لمحه تعريفية

إنشاء المركز ومهامه
أنشىء مركز إيداع األوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب

ابانوا األوراق الماليبةل البدر ضبدر وبم ألوجب األر ا

نحو هيكلة سوق رأس المال بفصل الدور الراابي ع البدور النففذبدرل ثذبم ألبش إنشباء ؤب

مؤسسبات مسبنةلة و بي ذ بة

األوراق الماليةل بورضة عماا ومركز إيداع األوراق المالية.
بببدأ المركببز بممارسببة معام ب وأعمال ب ببي مببعر أ ببار م ب عببام 1999ل وضببرل للمركببز بموج ب

والمعام النالية:


ألسجذل األوراق المالية.



إيداع األوراق المالية.



ثفظ ونةل ملكية األوراق المالية.



إجراء النةاص والنسوية لألوراق المالية.

الةببانوا بمزاولببة األعمببال

رؤية المركز
مؤسسة منمذزة محلياً و ولياً ألسا ش ي ألعزيز بذ ة اسنثمارية آمفة ومسنةرة اعمة ل انصا الوطفي.

رسالة المركز

ثفظ ملكية األوراق المالية وألسوية أؤمانعا باعنما المعايذر الدولية وأ ضل الممارساتل واالرألةاء بمسنوى الخدماتل

اعنما اً على موار نا البشرية المؤ لة والنكفولوجية المنطورة وؤةا ة النمذز الني ألحكش أ اءنا.

القيم الجوهرية


العدالة



الشفافية



المعفية والسرية



اإلبداع والنمذز



العمل برول الفريق



االننماء

أهداف المركز



ألعزيز ؤةة المسنثمري باألوراق المالية وألمكذفعش م منابعة اسنثماراألعش باألوراق المالية بسعولة ويسر.
الحد م المخاطر المنعلةة بنسوية عمليات النداول المففدة ي السوق.
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إدارة المركز
ينولى إ ارة مركز إيداع األوراق المالية مجلس ا ارة عمل على ووع السياسة العامة للمركز بما ضم إ ارة أعمال

ونشاطاأل وألطوير ال وووع األنظمة الداخلية والنعليمات ال زمة إل ارة مؤوا المركز ويفبثق ع المجلس لجفة ائمة
و ي لجفة النداذق ألنمثل معامعا باإلمراف والراابة على أعمال المحاسبة والنداذق ي المركزل ومفااشة الخطة السفوية

لدائرة النداذق الداخلي ابل اارار ا م مجلس اإل ارة ومدة مجلس اال ارة ؤ
أعضاء مجلس اإل ارة ألكثر م

سفوات .وال جوز ألعذذ او اننخاب أر م

ورألذ مننالذنذ .

ينألف مجلس اإل ارة م :


ؤ ؤة أعضاء م الةطاع األ لي م ذور الخبرة ي المجاالت الةانونية والمالية واالانصا ة عذفعش مجلس

مفووي ذ ة األوراق المالية


عضو مثل الشركات المسا مة العامة



عضو مثل الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ األمذ

كما ينولى المدير النففذدر للمركز جميع الشؤوا اإل ارية والمالية والففية بما ي ذلك منابعة ألففذد أثكام الةانوا واألنظمة
والنعليمات والة اررات الصا رة بمةنضاهل وألففذد الة اررات الصا رة ع مجلس اإل ارةل ومنابعبة ثس سذر األعمال ي
المركز وثس أ اء موظفي وجعازه اإل اررل وممارسة جميع الص ثيات والقيام باألعمال األخرى الني ععد مجلس
اإل ارة بعا إلي .

ويةوم المركز بنففذد معام م خ ل وائره وأاسام المخنلفة اعنما اً على نعج م المؤسسية والشفافية وألطبذق المعايذر

الدولية وأ ضل الممارسات.

العضوية
العضوية ي المركز إلزامية للجعات النالية:
 .1الشركات المسا مة العامة والني ألشمل:


اطاع البفوك



اطاع النأمذ



اطاع الخدمات



اطاع الصفاعة

 .2الوسطاء.

 .3أمفاء الحفظ.

