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تعزيز رؤيتـنا  في  ت�ساهم  ودوليًا  محليًا  متميزة  م�ؤ�س�سة 

لالقت�ساد  داعمة  وم�ستقرة  اآمنة  ا�ستثمارية  بيئة 

ال�طني.

اأثمانها رسالتنا وت�س�ية  المالية  الأوراق  ملكية  حفظ 

الممار�سات,  واأف�سل  الدولية  المعايير  باعتماد 

والرتقاء بم�ست�ى الخدمات, اعتمادًا على م�اردنا 

وثقافة  المتط�رة  والتكن�ل�جية  الم�ؤهلة  الب�سرية 

التميز التي تحكم اأداءنا.

قيمنا
الجوهرية

• ال�سفافية
• الإبداع والتمّيز

• العدالة
• المهنّية وال�سرّية

• العمل بروح الفريق
• النتماء
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مجل�س اإدارة مركز اإيداع الأوراق المالية

يتاألف مجل�س الإدارة من:*

ذوي الخبرة في المجالت القانونية والمالية والقت�سادية يعينهما مجل�س  من  الأهلي  القطاع  من  ع�سوين  	•
مفو�سي هيئة الأوراق المالية

رئي�س مجل�س الإدارة عطوفة ال�سيد عبد الحميد عبد اهلل الحياري    .1

نائب رئي�س مجل�س الإدارة ال�سيد "محمد �سعيد" اأحمد الحمامي**    .2

الم�ساهمة العامة ال�سركات  يمثلون  اأع�ساء  ثالثة  	•

ع�س� مجل�س اإدارة ال�سيد محمد بهجت البلبي�سي      .1

)المحفظة العقارية ال�ستثمارية(

ع�س� مجل�س اإدارة الدكتور وليد وائل زعرب       .2

)الأردنية الفرن�سية للتاأمين(

ع�س� مجل�س اإدارة ال�سيد اأ�سامة دروي�س الخليلي      .3

)مجمع ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الهند�سية والإلكترونية والثقيلة(

لممار�سة اأعمال الحفظ الأمين المرخ�سة  وال�سركات  الو�سطاء  ع�سوين يمثالن  	•

ع�س� مجل�س اإدارة ال�سيد كامل حمد الزيرة      .1

)التحاد لل��ساطة المالية(

ع�س� مجل�س اإدارة ال�سيد وليد يعقوب النجار       .2

)التنمية لالأوراق المالية(

المدير التنفيذي ال�سيد �سمير فهد جرادات    

تم اإعادة ت�سكيل مجل�س اإدارة مركز اإيداع الأوراق المالية وفقًا لقـرار مـجـلـ�س مـفـ��سي هـيئة الأوراق المـالية المـتخـذ فـي جـل�سته المنعقـدة بـتاريخ 2008/07/29, والذي �سيتم   *
نفاذه عند انتهاء مدة مجل�س الإدارة الحالي, على اأن ي�سبح على النح� التالي:

ثالث اأع�ساء من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالت القان�نية والمالية والقت�سادية يعينهم مجل�س مف��سي هيئة الأوراق المالية.  .1
ع�س�ين يمثالن ال�سركات الم�ساهمة العامة.  .2

ع�س�ين يمثالن ال��سطاء وال�سركات المرخ�سة لممار�سة اأعمال الحفظ الأمين.  .3

عين مجل�س مف��سي هيئة الأوراق المالية ال�سيد "محمد �سعيد" اأحمد الحمامي ع�س�ًا في مجل�س اإدارة مركز اإيداع الأوراق المالية بتاريخ 2008/04/22 خلفًا لع�س� مجل�س   **
الإدارة ال�سابق ال�سيد �سمير محمد حبيب.
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المحتويـات

ال�سفحةالمو�سوع 

11كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

13كلمة المدير التنفيذي

17نبذة عن المركز

17اإن�ساء المركز ومهامه

17اأهداف وغايات المركز
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18اإدارة المركز

19اأداء المركز خالل العام 2008

19اأع�ساء مركز اإيداع الأوراق المالية

19ت�سجيل الأوراق المالية

20تعريف الم�ستثمرين وفتح ح�سابات اأوراق مالية

22التقا�س والت�س�ية

26�سندوق �سمان الت�س�ية

26التح�يالت الإرثية والعائلية

27تح�يالت الأوراق المالية غير المتداولة والتح�يالت الأخرى

28قي�د الملكية

)Account Level( 29ت�ثيق ونقل ملكية الأوراق المالية على م�ست�ى ح�سـابات الأوراق المالية

29اإيداع الأوراق المالية

30ال�ستعالم عن الأر�سدة

31البيئة الإلكترونية

)SCORPIO®( 31نظام المركز الإلكتروني

)www.sdc.com.jo( 32م�قع المركز الإلكتروني

)e-Services( 32الخدمات الإلكترونية

)LAN & WAN( 33�سبكة الت�سالت الداخلية والخارجية

34انجازات المركز لعام 2008

34الإف�ساح

34اإن�ساء قاعدة المعرفة

34اأنظمة المركز الإلكترونية

35نظام الت�س�يات المالية الجديد

35نظام الربط الإلكتروني مع اأنظمة التداول في الب�ر�سة

)Business Continuity and Disaster Recovery Plan( 35خطة ا�ستدامة العمل
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ال�سفحةالمو�سوع 

36افتتاح فرع المركز في مدينة اربد

36التدريب والتاأهيل

36جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز الأداء الحك�مي وال�سفافية

36التعريف بدور مركز اإيداع الأوراق المالية

37التعاون مع الم�ؤ�س�سات العربية والدولية

38الخطة الم�ستقبلية

41الح�سابات الختامية

61الجداول الإح�سائية

قائمة الجداول

ال�سفحةالجدول

19جدول رقم )1.1(: اأع�ساء الهيئة العامة للمركز

21جدول رقم )2.1(: الم�ستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز

22جدول رقم )3.1(: التداول الإلكتروني

23جدول رقم )3.2(: التداول الإلكتروني م�سنف قطاعيًا للعام 2008

26جدول رقم )3.3(: مقب��سات ومدف�عات بنك الت�س�ية

27جدول رقم )4.1(: عمليات التح�يل الإرثي والعائلي المنفذة

28جدول رقم )5.1(: عمليات تح�يالت الأوراق المالية غير المتداولة والتح�يالت الأخرى

28جدول رقم )6.1(: قي�د الملكية

29جدول رقم )7.1(: عمليات تح�يل الأ�سهم بين الح�سابات

29جدول رقم )8.1(: الأ�سهم الم�دعة وغير الم�دعة

30جدول رقم )8.2(: الأ�سهم الم�دعة وغير الم�دعة م�سنفة ح�سب الجن�سية كما في 2008/12/31
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كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

