دفعــات لشــراء أرض إربــد التنمويــة بمبلــغ 323,250 دينــار أردنــي بحيــث تــم توقيــع عقــد بيــع وتطويــر الموقــع بتاريــخ 30 كانــون األول 2009 

مــع شــركة تطويــر الشــمال، إال أن الطــرف المقابــل وهــو شــركة تطويــر الشــمال لــم تقــم لغايــة تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة بنقــل ملكيــة األرض باســم 

مركــز إيــداع األوراق الماليــة، وبنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة المركــز رقــم )2019/1( فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2019 فقــد تقــرر إنهــاء عقــد 

البيــع والتطويــر الموّقــع مــع شــركة تطويــر الشــمال وإســتعادة المركــز لحقوقــه الماليــة المترتبــة علــى ذلــك والمتمثلــة بالمبلــغ المدفــوع كثمــن لقطعــة األرض، 

وبنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة المركــز رقــم )2019/36( فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 17 تمــوز 2019 فقــد تقــرر تأجيــل البــت فــي طلــب شــركة تطويــر الشــمال 

بشــأن اإلســتمرار بعقــد البيــع والتطويــر لحيــن قيــام الشــركة بتقديــم مســودة الملحــق الخــاص بذلــك العقــد ودراســته والنظــر فــي الشــروط واألحــكام الــواردة 

فيــه تمهيــدًا إلتخــاذ القــرار المناســب وحســب األصــول، وبنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة المركــز رقــم )2020/38( فــي جلســتهم المنعقــدة بتاريــخ 30 حزيــران 2020 

فقــد تقــرر الموافقــة علــى توقيــع إتفاقيــة إقالــة عقــد البيــع والتطويــر وإســتكمال اإلجــراءات الآلزمــة فــي هــذا الشــأن وإســترداد ثمــن قطعــة األرض، هــذا وقــد 

تــم بتاريــخ 6 كانــون األول 2021 توقيــع إتفاقيــة إقالــة عقــد البيــع والتطويــر، وقــد قامــت شــركة تطويــر الشــمال بتســديد كامــل القيمــة المترتبــة عليهــم للمركــز 

والبالغــة 323,250 دينــار أردنــي بتاريــخ 30 كانــون الثانــي 2022.

صندوق إسكان موظفي المركز. 7
تم إنشاء صندوق إسكان موظفي مركز إيداع األوراق المالية بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية بتاريخ  24 نيسان 2007.

ب . تتمثل ذمة طرف ذو عالقة دائنة بذمة بورصة عمان.
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موجودات غير ملموسة. 8
برامج حاسوب

دينار أردني2021

الكلفة

877,103 الرصيد في بداية السنة

 90,949 إضافات خالل السنة

968,052 الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

877,009 الرصيد في بداية السنة

 45,578 إطفاءات

922,587 الرصيد في نهاية السنة

45,465 الصافي

2020

الكلفة

877,103 الرصيد في بداية السنة

877,103 الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

877,009 الرصيد في بداية السنة

877,009 الرصيد في نهاية السنة

94 الصافي
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ممتلكات ومعدات. 9

المجموعمبنى ) (أثاثوسائط نقلأجهزة كمبيوترأجهزة مكتبيةأرض ) (

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني2021

الكلفة

4,879,294 1,633,861 147,017 152,136 2,433,439 359,925 152,916 الرصيد في بداية السنة

 13,352  -  -  -  466  12,886  - إضافات

)1,241,922( -  - )1,119,849()122,073( - إستبعادات

3,650,724 1,633,861 147,017 152,136 1,314,056 250,738 152,916 الرصيد في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم

4,563,705  1,579,128  145,521  150,589  2,359,644  328,823  - الرصيد في بداية السنة

 131,709  54,732  481  240  64,509  11,747 إستهالكات

)1,241,564( -  - )1,119,687()121,877( - إستبعادات

 3,453,850  1,633,860  146,002  150,829  1,304,466  218,693  - الرصيد في نهاية السنة

196,874 1 1,015 1,307 9,590 32,045 152,916 الصافي

2020

الكلفة

4,844,277 1,633,861 147,017 150,536 2,421,199 338,748 152,916 الرصيد في بداية السنة

35,017  -  -  1,600 12,240 21,177  - إضافات

4,879,294 1,633,861 147,017 152,136 2,433,439 359,925 152,916 الرصيد في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم

4,371,811 1,497,211 144,936 150,530 2,262,540 316,594  - الرصيد في بداية السنة

191,894 81,917 585  59 97,104 12,229  - إستهالكات

 4,563,705  1,579,128  145,521  150,589  2,359,644  328,823  - الرصيد في نهاية السنة