 .4أر جعات أخرى حد ا مجلس مفووي ذ ة األوراق المالية.
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عضوية المركز في المنظمات اإلقليمية والدولية


مؤسسة الترميز العالمية )(Association of National Numbering Agencies -ANNA

ألةوم مؤسسة النرمذز العالمية ( )ANNAبفشر وألعزيز وثفظ وإألاثة معايذر األوراق المالية واأل وات المالية المصدرة
ي اال

موثد و اذق لضماا ألحةذق المففعة لألسواق المالية أيفما وجدتل وبما في خدمة ضفاعة األوراق المالية

بشكل عامل وألعنبر المؤسسة المدكورة الجعة المخولة ولياً باعنبار ا سلطة النسجذل لكل م المعيار الدوليل الراش
العالمي (International Securities Identification Number - ISIN) - ISO 6166والرمز العالمي

10962

-ISO

)CFI

-

Instruments

Financial

of

(Classificationو

 (Financial Instrument Short Name - FISN) - ISO 18774و ةاً للةواعد واللوائح الني ألضععا

المفظمة العالمية للمعايذر ( .(International Organization for Standardization - ISOويدكر اا مركز

إيداع األوراق المالية عضواً عام ً ي مؤسسة النرمذز العالمية مفد العام  2004وألش اخنياره كوكذل لنرقيش وألرمذز

األوراق المالية.


اتحاد مراكز اإليداع في إفريقيا والشرق األوسط ( Africa & Middle East Depositories Association

)- AMEDA

مؤسسة غذر ربحية ألعدف بشكل أساسي لنكوا ملنةى لنبا ل المعلومات والخبرات بذ أعضائعا م مراكز اإليداع

ي مخنلف أنحاء إ ريقيا والشرق األوسط ويعنبر مركز إيداع األوراق المالية م المؤسسذ ل ألحا وألنمثل ضفة

عضوية المركز كعضو عامل باالألحا .
كما اا األحا مراكز اإليداع ي إ ريقيا والشرق األوسط ( )AMEDAعضوا لدى األحا مراكز اإليداع العالمية
( )Central Securities Depositories - CSDو ي مؤسسة غذر ربحية ألعدف لنبا ل المعلومات والخبرات
وألعزيز النعاوا المنبا ل فيما بذ أعضائعا م األحا ات مراكز اإليداع اإلاليمية م خ ل ألطبذق المعايذر الدولية
وأ ضل الممارسات ي مجال إيداع األوراق المالية والنةاص والنسوية وإ ارة المخاطر.


اتحاد البورصات األوروبية األسيوية ()Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - FEAS

يعدف االألحا إلى الحد م الحواجز أمام الدول األعضاء وألعزيز الروابط بذفعا للنداول عبر الحدو ل وألنمثل ضفة
عضوية المركز كعضو مؤازر باالألحا .
ةوم االألحا بنمويل ورات ألدريبية بذ اعضائ بعدف ألبا ل المعلومات والخبرات بذ مؤسسات سوق راس المال
بعدف ألطوير الخدمات المةدمة واالرألةاء بعا.
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مهام المركز الرئيسية
ينولى المركز المعام النالية:
 تسجيل وإيداع وحفظ ملكية األوراق المالية:

جرر ألسجذل األوراق المالية لدى مركز إيداع األوراق المالية اسنفا اً ألثكام اانوا األوراق المالية وألعليمات ألسجذل وإيداع

األوراق الماليببة وألسببوينعا لسببفة  .2017ثذببم عمببل المركببز علببى ألسببجذل األسببعش المصببدرة م ب كا ببة الشببركات المسببا مة

العامة وكبدلك ألسبجذل كا بة السبفدات وأذونبات الخزيفبة الصبا رة عب الحكومبة األر نيبة والبفبك المركبزر األر نبي ومؤسسبات
الدولة المخنلفة إوا ة إلى ألسجذل كا ة أسفا الةرض المصدرة للجمعور م ابل الشركات.

 نقل ملكية األوراق المالية:

ينش نةل ملكية األوراق المالية المو عة م ثساب المسنثمر البائع لدى الوسيط البائع إلى ثساب المسنثمر المشنرر لدى
بفاء على الملف الذومي للنداول الوار للمركز م البورضةل ثذم ينش خصش عد
الوسيط المشنرر بموج اذو إلكنرونية ً
األوراق المالية م ثساب البائع وإوا نعا إلى ثساب المشنررل وألبةى األوراق المالية عالةة ي ثساب المشنرر إلى
ثذ إألمام إجراءات ألسوينعا و ع ؤمفعال وال جوز إجراء أر ألحويل علذعا أو ر فعا خ ل ده المدة.