ال�سادة الح�سور الكرام اأع�ساء الهيئة العامة لمركز اإيداع الأوراق المالية المحترمين،،

ي�سعدني بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ساء مجل�س اإدارة مركز اإيداع الأوراق المالية اأن اأرحب بكم في هذا 

اللقاء ال�سن�ي, لنت�ج �سنة من النجازات الناجحة, ا�ستمر المركز من خاللها بم�سيرة العطاء, نزوًل عند الرغبة ال�طنية, 

بنجاح الم�سيرة القت�سادية لهذا ال�طن المعطاء, من خالل مهمة المركز  في تط�ير �س�ق راأ�س المال الأردني.

لقد اأظهرت م�ؤ�سرات العمل في المركز, ج�دة الأداء الذي تميز به للم�سي قدمًا نح� الأف�سل, مقارنة مع المعايير الدولية 

التي عملنا على م�اكبتها ب�سكل كامل بم�ؤازرتكم ودعمكم اأنتم اأع�ساء الهيئة العامة لل��س�ل بهذا الأداء ال�س�رة التي 

نطمح اإليها. 

الح�سور الكريم،،

اإنجازات المركز من  اأبرز  اأيديكم يتحدث في طياته عن  2008 الم��س�ع بين  اإن التقرير ال�سن�ي التا�سع للمركز لعام 

خالل اأدائه للمهام الم�كلة اإليه بم�جب قان�ن الأوراق المالية رقم 76 ل�سنة 2002 من ت�سجيل الأوراق المالية واإيداعها 

اأم�ال  روؤو�س  في  زيادة  المختلفة من  ال�سركات  اإجراءات  تنفيذ  اإلى  بالإ�سافة  لها,  والت�س�ية  التقا�س  واإجراء  وحفظها 

ال�سركات اأو تخفي�سها.

وبحمد اهلل, فقد تكللت انجازاتنا هذا العام بالر�سا والنجاح, ا�ستنادًا اإلى  ال�سيا�سات التي يقرها مجل�س الإدارة والروؤية 

الم�ستركة للمجل�س مع الإدارة التنفيذية, اإلى جانب الجهد المثمر لم�ظفي مركز الإيداع, لي�سب ذلك في ب�تقة الم�سلحة 

القت�سادية ال�طنية, ويرتقي بدور المركز للقيام ب�اجباته المن�طة به على اأكمل وجه, في اإطار من الم�سداقية والعدالة 

لتحقيق الغايات النبيلة التي ن�سعى اإليها وتعزيز ثقة الم�ستثمرين بالأوراق المالية. 

العام  التحديات والإنجازات في  المزيد من  اإلى  فاإننا نتطلع دومًا  التكن�ل�جية,  الم�ستجدات والتط�رات  وفي عالم من 

واعتماد  عملنا  مجال  في  التط�رات  م�اكبة  خالل  من  التميز  م�ست�يات  اأعلى  اإلى  الزاهرة  بم�ؤ�س�ستنا  لنرتقي  المقبل, 

المعايير الدولية, وتحديث الأطر الت�سريعية لتن�سجم مع الم�ستجدات لت�سهم في تحقيق اأهدافنا ال�طنية.

ح�سرات ال�سادة الكرام،،

ل يف�تني في هذا اللقاء اأن األقي ال�س�ء على الأزمة المالية العالمية التي األقت بظاللها على القت�ساد العالمي وال�طني 

والتي عمل المركز كجزء حي�ي من اأجزاء التنمية القت�سادية في الأردن على الحد من تاأثيرها على القت�ساد ال�طني, 

الذي وبحمد اهلل لم يتاأثر كغيره من الدول التي عانت اقت�ساديًا من تاأثير الأزمة, وفي هذا ال�سدد ولمزيد من ال�ستقرار 

والعافية لالقت�ساد ال�طني نرى �سرورة تنظيم العالقة التعاونية بين القطاعين الخا�س والعام, وتعزيز الرقابة لم�ست�يات 

تعمل على حماية القت�ساد من اأي تداعيات م�ستقبلية. 
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ال�سيدات وال�سادة الكرام،،

ل�سريحة  المتط�رة  الخدمات  من  المزيد  اإنجاز  اإلى  الم�ستقبلية  خطته  اإطار  في  المالية  الأوراق  اإيداع  مركز  يتطلع 

الم�ستثمرين في �س�ق الأوراق المالية في المملكة, كما �سي�سارك المركز في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز الأداء 

الحك�مي وال�سفافية, اإ�سافة اإلى م�ساركته في اإن�ساء مبنى المركز المالي ال�طني الأردني, والذي يعد اإن�ساوؤه خط�ة رائدة 

في مجال تنفيذ اإ�ستراتيجية ت�سجيع ال�ستثمار في الأوراق المالية والتي تدعم بدورها النم� القت�سادي, اإذ يملك مركز 

الإيداع ما ن�سبته )35%( من الم�سروع الذي ي�سم كاًل من مركز اإيداع الأوراق المالية وب�ر�سة عمان ومعهد متخ�س�س 

للخدمات المالية الرفيعة ذات ال�سلة ب�س�ق راأ�س المال والذي �سيتم فيه تدريب الك�ادر المهنية والمتخ�س�سة القادرة 

المكاتب  وبع�س  وللتداول,  للجمه�ر  وقاعة  لل��ساطة  مكاتب  عن  ف�ساًل  والإقليمي,  المحلي  الم�ست�يين  على  العمل  على 

للبن�ك.