315,589 54,733 1,496 1,547 73,795 31,102 152,916 الصافي

)  ( إن بنــد أرض وبنــد مبنــى تمثــل حصــة مركــز إيــداع األوراق الماليــة والبالغــة )25%( فــي ملكيــة مبنــى مشــترك يضــم هيئــة األوراق الماليــة وبورصــة عمــان ومركز إيــداع األوراق 

الماليــة، علمــً بــأن المبنــى واألرض المقــام عليهــا المبنــى مســجلة باســم هيئــة األوراق الماليــة، علمــً بأنــه قــد تــم البــدء بإجــراءات تســجيل حقــه المركــز فــي مبنــى ســوق رأس 

المــال باســم مركــز إيــداع األوراق الماليــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة المركــز رقــم )2019/31( بتاريــخ 14 أيــار 2019.

*

* *
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ذمم وأرصدة دائنة أخرى. 10
20212020

دينار أردنيدينار أردني

1,253,630 1,260,060 مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية )*(

64,211 70,412 مصاريف مستحقة

28,541 23,071 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

9,340 20,247 ذمم دائنة 

46,249 17,590 إيرادات مقبوضة مقدمً

 1,578 3,123 أمانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

18,138 1,537 ذمم موظفين

15 152 أمانات أخرى

26,666  - محتجزات مقاولين

1,448,368  1,396,192 المجموع

)*( فيما يلي بيان حركة مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية خالل السنة وهي على النحو التالي:

20212020

دينار أردنيدينار أردني

1,119,096 1,253,630 رصيد بداية السنة

)20,895()104,300(المحول إلى مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

 - )400(المحول إلى اإلحتياطي العام

155,429 111,130 المكّون خالل السنة

1,253,630 1,260,060 رصيد نهاية السنة

عموالت نقل ملكية األوراق المالية. 11
20212020

دينار أردنيدينار أردني

872,381 1,627,534 األوراق المالية المتداولة في السوق )  (

2,594,580 276,044 األوراق المالية المستثناة من التداول )     (

3,466,961 1,903,578 المجموع

)   ( يســتوفي المركــز عمولــة تــداول لقــاء نقــل ملكيــة األوراق الماليــة المتداولــة فــي الســوق بواقــع )0.0004( مــن القيمــة الســوقية لــألوراق الماليــة ومــن كل طــرف مــن 

طرفــي التعاقــد.

)    ( يســتوفي المركــز عمولــة تــداول لقــاء نقــل ملكيــة األوراق الماليــة للعمليــات المســتثناة مــن التــداول مــن خــالل الســوق بواقــع )0.002( مــن القيمــة الســوقية ومــن طــرف 

واحــد، وبحــد أدنــى 250 فلســً وذلــك فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

التحويالت العائلية التي تتم بين األصول والفروع وما بين األخوة واألشقاء وما بين األزواج. 	

هبة األوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو اإلجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية. 	

قسمة األوراق المالية ذات الملكية المشتركة. 	

*

**

*
**
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إيرادات أخرى بالصافي. 14
20212020

دينار أردنيدينار أردني

61,827 74,059 رد مخصصات إنتفت الحاجة إليها

25,000 24,900 بدل إدارة صندوق ضمان التسوية )  (

 -  5,733 أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

 -  900 بيع نسخ عطاءات وغرامات تأخير تنفيذ العطاءات

7,077  807 أخرى

93,904 106,399 المجموع

*

بدالت إنتساب وإشتراك العضوية وتسجيل السندات وإسناد القرض. 12
20212020

دينار أردنيدينار أردني

1,500,183 1,480,080 بدالت إشتراك وإنتساب العضوية السنوية )  (

124,708 135,333 بدالت تسجيل سندات وأسناد قرض )    (

20,000 17,084 بدالت تسجيل صكوك إسالمية )      (

1,644,891 1,632,497 المجموع

بدالت وأجور وغرامات. 13
20212020

دينار أردنيدينار أردني

8,500 8,500 أجور الربط المباشر

5,970 7,736 أجور خدمات مالك الورقة المالية

6,207 5,890 أجور مصدر الورقة المالية

4,710 3,661 أجور تحويل وفتح حسابات وغرامات الوسطاء

2,573 3,111 أجور حواالت بنكية

27,960 28,898 المجموع

**
***

*

)   ( يستوفي يستوفي المركز من أعضائه بدالت إشتراكات سنوية على النحو التالي:

 )500( دينار من الوسيط. 	

 )500( دينار من الحافظ األمين. 	

 )0.0005( دينــار مــن رأس المــال المكتتــب بــه وبحــد أدنــى )1,250( دينــار أردنــي وبحــد أعلــى )10,000( دينــار أردنــي مــن الشــركات المســاهمة العامــة والشــركات  	

المســاهمة الخاصــة.