وألعزي ب اًز إلجب براءات الس ببيطرة وإ ارة المخ بباطر و ا ببة البيان ببات ببي عمليببة الن ببداول ب بباألوراق المالي ببةل أل ببش ألطبذ ببق نظ ببام الب بربط
اإللكنرونببي ) (Tight Couplingمببا بببذ مركببز اإليببداع وبورضببة عمبباا بعببدف ألحسببذ بذ ببة العمببل النةفيببة الخاضببة
بمؤسسات سوق رأس المالل ثذبم ألجبرر إجبراءات السبيطرة أللبك عببر ألببا ل المعلومبات ببذ األنظمبة اإللكنرونيبة لكبل مب
البورضة والمركز والنحةق المبامر م أوامر النداول م ثذم نس

الملكية على الوراة المالية وملكية الحسابات وبيانبات

المسنثمري والوسطاء.


التقاص والتسوية لألوراق المالية:

ألش ألطبذق النةاص والنسوية على أساس النسليش مةابل الد ع بحذم ال ينش ألسليش الوراة المالية المباعة إال بعد سدا ؤمفعا

وذلك ألطبيةاً أل ش المعايذر الدولية بعدا الخصوص ولنعزيز كفاءة و اعلية سوق رأس المال وثما ة المسنثمري باألوراق
المالية.
ينش اجراء النسويات المالية بذ الوسطاء وامفاء الحفظ م خ ل المركز وبموج

ألحوي ت مالية م ثسابات الوسطاء

وأمفاء الحفظ الى ثساب النسوية الخاص بالمركز لدى بفك النسويةل وبعد ذلك عمل المركز على ألحويل ده المبالغ البى
الوسبطاء وامفاء الحفظ المسنبحةذ لعبال ثذبم ألش اعنبما البفبك المبركزر االر ني بفكباً للنسبويةل كاا مببركز ايببداع االوراق

المبالذببة عضبو غببذر مببامبر ببي نظبام النسبويات االجبمالية الفبوريبة  -األر ا ()RTGS-JOل اال ان بناريخ

 2015/5/26انضش المركز لجمعية االألصاالت المالية العالمية ( )SWIFTوبدلك أضبببح المركبز عضبو مبامر ي
نظبام النسببويات االجبمالذبة الفببوريبة (.)RTGS-JO
بفاء على
عمل المركز على اجراء عملية النةاص والني ينش بموجبعا ألحديد المبالغ المالية المسنحةة على الوسيط او ل
ً
اء
كا ة عةو النداول المففدة م ابل وعةو النسوية المةبولة م أمفاء الحفظ وذلك بطرل اجمالي قيمة عةو النداول مر ً
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وعةو ألسوية البيع م إجمالي قيمة عةو النداول بيعاً وعةو ألسوية الشراء لدلك الذومل ويةسش المبلغ الدر ينوج
الوسيط ع الى:



على

مبلغ اثنياطي السذولة والدر يد ع ي .T+1

مبلبغ النسوية والبدر مثبل الفبرق بذب المبلبغ المسنحق علبى الوسيط والمبلبغ البدر ع ب كاثنياطبي سذولة والدر
يد ببع ببي .T+2

ي ثذ

عمل المركز على اجراء عملية النةاص والني ينش بموجبعا ألحديد المبالغ المالية المسنحةة على الحا ظ االمذ او

ل بفاء على عةو النسوية المةبولة م ابل وذلك بطرل اجمالي قيمة عةو ألسوية الشراء المةبولة م الحا ظ االمذ م
اجمالي قيمة عةو ألسوية البيع المةبولة م الحا ظ االمذ لففس يوم النداول

ي يوم النداول المعفيل واذا لش ةش الوسيط او

وينش اب غ الوسيط والحا ظ االمذ الكنرونياً بالمبالغ المنرألبة ل او علي
الحا ظ االمذ بنسديد مبلغ النسوية المنرأل علي وم المواعذد المحد ة لدلك عنبر مخ ً بااللنزامات المنرألبة علي ل
وينخد المركز االجراءات ال زمة إلألمام النسويات المالية م خ ل ضفدوق وماا النسوية.