وي�سعدني اأن اأغتنم هذه الفر�سة لتقديم ال�سكر اإلى هيئة الأوراق المالية وب�ر�سة عمان لتعاونهما المت�ا�سل جنبًا اإلى 

جنب مع مركز اإيداع الأوراق المالية وجه�دهما المبذولة لتط�ير �س�ق راأ�س المال الأردني, كما اأوجه ال�سكر اإليكم جميعًا 

على م�ساهمتكم وتعاونكم وح�سن اإدراككم لدور المركز, لغاية دفع عجلة القت�ساد ال�طني, لما فيه خير هذا البلد, في 

ظل ت�جيهات جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين الرائدة والبناءة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبد الحميد عبد اهلل الحياري
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كلمة المدير التنفيذي 

ح�سرات ال�سادة/اأع�ساء الهيئة العامة لمركز اإيداع الأوراق المالية المحترمين،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,

اإنه لمن دواعي �سروري اأن اأرحب بت�سريفكم لح�س�ر الجتماع ال�سن�ي العا�سر للهيئة العامة لمركز اإيداع الأوراق المالية 

2008 �سمن طيات التقرير ال�سن�ي التا�سع  اإنجازات واأعمال المركز خالل العام  اأهم  اأ�ستعر�س نبذة عن  اأن  وي�سعدني 

لمركز اإيداع الأوراق المالية والذي يت�سمن اأبرز الخطط الم�ستقبلية للمركز اإلى جانب البيانات المالية وبع�س التقارير 

والجداول الإح�سائية. 

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة الكرام,,,

ملكيتها,  ونقل  وحفظها  واإيداعها  المالية  الأوراق  ملكية  ت�سجيل  بمهام  ي�سطلع  المالية  الأوراق  اإيداع  مركز  اأن  تعلم�ن 

والتي   2008 العام  خالل  الم�سدرة  العامة  الم�ساهمة  ال�سركات  اأ�سهم  واإيداع  ت�سجيل  على  المركز  عمل  فقد  ولذلك 

ان�سمت لع�س�ية المركز, بالإ�سافة اإلى تنفيذ اإجراءات ال�سركات المختلفة من زيادة في روؤو�س اأم�ال ال�سركات �س�اًء 

عن طريق ر�سملة الحتياطات و/اأو الأرباح المدورة اأو ر�سملة الدي�ن اأو الكتتاب الخا�س لم�ساهمي ال�سركة, بالإ�سافة 

اإلى عمليات تخفي�س روؤو�س اأم�ال بع�س ال�سركات وعمليات الندماج المختلفة.

ومن الجدير بالذكر اأن المركز عمل خالل العام المن�سرم على ت�سجيل اأ�سهم )19( �سركة م�ساهمة عامة جديدة تم قب�ل 

ع�س�يتها لدى المركز, لي�سبح عدد اأع�ساء المركز من ال�سركات الم�ساهمة العامة كمـا فــي 2008/12/31 )271( �سركة.

كما عمل المركز على اإجراء التغييرات الالزمة على الأوراق المالية الم�سجلة لديه وفقًا لإجراءات ال�سركات المختلفة 

من عمليات الندماج بين ال�سركات اأو زيادة اأو تخفي�س روؤو�س اأم�الها, فقد تم خالل نف�س العام ت�سجيل اأ�سهم الزيادة 

الناتجة عن الكتتاب الخا�س المنفذة من قبل )45( �سركة م�ساهمة عامة, بالإ�سافة اإلى ت�سجيل اأ�سهم الزيادة الناتجة 

عن ر�سملة الحتياطيات والأرباح اأو ر�سملة الدي�ن المنفذة من قبل )35( �سركة م�ساهمة عامة, ومن جهة ثانية, فقد تم 

تخفي�س عدد الأ�سهم الم�سـجلة لدى المركـز نتيجة قيام )3( �سركات م�ساهمة عامة بتخفي�س روؤو�س اأم�الها, لي�سبح 

مجم�ع الأ�سهم الم�سدرة من قبل ال�سـركات الم�سـاهمـة العامـة الم�سجلة لدى المركز كما في 2008/12/31 )6.7( مليار 

�سهم, في حين تبلغ قيمتها ال�س�قية )25.8( مليار دينار.

قبل  من  الم�سدرة  الخزينة  و�سندات  اأذونات  ت�سجيل  على   2008 العام  خالل  المركز  عمل  فقد  ذلك,  اإلى  بالإ�سافة 

حك�مة المملكة الأردنية الها�سمية, حيث تم ت�سجيل )32( اإ�سدارًا, وكذلك ت�سـجيل )4( اإ�سدارات �سندات ل�سلطة المياه 

الأردنية, وبذلـك ي�سبح مجمـ�ع ال�سـندات الم�سجلة لدى المركز كما في 2008/12/31 )76( �سندًا تبلغ قيمة اإ�سدارها 

)4.6( مليار دينار اأردني.

 )3( 2008 ومن جهة اأخرى, فقد بلغ عدد �سركات ال��ساطة المالية التي تم قب�ل ع�س�يتها لدى المركز خالل العام 

 )69( 2008/12/31 اإجمالي عدد �سركات ال��ساطة العاملة لدى المركز كما في  اأ�سبح  �سركات و�ساطة مالية, بحيث 

�سركة منها )10( �سركات م�ساهمة عامة, في حين بلغ اإجمالي عدد اأع�ساء المركز من �سركات الحفظ الأمين )12( 

�سركة منها )8( �سركات م�ساهمة عامة و�سركتي و�ساطة مالية.
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واأمناء  وال��سطاء  العامة  الم�ساهمة  ال�سركات  من  ع�س�ًا   )332( للمركز  العامة  الهيئة  اأع�ساء  مجم�ع  يك�ن  وبذلك 

الحفظ.

ن�سبة  بلغت  حيث  �سجالته,  في  ومالكيها  المالية  لالأوراق  الإيداع  عمليات  بتنفيذ   2008 العام  خالل  المركز  وا�ستمر 

الم�ساهمين الم�دعين لدى المركز كما في 2008/12/31 )79.42%(, يملك�ن ما ن�سبته )98.44%( من عدد الأ�سهم 

الإجمالية وبقيمة �س�قية )24.9( مليار دينار اأردني.