)    ( يستوفي المركز بدالت سنوية لقاء تسجيل السندات وإسناد القرض بواقع )500( دينار أردني لكل إصدار.

)       ( يســتوفي المركــز بــدالت ســنوية لقــاء تســجيل صكــوك التمويــل اإلســالمي بواقــع )0.0003( دينــار مــن القيمــة األســمية لــكل إصــدار وبحــد أدنــي )1,000( دينــار أردنــي 

وبحــد أعلــى )5,000( دينــار أردنــي.

*

**
***
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مصاريف إدارية. 15
20212020

دينار أردنيدينار أردني

 1,056,014  1,020,185 رواتب وأجور وملحقاتها

 190,880  224,455 صيانة

 191,894  131,709 إستهالكات

خسائر إئتمانية متوقعة على ذمم وسطاء 
 147,002  124,697 وأعضاء

 143,213  124,594 كهرباء ومياه

 126,808  121,545 مساهمة المركز في الضمان اإلجتماعي

 54,981  56,971 إتصاالت

 -  45,578 إطفاءات

 44,948  40,612 مكافأة وتنقالت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 39,681  39,667 إيجارات

 20,379  18,513 نظافة

 15,002  15,002 حراسة

 11,060  14,730 أتعاب مهنية

 14,951  12,402 بنكية

 9,410  9,056 إشتراكات

 7,661  8,195 مساهمة المركز في صندوق اإلدخار 

 6,239  7,048 متفرقة

 6,049  6,917 قرطاسية ومطبوعات

 2,813  6,000 محروقات

 1,550  3,670 أتعاب قضايا

 1,656  2,884 ضيافة

 3,345  2,870 تأمين

 350  2,684 تدريب

 2,400  2,400 بدل أتعاب أمين سر مجلس اإلدارة

 -  1,254 دعاية واعالن

 1,474  994 مصاريف سيارات

2,099,760 2,044,632 المجموع
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القضايا. 16

ــم  ــام المحاك ــورة أم ــا منظ ــك القضاي ــت تل ــً، وال زال ــارًا أردني ــغ )41,031,100( دين ــرى مبل ــراف أخ ــز وأط ــى المرك ــر عل ــن الغي ــة م ــا المرفوع ــة القضاي ــت قيم بلغ

المختصــة، علمــً بأنــه مــن وجهــة نظــر المستشــار القانونــي للمركــز بــأن اإلدعــاءات فــي تلــك القضايــا ليــس لهــا أســاس واقعــي أو قانونــي وأن لــدى المركــز دفــوع 

قويــة لــرد تلــك الدعــاوي وبالتالــي فهــو ال يتوقــع أن يتكبــد المركــز أي نتائــج ماليــة بالنتيجــة.

إدارة المخاطر. 17

 أ. مخاطر رأس المال )اإلحتياطات(

يتــم مراجعــة مكونــات رأس المــال بشــكل منتظــم ويتــم األخــذ بعـــين االعتبــار تكلفــة رأس المـــال والمخاطـــر المرتبطـــة فيــه، كمــا يتــم التحكــم بــرأس المــال 

لضمــان إســتمرارية األعمــال وزيــادة العــــوائد مــن خــــالل تحقيــــق التــوازن األمثـــل بيــن حقــوق الملكيــة والديــون.

 ب. مخاطر سعر الصرف

هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في سعر الصرف األجنبي. 	

تنشــأ مخاطــر ســعر الصــرف نتيجــة لتنفيــذ معامــالت تجاريــة بالعمــالت األجنبيــة ممــا يفــرض نوعــً مــن المخاطــر نتيجــة لتقلبــات أســعار صــرف هــذه العمــالت  	

ــنة. خالل الس

تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي. 	

إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر سعر الصرف. 	

 ج. مخاطر سعر الفائدة

هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر الفائدة في السوق. 	

تنشأ مخاطر سعر الفائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات اإليداع لدى البنوك. 	

تتم إدارة المخاطر عـن طريق المحافظـة علـى الجمـع مـا بين أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل السنـة الماليـة بطريقة مالئمة. 	

إن المنشأة غير معرضه لمخاطر سعر الفائدة. 	

 د.  مخاطر السعر األخرى

هــي المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق )بإســتثناء تلــك الناتجــة  	

عــن مخاطــر ســعر الفائــدة أو مخاطــر ســعر الصــرف( ســواء تســبب فــي هــذه التغيــرات عوامــل خاصــة بــاألداة الماليــة الفرديــة أو الجهــة التــي أصدرتهــا، أو 

عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات الماليــة المشــابهة المتداولــة فــي الســوق.

تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 	

إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر السعر األخرى. 	
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يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في 31 كانون أول:

سنة واحدة فاكثرأقل من سنةالوصف

2021202020212020

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

الموجودات المالية:

 -  - 7,207,550 7,395,174 نقد ونقد معادل

 -  - 28,410 55,837 ذمة المركز المالي الوطني األردني

 -  -  431  84 ذمم وأرصدة مدينة أخرى

2,658,177 2,658,177  -  - صندوق إسكان موظفي المركز

2,658,177 2,658,177 7,236,391 7,451,095 المجموع 

المطلوبات المالية:

 -  - 148,489 118,556 أرصدة دائنة أخرى

 -  -  -  29,230 ذمة هيئة األوراق المالية

 -  - 148,489 147,786 المجموع 

 هـ. مخاطر اإلئتمان

هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته. 	

يتم مراقبة معدالت اإلئتمان بإنتظام للجهات المدينة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل السنة. 	

يتم تقييم اإلئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والظروف اإلقتصادية للجهة المدينة.  	

تمثــل القيــم التــي تظهــر بهــا الموجــودات الماليــة فــي القوائـــم الماليــة الحــد األقصــى مــن نســب التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان، بــدون األخــذ بعيــن اإلعتبــار  	

قيمــة أي ضمانــات تــم الحصــول عليهــا.

 و. مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو موجود مالي آخر. 	

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. 	

 يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في 31 كانون أول: 	
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أثار كوفيد -19. 18

مــع نتيجــًة إلنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد – 19( فــي مطلــع عــام 2020 وتفشــيه فــي عــدة مناطــق جغرافيــة حــول العالــم بمــا فــي ذلــك المملكــة 

ــوزراء األردنــي بتاريــخ 17 آذار 2020 تــم فــرض قانــون حظــر التجــول وتعليــق كافــة  ــاًء علــى قــرار مجلــس ال ــره علــى اإلقتصــاد العالمــي وبن األردنيــة الهاشــمية وأث

أنشــطة األعمــال التجاريــة واإلقتصاديــة بشــكل كلــي أو جزئــي حتــى إشــعار أخــر وهــو جــزء مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة التــي إتبعتهــا الحكومــة لمكافحــة إنتشــار 

فيــروس كرونــا وبالتالــي نجــم عــن هــذا القــرار تأثــر غالبيــة أنشــطة األعمــال فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية. وحيــث نجــم عــن )كوفيــد-19( حــدوث حالــة مــن 

عــدم التيقــن فــي بيئــة االقتصــاد العالمــي.

فقــد قامــت اإلدارة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة بإجــراء تقييــم لقــدرة الشــركة على البقــاء كمنشــأة مســتمرة وممارســات إدارة المخاطــر األخــرى إلدارة اإلضطرابات 

المحتملــة علــى أعمــال المنشــأة وعملياتهــا وأداؤهــا المالــي التــي قــد تســبب فيهــا تفشــي )كوفيــد-19( مــن خــالل تقييــم اآلثــار المترتبــة علــى أعمــال المنشــأة، 

توصلــت إدارة المنشــأة إلــى إســتنتاج أن المحاســبة وفقــً ألســاس االســتمرارية ُتعــد مناســبة. ونتيجــة التأثيــرات المحتملــة لفيــروس كورونــا، فــإن إدارة المنشــأة قــد 

أخــذت المعلومــات المســتقبلية لإلثنــي عشــر شــهرًا التاليــة لفتــرة التقريــر علــى األقــل ســواء مــا يتعلــق بالتأثيــرات الســلبية للفيــروس علــى ســير األعمــال أو القــدرة 

علــى ســداد الديــون الخاصــة بهــا فــي حــال عــودة األمــور إلــى طبيعتهــا خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة.

ــل  ــل أفض ــي تمث ــأة والت ــة للمنش ــر المالي ــة وغي ــودات المالي ــة للموج ــغ المعلن ــد المبال ــي تحدي ــة ف ــة الحالي ــات االقتصادي ــة للتقلب ــار المحتمل ــأة االث ــت المنش درس

ــوق. ــي الس ــات ف ــة للتقلب ــجلة حساس ــغ المس ــتمر المبال ــا تس ــة كم ــواق متقلب ــى األس ــا. تبق ــن مالحظته ــي يمك ــات الت ــى المعلوم ــتنادًا إل ــرات اإلدارة اس تقدي

هــذا وقــد تأثــر نشــاط المركــز باإلقفــاالت التــي تمــت إلن إيــرادات المركــز تعتمــد بشــكل أساســي علــى عمــوالت نقــل ملكيــة األوراق الماليــة وقــد تــم إيقــاف التــداول 

فــي بورصــة عمــان بســبب الحظــر الشــامل للفتــرة مــن 17 آذار 2020 ولغايــة 10 أيــار 2020.