 صندوق ضمان التسوية:
أنشئ ضفدوق وماا النسوية بموج
اال داف النالية:

الما ة ( )88م اانوا األوراق المالية راش ( )18لسفة 2017ل ويعدف الى ألحةذق

 .1ألغطية العجز الفةدر لدى عضو الصفدوق المشنرر لألوراق المالية.
 .2ألغطية العجز ي رضذد األوراق المالية الدر ظعر لدى عضو الصفدوق البائع ننيجة ألداول األوراق المالية ي
البورضة.
وينمنع الصفدوق بشخصية اعنبارية ذات اسنة ل ماليل وينولى إ ارأل مجلس إ ارة المركز والمدير النففذدر للمركزل

وينكوا أعضاء الصفدوق م الوسطاء المالذذ وامفاء الحفظل واد بدأ العمل بأثكام الفظام الداخلي لصفدوق وماا
النسوية اعنبا اًر م

 2004/12/31ثذم عنبر ضفدوق وماا النسوية الخلف الةانوني والوااعي لصفدوق وماا

الوسطاء المالذذ .

 تثبيت قيود الملكية على األوراق المالية:

باء علببى
عنبببر المركببز الجعببة الوثذببدة المخولببة بووببع ور ببع إمببارات الحجببز علببى األوراق الماليببة المو عببة لد ب وذلببك بفب ً
الة اررات الصا رة ع الجعات الرسبمية المخنصبةل بي ثبذ بةذبو مسبؤولية الشبركات المسبا مة العامبة اائمبة بنثبذبو ور بع

أللك اإلمارات لألوراق المالية غذر المو عة.
باء علببى
وكببدلك عنبببر المركببز الجعببة الوثذببدة المخولببة بووببع ور ببع إمببارات الببر علببى األوراق الماليببة المو عببة وذلببك بفب ً
طلبات الر المةدمة إلي م ال ار والمرألع وكدلك طلبات ر ع الر المةدمة إلي م المرألع ثس األضول.
كما يو ر المركز للمسنثمري خدمة النجمذبد والنبي سبنطيع المسبنثمر مب خ لعبا ألجمذبد أسبعم بي السبجل المركبزر لبدى
المركز بحذم ينش مفع أر عضو م أعضاء المركز م إجراء أر ألصرف علذعا.
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التحويالت المستثناة من التداول:

ةوم المركز بنففذد علميات النحويل ونةل الملكية النالية:
 .1النحوي ت المسنثفاة م النداول والني ألشمل:

االرؤيل العائليل اسمة األوراق المالية ذات الملكية المشنركةل والوضية باألوراق الماليةل وهبة األوراق المالية الى
الجعات الديفية أو الخذرية أو االجنماعية المسجلة لدى الجعات الرسميةل وألخصيص ملكية األوراق المالية لصالح

الواف خذرياً أو ذرياً والنحوي ت الني ألنش و ةاً ألثكام اانوا ألملك الحكومة لألموال الني يلحةعا النةا مل وا اررات
مجلس مفووي ذ ة األوراق الماليةل وا اررات المحاكش و وائر النففذدل والنحوي ت بذ مؤسسي مصدر الوراة المالية

و ةاً ألثكام الةوانذ المعمول بعا و/أو الة اررات الصا رة م الجعات الرسمية خ ل نرة ثظر النصرف باألسعش
النأسيسية.

 .2ألحويل ملكية األوراق المالية غذر المنداولة ي السوق.


إصدار شعارات الملكية وكشوف حساب األوراق المالية:

ةوم المركز بنةد ش خدمات للمسنثمري ألمكفعش م الحصول على إمعارات ملكية باألوراق المالية ألبذ ملكية المسنثمر
م األوراق المالية ي مخنلف الحسابات بناريخ محد كما بإمكاا المسنثمر الحصول على كشوف ثسابات ألبذ مخنلف

الحركات الني ألمو على أوراا المالية.
 إجراءات الشركات:

ةوم عمل المركز بإجراء النغذذرات ال زمة على األوراق المالية المسجلة لد ل وألحديم سج ت المسا مذ

ننيجة

إلجراءات الشركات المخنلفة م عمليات زيا ة أو ألخفيض رؤوس أموالعا او االندماج.
 ترميز األوراق المالية:

عنبر مركز إيداع األوراق الم الية الجعة الوثذدة المخولة بنرقيش وألرمذز كا ة األ وات المالية المصدرة ي األر ا م ابل
ذ ة األوراق المالية ومؤسسة النرمذز العالمية (.)ANNA

البيئة االلكترونية
 نظام المركز اإللكتروني (®)SCORPIO
اام مركز إيداع األوراق المالية باألخاذ العديد م المبا رات لبفاء وألدعيش بفذن النحنية وألطبذق اثد

األنظمة المعلوماألية

بعدف ألحةذق أ دا المرجوة وبخاضة ألطبذق مبدأ النسليش مةابل الد ع .وعلي اام مركز إيداع األوراق المالية بنطوير نظام