كما قام المركز خالل العام 2008 بتنفيذ عمليات التقا�س والت�س�ية الإلكترونية لعق�د التداول المنفذة في ب�ر�سة عمان, 

حيث تم نقل ملكية ما يقارب )5.4( مليار �سهم نفذت من خالل )3.8( ملي�ن عقد تداول بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 

بلغت  والتي  الت�س�يات  ل�سالح  ال��سطاء  على  المترتبة  المبالغ  بقب�س  المركز  قام  وكذلك  اأردني.  دينار  مليار   )20.3(

بحدود )3.9( مليار دينار اأردني وتم دفعها لل��سطاء الم�ستحقين لها من خالل نظام الت�س�يات الإجمالية الف�ري-الأردن 

)RTGS-JO( بكل دقة وكفاءة.

ح�سرات ال�سادة اأع�ساء الهيئة العامة المحترمين,,,

اأما على نطاق العالقات الخارجية مع الم�ؤ�س�سات والتحادات الإقليمية والدولية المعنية باأ�س�اق راأ�س المال, ومن حر�س 

المركز على الم�ساركة في هذه التحادات والم�ؤ�س�سات في ن�ساطاتها, فقد �سارك المركز في العديد من الجتماعات 

والم�ؤتمرات التي عقدت خالل العام 2008 الأمر الذي اأ�سهم ب�سكل فاعل في تبادل المعل�مات والخبرات على مختلف 

الم�ؤ�س�سة,  هذه  في  ع�س�ًا  ب�سفته  ال�سن�ي   )ANNA( العالمية الترميز  م�ؤ�س�سة  اجتماع  المركز  فقد ح�سر  الأ�سعدة, 

و�سارك في العديد من الفعاليات والم�ؤتمرات مثل ملتقى الأ�س�اق المالية الذي عقد في م�سقط, والم�ؤتمر ال�سن�ي للمنظمة 

الدولية لهيئات الأوراق المالية )IOSCO(, واجتماعات اتحاد الب�ر�سات الأوروبية الآ�سي�ية )FEAS( والم�ؤتمر ال�سابع 

لتحاد مراكز الإيداع في اإفريقيا وال�سرق الأو�سط )AMEDA(, كما وح�سر فعاليات الجتماع الثاني لب�ر�سات الدول 

الأع�ساء في منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي, و�سارك في ور�سة التخطيط ال�ستراتيجي ل�س�ق فل�سطين لالأوراق المالية.

ال�سيدات وال�سادة الكرام,,,

�سمن اإطار خطته الم�ستقبلية لإنجاز المزيد وتقديم الخدمات المتط�رة ل�سريحة الم�ستثمرين في �س�ق الأوراق المالية 

الإلكترونية من خالل تط�ير نظام للدفع  واأنظمته  الفنية  بيئته  المالية لتط�ير  اإيداع الأوراق  في المملكة, يتطلع مركز 

الع�س�ية  نظام  وتط�ير  الب�ر�سة,  اأنظمة  مع  اإلكترونيًا  الم�قع  اأجهزة  ربط  �سيتم  كما   ,)e-Payment( الإلكتروني 

الإلكتروني الجديد لت�سهيل عملية تحديث واإ�سافة بيانات الأع�ساء على قاعدة بيانات المركز الرئي�سية, وتهيئة نظام 

المركز الإلكتروني )®SCORPIO( للت�ا�سل من خالل �سبكة النترنت. 

العمل )Business Continuity Plan(, من  ا�ستمرارية  لتطبيق خطة  الالزمة  الفنية  الإجراءات  ا�ستكمال  �سيتم  كما 

خالل م�قع المركز الحتياطي )Business Resumption Site( لتعزيز �سمان حفظ المعل�مات و�سرعة ا�سترجاعها 

اإلكتروني  نظام محا�سبة  با�ستخدام  المركز  و�سي�سرع  كما  الدولية.  المعايير  تما�سيًا مع متطلبات  الطارئة  الحالت  في 

بنكًا  المركز  لجعل  الالزمة  الإلكترونية  والأنظمة  الت�سريعات  تعديل  فيها  بما  والت�سريعات,  لالأنظمة  ومراجعة  متط�ر, 

لالأوراق المالية.
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و�سي�سارك المركز في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز الأداء الحك�مي وال�سفافية اإ�سافة اإلى م�ساركته في اإن�ساء مبنى 

المركز المالي ال�طني الأردني.

الح�سور الكريم,,,

اأ�سعار النفط ومعدلت الت�سخم في الأردن, كما حظيت مجالت  2008 ارتفاعًا حادًا في  �سهد الن�سف الأول من عام 

الربع  لياأخذ  والأ�سعار,  للتداولت  العقاري منها, كما �سهدت ب�ر�سة عمان ازدهارًا  القطاع  بالت��سع وخا�سة  ال�ستثمار 

الأخير من نف�س العام اتجاهًا معاك�سًا, اإذ تم تاأجيل وتجميد بع�س الم�ساريع ال�ستثمارية جراء ذلك وانخف�ست اأ�سعار 

الأ�سهم في ب�ر�سة عمان, اإل اأن ال�سيا�سات والإجراءات التي اتبعت في م�ؤ�س�سات �س�ق راأ�س المال الأردني كان لها اأثر 

ايجابي في رفع م�ست�ى اإدارة المخاطر وم�ست�يات ال�سفافية, معززًا بذلك البيئة الإ�ستثمارية في المملكة.

بال�سرورة  العالمية ل تحمل جميعها  المالية  الأزمة  اأن م�ؤ�سرات  اإل  2009 �سيك�ن عام تحديات  العام  اأن  وبالرغم من 

نتائج �سلبية, اإذ اأنه من الممكن اأن يك�ن لها بع�س النعكا�سات الإيجابية على اقت�سادنا, اأهمها زيادة الإ�ستثمار الخارجي 

وا�ستقطابه واجتذاب الإ�ستثمارات وخا�سة العربية منها.

وختامًا, اأت�جه بجزيل ال�سكر لكافة اأع�ساء مركز اإيداع الأوراق المالية من ال�سركات الم�ساهمة العامة و�سركات ال��ساطة 

المالية والحفظ الأمين لم�ساركتهم الفاعلة وتعاونهم الم�ستمر مع المركز لتمكينه من اأداء مهامه على اأتم وجه.

كما ي�سرني اأن اأغتنم هذه الفر�سة لتقديم ال�سكر اإلى هيئة الأوراق المالية وب�ر�سة عمان لتعاونهما المت�ا�سل وجه�دهما 

المبذولة جنبًا اإلى جنب مع مركز اإيداع الأوراق المالية لتط�ير �س�ق راأ�س المال الأردني وت�سجيع ال�ستثمار, كما اأوجه 

التقدم  من  المزيد  لتحقيق  الفتية  الم�ؤ�س�سة  بهذه  الرتقاء  اآملين  الم�ستمر  وتعاونكم  لهتمامكم  جميعًا  اإليكم  ال�سكر 

والزدهار لالأردن الحبيب في ظل ح�سرة �ساحب الجاللة الها�سمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين قائد النه�سة 

حفظه اهلل ورعاه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�سمير فهد جرادات
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نبذة عن المركز

اإن�شاء المركز ومهامه

ان�سىء مركز اإيداع الأوراق المالية كم�ؤ�س�سة ذات نفع عام بم�جب قان�ن الأوراق المالية, الذي �سدر �سمن ت�جه الأردن 

نح� هيكلة �س�ق راأ�س المال بف�سل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي, حيث تم اإن�ساء ثالث م�ؤ�س�سات م�ستقلة وهي هيئة 

الأوراق المالية, ب�ر�سة عمان ومركز اإيداع الأوراق المالية.

بداأ المركز بممار�سة مهامه واأعماله في �سهر اأيار من عام 1999, ويعتبر المركز الجهة ال�حيدة في المملكة الم�سرح 

لها بم�جب القان�ن بمزاولة الأعمال والمهام التالية:

المالية. الأوراق  ت�سجيل  	•
الأوراق المالية. اإيداع  	•

المالية. الأوراق  ملكية  ونقل  حفظ  	•
والت�س�ية لالأوراق المالية. التقا�س  اإجراء  	•

ويعد المركز اأحد اأهم م�ؤ�س�سات �س�ق راأ�س المال الأردني, حيث يحتفظ ب�سجالت مالكي الأوراق المالية لجميع ال�سركات 

الم�ساهمة العامة ويت�لى اإجراءات التقا�س والت�س�ية, وقد اأنيط بالمركز اإلى جانب هيئة الأوراق المالية وب�ر�سة عمان 

مهمة تط�ير �س�ق راأ�س المال الأردني.

اأهداف وغايات المركز

من متابعة ا�ستثماراتهم بالأوراق المالية ب�سه�لة وي�سر, وذلك  وتمكينهم  المالية  بالأوراق  الم�ستثمرين  ثقة  تعزيز  	•
ببناء �سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.

عمليات التداول المنفذة في ال�س�ق من خالل و�سع اأنظمة داخلية وتعليمات  بت�س�ية  المتعلقة  المخاطر  من  الحد  	•
واإجراءات تت�سم بالعدالة وال�سرعة والأمان.

الع�شوية

الع�س�ية في المركز اإلزامية للجهات التالية:

ال�سركات الم�ساهمة العامة والتي ت�سمل:  .1

البن�ك 	•
التاأمين �سركات  	•

الخدمات �سركات  	•
ال�سناعة �سركات  	•

الم�سدرين العامين.  .2

ال��سطاء.  .3

اأمناء الحفظ.  .4

اأي جهات اأخرى يحددها مجل�س مف��سي هيئة الأوراق المالية.  .5
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اإدارة المركز

يت�لى اإدارة مركز اإيداع الأوراق المالية مجل�س اإدارة ومدير تنفيذي, ويتاألف مجل�س الإدارة من �سبعة اأع�ساء يتم انتخاب 

تك�ن مدة مجل�س  المالية,  الأوراق  قبل هيئة  تعيينهم من  يتم  اأع�ساء  وثالثة  العامة,  الهيئة  اجتماع  اأربعة منهم خالل 

الإدارة ثالث �سن�ات, ويت�لى المدير التنفيذي ال�س�ؤون الإدارية والمالية والفنية للمركز. 

وتطبيق  وال�سفافية  الم�ؤ�س�سية  من  نهج  على  اعتمادًا  المختلفة  واأق�سامه  دوائره  خالل  من  مهامه  بتنفيذ  المركز  يق�م 

المعايير الدولية. 
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اأداء المركز خالل العام 2008

والتعليمات  والأنظمة  المالية  الأوراق  قان�ن  بم�جب  اإليه  الم�كلة  المهام  باأداء  المن�سرم  العام  خالل  المركز  ا�ستمر 

ال�سادرة بمقت�ساه, كما ا�ستمر بتقديم وتط�ير الخدمات المقدمة لأع�سائه ب�سكل خا�س, ولقطاع الم�ستثمرين في �س�ق 

راأ�س المال الأردني ب�سكل عام, وفيما يلي ا�ستعرا�س �سريع لأداء المركز خالل العام 2008.

اأع�شاء مركز اإيداع الأوراق المالية

حيث اأن الع�س�ية في المركز اإلزامية لل�سركات الم�ساهمة العامة وال��سطاء واأمناء الحفظ, فقد عمل المركز خالل العام 

المن�سرم على ت�سجيل اأ�سهم )19( �سركة م�ساهمة عامة جديدة تم قب�ل ع�س�يتها لدى المركز, كما تم �سطب �سجل 

�سركة م�ساهمة عامة واحدة, وبذلك ي�سبح عدد اأع�ساء المركز من ال�سـركات الم�سـاهمة العامـة كمـا فــي 2008/12/31 

)271( �سركة.

في حين بلغ عدد ال��سطاء الذين تم قب�ل ع�س�يتهم لدى المركز خالل العام 2008 )3( �سركات و�ساطة, كما انتهت 

 2008/12/31 المركز كما في  لدى  ال��سطاء  اإجمالي عدد  يك�ن  وبذلك  العام ذاته,  و�ساطة في  �سركات  ع�س�ية )3( 

)69( �سركة, في حين بلغ اإجمالي عدد اأع�ساء المركز من اأمناء الحفظ )12( �سركة.

واأمناء  وال��سطاء  العامة  الم�ساهمة  ال�سركات  من  ع�س�ًا   )332( للمركز  العامة  الهيئة  اأع�ساء  مجم�ع  يك�ن  وبذلك 

الحفظ.