إلكنروني خاص ب ل ؤفائي اللغةل بكفاءات محلية سمى
(®Securities Central Operation Registry Processing & Information Online (SCORPIO
والبدر ينمامبى مبع المعبايذر الدوليبة ثذبم ألبش ألطبويره مب اببل الكبوا ر البشبرية للمركبز ويعبد نظامباً منكبام ً لنسبجذل وإيببداع
األوراق الماليببة ونةببل ملكذنعببا وإج براء النةبباص والنسببوية لعببا وألببو ذر آليببات إل ارة المخبباطرل وينكببوا ببدا الفظ بام م ب عببدة
أنظمة إلكنرونية رعية وأنظمة أخرى مساندة.
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ومب ب الجببدي ببر ذكب بره أا جمبذب ببع ب ببده األنظمب ببة ألنوا ب ببق مب ببع المعايذب ببر الدولذ ببة للجفببة الففيببة للمفظم ببة الدولذ ببة لعذ ببات األوراق
الماليببة ( )IOSCOولجفببة بفببك النس ببوية الدول ببي ثب ببول الد ببع والنسبوي ببة ( )CPSSومجمبوع ببة الث ؤذب ب ( )G30واالألح ببا

الدولب ببي ألس ب بواق األوراق المالذب ببة ( )FIBVومفظم ببة خدمب ببات األوراق المالي ببة الدولي ببة ( )ISSAواالألح ببا الع ببالمي لألسب بواق
المالية (.)WFE



موقع المركز اإللكتروني ()www.sdc.com.jo

في إطار عا ي مركا

اا م فاي ع زا ج ال فاةرفاال ص حف ار  ،ةبوم المركبز بفشبر كا بة المعلومبات النبي ألعبش جمعبور

المس ببنثمري عل ببى مواعب ب االلكنرون ببي عل ببى م بببكة االننرن ببو  www.sdc.com.joومفع ببا :البيانبببات الخاض ببة بأعضب ببائ

واألوراق الماليببة المصببدرة م ب ابببلعش وأسببماء أعضبباء مجببالس إ اراألعببش وممثلببذعشل ملكيببات أعضبباء مجببالس إ ارة الشببركات
المسببا مة العامببة والمسببا مذ الببدي
باإلوببا ة إلببى الفس ب

ملكببوا نسببب مببؤؤرة مب رأس مالعببال ألببداوالت أعضبباء مجببالس إ ارات أللببك الشببركاتل

والمؤم برات الماليببة ومعلومببات الوراببة الماليببة المحظببور النصببرف بعببا وإوببا ة خدمببة البحببم ببي

إجبراءات الشببركات والنببي ألنببيح إمكانيببة الحصببول علببى بيانببات إجبراءات الشببركات بشببكل إجمببالي وألفصببذلي وكا ببة البيانببات
اإلثصائية باإلوا ة الى بااة م الخدمات االلكنرونية المنمثلة باالكنناب العام االلكنرونيل وخدمة محفظنبك اإللكنرونيبةل

مفطةة االعضاءل خدمة الحصول على البيانات االثصائية.


البنية التحتية اإللكترونية

اام المركز بنطوير العديد م
باالسنثمار بإنشاء ؤ

المشاريع ي مجال البفية النحنية المنعلةة بنكفولوجيا المعلوماتل ثذم اام المركز

موااع لمركز البيانات ( Data centersالمواع الرئيسيل ومواع اسندامة العملل والمواع

االثنياطي المساند) م خ ل ألطوير وألحديم االجعزة والبرمجيات المنعلةة بعا ووماا النفاغش فيما بذفعا على أكمل

وج .
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ثذم ألش ألحديم المواع االثنياطي المساند ومواع اسندامة العمل وذلك لنسعذل االسنعا ة الفورية لبيانات األنظمة

والخدمات بصورة كا ملة م خ ل ألطبذق نةل البيانات المنزام ما بذ الموااع للحفاظ علذعا وثماينعا م الكوار و ةاً
أل ضل المعايذر الدوليةل إوا ة لنطبذق علي لخطة اسندامة العمل وذلك بإجراء اخنبارات لفحص جعوزية مواع اسندامة
العملل باإلوا ة إلى أن ألش ألو ذر أنظمة أم وثما ة منطورة لحما ة ومراقبة االنظمة والشبكات بحذم ضم أم

وسرية المعلومات واسنم اررية وعدم ألواف أعمال وخدمات المركز.
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