جدول رقم )1.1(: اأع�ساء الهيئة العامة للمركز

اإجمالي اأمناء الحفظالو�سطاءال�سركات الم�ساهمة العامةالعام

الأع�ساء
م�ساهمة المجموعال�سناعةالخدماتالتاأمينالبنوك

عامة

م�ساهمة المجموعاأخرى

عامة

المجموعو�سيطاأخرى

200816281507727110596982212332

200716281307925311586981110312

ت�شجيل الأوراق المالية

يجري ت�سجيل الأوراق المالية لدى مركز اإيداع الأوراق المالية ا�ستنادًا لأحكام قان�ن الأوراق المالية وتعليمات ت�سجيل 

واإيداع الأوراق المالية وت�س�يتها ل�سنة 2004.

الأ�سـهم الم�سدرة من  بلغ مجم�ع  اأ�سهم )19( �سركة م�ساهمة عامة جديدة, وقد  2008 ت�سجيل  العام  فقد تم خالل 

قبل هذه ال�سركات )340,219,344( �سـهم بقيمة ا�سمية مقـدارها )340,219,344.00( دينار, كذلك عمل المركز على 

اإجراء التغييرات الالزمة على الأوراق المالية الم�سجلة لديه, وتحديث �سجالت الم�ساهمين نتيجة لإجراءات ال�سركات 

المختلفة من عمليات زيادة اأو تخفي�س روؤو�س اأم�الها, حيث تم خالل العام 2008 ت�سجيل اأ�سهم الزيادة الناتجة عن 
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الكتتاب الخا�س المنفذ من قبل )45( �سركة م�ساهمة عامة بما مجم�عه )365,121,114( �سهم, بالإ�سافة اإلى ت�سجيل 

المنفذة من قبل )35( �سركة  الدي�ن  اأو ر�سملة  المدورة  الأرباح  و/اأو  الناتجة عن ر�سملة الحتياطيات  الزيادة  اأ�سهم 

لدى  الم�سـجلة  الأ�سهم  عدد  تخفي�س  تم  فقد  ثانية,  جهة  ومن  �سهم,   )323,807,785( مجم�عه  بما  عامة  م�ساهمة 

المركـز بمـقدار )25,047,188( �سهمًا نتيجة قيام )3( �سركات م�ساهمة عامة بتخفي�س روؤو�س اأم�الها.

في  كما  المركز  لدى  الم�سجلة  العامـة  الم�سـاهمـة  ال�سـركات  قبل  من  الم�سدرة  الأ�سهم  مجم�ع  ي�سبح  وبذلـك 

قيمتها  تبلغ  حين  في  دينارًا,   )6,710,555,547.00( ال�سمية  قيمتها  تبلغ  �سهمًا,   )6,710,555,547(  2008/12/31

الإجمالية )25,825,605,481.49( دينارًا.

الأردنية  المملكة  حك�مة  قبل  من  الم�سدرة  الخزينة  و�سندات  اأذونات  ت�سجيل  على   2008 العام  خالل  المركز  عمل 

الها�سمية, حيث تم ت�سجيل )32( اإ�سدارًا تبلغ قيمة اإ�سداراتها )3,073,700,000.00( دينار اأردني, وكذلك ت�سـجيل 

)4( اإ�سدارات �سندات ل�سلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة اإ�سدارها )128,000,000.00( دينار اأردني. من جهة اأخرى, 

اإ�سداراتها  قيمة  بلغت  الها�سمية  الأردنية  المملكة  لحك�مة  الخزينة  و�سندات  اأذونات  من  اإ�سدارًا   )19( اإطفاء  تم 

اإ�سداراتها  قيمة  بلغت  الأردنية  المياه  ل�سلطة  اإ�سدارات   )3( اإطفاء  تم  كما  اأردني,  دينار   )1,650,000,000.00(

)64,000,000.00( دينار اأردني وبذلـك ي�سبح مجمـ�ع ال�سـندات الم�سجلة لدى المركز كما في 2008/12/31 )76( 

�سند تبلغ قيمة اإ�سدارها )4,648,765,000.00( دينار اأردني.

 International Securities( وم�سدريها  المالية  الأوراق  بترقيم  يق�م  المركز  اأن  اإلى  الإ�سـارة  وتجـدر 

محليًا   )Classification of Financial Instruments-CFI( وترميزها   )Identification Number-ISIN

العـالـمية  الـترميز  وم�ؤ�س�سـة  الأردنية  المالية  الأوراق  هيئة  قـبل  مـن  بـذلك  المـخـ�لة  ال�حـيدة  الجهة  بـاعتباره   وعالميًا 

.)Association of National Numbering Agencies-ANNA(

تعريف الم�شتثمرين وفتح ح�شابات اأوراق مالية

لأي من  المالية  بالأوراق  تعامله  ال��سيط عند  تتطلب من   2000/10/22 تاريخ  منذ  المركز  اتبعها  التي  الإجراءات  اإن 

عمالئه �س�اًء كان هذا التعامل بيعًا اأم �سراًء تعريف عميله وفتح ح�ساب اأوراق مالية له على قاعدة بيانات المركز لمرة 

واحدة فقط, حيث يتم اإ�سدار رقم خا�س لكل م�ستثمر ي�سمى "رقم المركز".

وتتجلى اأهمية رقم المركز في اأنه الرقم الذي يعرف به الم�ستثمر في كافة اأجزاء اأنظمة المركز الإلكترونية وترتبط به 

ملكية ذلك الم�ستثمر من الأوراق المالية, واعتمادًا على هذا الرقم ي�ستطيع المركز تزويد الم�ستثمر باأر�سدة ملكيته من 

الأوراق المالية الم�دعة في كافة ال�سركات الم�ساهمة العامة, كما ي�ستطيع تزويده بك�س�ف تبين تعامله على كافة الأوراق 

المالية الممل�كة من قبله خالل المدة المحددة في الطلب.

 

هذا وتجدر الإ�سارة باأنه يتم تعريف الم�ستثمر وفتح ح�سابات اأوراق مالية له باإحدى الطريقتين التاليتين:

الأولى: من خالل ال��سيط اأو الحافظ الأمين حيث يقدم الم�ستثمر لل��سيط اأو الحافظ الأمين طلبًا لتعريفه على  	•
قاعدة بيانات المركز وفتح ح�ساب اأوراق مالية له مرفقًا به ال�ثائق الثب�تية الالزمة, وفي هذه الحالة يتم تعريف 
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اأو  بال��سيط  الخا�سة  المركز  بيانات  قاعدة  على  والثاني  المركزي  ال�سجل  في  الأول  له  ح�سابين  وفتح  الم�ستثمر 

الحافظ الأمين الذي تم فتح الح�ساب من خالله.

الثانية: من خالل المركز مبا�سرة حيث يقدم الم�ستثمر في هذه الحالة طلبًا للمركز لتعريفه وفتح ح�ساب اأوراق  	•
مالية له مرفقًا به ال�ثائق الثب�تية الالزمة, ويتم في هذه الحالة تعريف الم�ستثمر وفتح ح�ساب اأوراق مالية له في 

ال�سجل المركزي فقط, وعليه تقديم طلب لل��سيط لفتح ح�ساب له لدى ذلك ال��سيط اإذا رغب بالتداول بالأوراق 

المالية بيعًا اأو �سراًء وبنف�س رقم المركز.

جدول رقم )2.1(: الم�ستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز 

الت�سنيفنوع الم�ستثمر

المجموعاأجنبيعربياأردني

20082007200820072008200720082007

�سخ�س اعتباري

2,0281,8694133704293122,8702,551�سركات

14111732228585731,031712�سناديق

42334422176854م�ؤ�س�سات 

65109221816حك�مات

846533008768جمعيات

272600102826بلديات

109900109وقف 

21332175هيئات 

33113175ط�ائف دينية

2,3342,1194754211,3179064,1263,446المجموع 

509,682490,34940,54137,6993,0672,669553,290530,717اأفراد�سخ�س طبيعي

8241,064484013138851,117م�ستركم�سترك

512,840493,53241,06438,1604,3973,588558,301535,280المجموع الكلي

2007 20072008 2008 20082007

100

0
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التقا�ص والت�شوية

على  الب�ر�سة  في  المنفذة  التداول  لعق�د  والت�س�ية  التقا�س  اإجراءات  بتطبيق   2005/01/02 من  اعتبارًا  المركز  قام 

اأ�سا�س الت�سليم مقابل الدفع, بحيث ل يتم ت�سليم ال�رقة المالية المباعة اإل بعد �سداد ثمنها, ويعد مبداأ الت�سليم مقابل 

الدفع اأحد اأهم المعايير الدولية المطبقة في اأ�س�اق راأ�س المال, حيث اأ�سبحت عمليات التقا�س والت�س�ية والتي ت�سمل 

نقل ملكية الأوراق المالية والت�س�يات المالية تتم على النح� التالي:

نقل ملكية الأوراق المالية

يتم نقل ملكية الأوراق المالية الم�دعة من ح�ساب العميل البائع لدى ال��سيط البائع اإلى ح�ساب العميل الم�ستري 

لدى ال��سيط الم�ستري بم�جب قي�د اإلكترونية بناًء على الملف الي�مي للتداول ال�ارد للمركز من الب�ر�سة, حيث 

يتم خ�سم عدد الأوراق المالية من ح�ساب البائع واإ�سافتها اإلى ح�ساب الم�ستري, وتبقى الأوراق المالية عالقة في 

اأو رهنها خالل  اأي تح�يل عليها  اإجراء  اإجراءات ت�س�يتها ودفع ثمنها, ول يج�ز  اإتمام  اإلى حين  ح�ساب الم�ستري 

هذه المدة.

جدول رقم )3.1(: التداول الإلكتروني

)الدينار الأردني(

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البيانالورقة المالية

الأ�سهم

3,773,6483,454,3049.24عدد عق�د التداول 

5,425,037,2014,474,936,73721.23عدد الأ�سهم

20,296,534,809.4512,344,861,718.2064.41القيمة الإجمالية

ال�سندات وا�سناد القر�س

)31.25(1116عدد عق�د التداول 

)53.55(392844عدد ال�سندات

)54.17(543,067.501,184,855.25القيمة الإجمالية

حق�ق الكتتاب

7,2913,622101.30عدد عق�د التداول 

17,238,6044,442,286288.06عدد حق�ق الإكتتاب

21,579,416.313,340,499.57545.99القيمة الإجمالية

)الدولر الأمريكي(

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البيانالورقة المالية

ال�سندات وا�سناد القر�س

)83.33(16عدد عق�د التداول 

)96.60(25736عدد ال�سندات

)97.60(88,506.253,688,319.50القيمة الإجمالية
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جدول رقم )3.2(: التداول الإلكتروني م�سنف قطاعياً للعام 2008

)الدينار الأردني(

عدد الم�ستثمرينالقيمة الإجماليةعدد الأوراق الماليةعدد العقودعددالقطاع القت�سادينوع الورقة المالية

الأ�سهم

15275,648417,076,2963,229,656,392.5725,843بن�ك

28144,454205,410,247501,898,435.5814,022تاأمين

1242,417,0553,764,450,3099,328,777,282.53133,627خدمات

65936,4911,038,100,3497,236,202,698.7766,604�سناعة

151,476*2323,773,6485,425,037,20120,296,534,809.45المجموع 

ال�سندات وا�سناد القر�س

00000بن�ك

00000تاأمين

411392543,067.5014خدمات

00000�سناعة

14*411392543,067.50المجموع 

حق�ق الكتتاب

1268,60517,061.7624بن�ك

7260927,229400,480.83202تاأمين

114,62013,498,6666,609,336.252,907خدمات

42,3852,804,10414,552,537.471,236�سناعة

4,059*237,29117,238,60421,579,416.31المجموع 

)الدولر الأمريكي(

عدد الم�ستثمرينالقيمة الإجماليةعدد الأوراق الماليةعدد العقودعددالقطاع القت�سادينوع الورقة المالية

ال�سندات وا�سناد القر�س

00000بن�ك

00000تاأمين

00000خدمات

112588,506.252�سناعة

112588,506.252المجموع 

* يمثل مجم�ع عدد الم�ستثمرين في كافة القطاعات دون تكرار الم�ستثمر الذي تداول في اأكثر من قطاع.
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الت�سويات المالية

ح�سابات  من  بنكية  مالية  تح�يالت  وبم�جب  المركز  خالل  من  ال��سطاء  بين  المالية  الت�س�يات  اإجراء  يتم 

الأردني(,  المركزي  )البنك  الت�س�ية  بنك  لدى  بالمركز  الخا�س  الت�س�ية  ح�ساب  اإلى  بن�كهم  لدى  ال��سطاء 

بنكية  ح�الت  بم�جب  لها  الم�ستحقين  ال��سطاء  اإلى  الأم�ال  هذه  تح�يل  على  اإلكترونيًا  المركز  يعمل  ذلك  وبعد 

المركزي  البنك  اعتماد  تم  حيث  بن�كهم,  لدى  ال��سطاء  ح�ساب  اإلى  المركزي  البنك  لدى  الت�س�ية  ح�ساب  من 

 الأردني بنكًا للت�س�ية, وان�سم مركز اإيداع الأوراق المالية كع�س� غير مبا�سر في نظام الت�س�يات الف�رية الإجمالي 

 .)RTGS-JO(

الت�سليم مقابل الدفع

ملف التداول

الإلكتروني

التقا�س والت�سوية

�سراء الأوراق المالية

العجز

اإزالة

اأ�سباب

التعليق

ل

نعم ت�شليم

الأوراق

المالية

المباعة

مقابل

ت�شديد

اأثمانها
ح�سابات الت�سوية

�سندوق

�سمان الت�سوية

الخالل

•	الأوراق المالية المباعة 
غير مقيدة باأي قيد يمنع 

الت�سرف المطلق بها.

المالية  الأوراق  عدد  	•
ح�ساب  في  الم�سجلة 

لدى  البائع  العميل 

كافية  البائع  الو�سيط 

لتنفيذ عملية البيع
نعم

ل

عقد تداول 

مقبول

عقد تداول 

معلق

الو�سيط
ح�ساب احتياطي 

ال�سيولة

مبلغ الت�سوية )�سافي المبلغ الم�ستحق على الو�سيط - احتياطي الت�سوية(

T+0

T+0

T+1

T+2

احتياطي ال�سيولة

T+2

T+2

T+2
T+1

T+2
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جدول رقم )3.3(: مقبو�سات ومدفوعات بنك الت�سوية

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البيان

3,906,094,797.292,306,109,256.1969.38مقبو�سات بنك الت�سوية

      .1)T+1( 2,006,115,358.401,001,425,788.94100.33احتياطي �سي�لة

      .2)T+2( 1,899,979,438.891,304,683,467.2545.63مبلغ الت�س�ية

3,906,094,797.292,306,109,256.1969.38مدفوعات بنك الت�سوية

      .1)T+2( 3,900,240,375.992,303,319,927.4169.33مدف�عات الت�س�ية

      .2)T+4( 5,854,421.302,789,328.78109.89قيمة العق�د المعلقة

�شندوق �شمان الت�شوية

اأن�سئ �سندوق �سمان الت�س�ية بم�جب اأحكام المادة )90( من قان�ن الأوراق المالية رقم )76( ل�سنة 2002, لتحقيق 

الأهداف التالية:

تغطية العجز النقدي لدى ع�س� ال�سندوق الم�ستري لالأوراق المالية.  .1

في  المالية  الأوراق  تداول  نتيجة  البائع  ال�سندوق  لدى ع�س�  الذي يظهر  المالية  الأوراق  العجز في ر�سيد  تغطية   .2

ال�س�ق.

ويتمتع ال�سندوق ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي, ويت�لى اإدارته مجل�س اإدارة المركز والمدير التنفيذي للمركز, 

ويتك�ن اأع�ساء ال�سندوق من ال��سطاء الماليين وال��سطاء لح�سابهم, وقد بداأ العمل باأحكام النظام الداخلي ل�سندوق 

�سمان الت�س�ية اعتبارًا من 2004/12/31 حيث يعتبر �سندوق �سمان الت�س�ية الخلف القان�ني وال�اقعي ل�سندوق �سمان 

ال��سطاء الماليين.

في  محددة  معادلت  وفق  وتحت�سب  بنكية,  وكفالت  نقدية  م�ساهمات  اإلى  ال�سندوق  في  الأع�ساء  م�ساهمات  تق�سـم 

 2008/12/31 في  كمـا  ال�سـندوق  م�جـ�دات  مجمـ�ع  بلـغ  وقـد  دوريًا,  احت�سابها  ويعاد  لل�سندوق  الداخلي  النظام 

)56,513,000.00( دينارًا منها )21,180,000.00( دينارًا كم�ساهمة نقدية و)35,333,000.00( دينارًا كفالة بنكية.

التحويالت الإرثية والعائلية

يق�م المركز بتنفيذ علميات التح�يل الإرثي والتي يتم بم�جبها تح�يل الأوراق المالية من ح�ساب المت�فى اإلى ح�ساب 

ورثته ال�سرعيين, كما يق�م المركز باإجراء التح�يالت العائلية التي تتم ما بين الأ�س�ل والفروع والأزواج, وفقًا للم�ستندات 

وال�ثائق المعتمدة لدى المركز لهذه الغاية.
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جدول رقم )4.1(: عمليات التحويل الإرثي والعائلي المنفذة

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البياننوع الورقة الماليةنوع التحويل

التح�يالت الإرثية

الأ�سهم

17,26514,79916.66عدد �سك�ك التح�يل

10,950,7749,217,16318.81عدد الأ�سهم

89,240,224.3972,208,453.0723.59القيمة الإجمالية

ال�سندات وا�سناد القر�س

71600.00عدد �سك�ك التح�يل

102400.00عدد ال�سندات

10،000.0010،000.000.00القيمة الإجمالية

حق�ق الكتتاب

11683.33عدد �سك�ك التح�يل

)46.13(2,0823,865عدد حق�ق الكتتاب

12,686.783,136.05304.55القيمة الإجمالية

التح�يالت العائلية

الأ�سهم

)31.39(6,88810,040عدد عق�د التح�يل

)5.04(10,565,22411,125,835عدد الأ�سهم

47,383,501.9543,267,213.799.51القيمة الإجمالية

ال�سندات وا�سناد القر�س

ـ00عدد عق�د التح�يل

ـ00عدد ال�سندات

ـ0.000.00القيمة الإجمالية

حق�ق الكتتاب

ـ10عدد عق�د التح�يل

ـ150عدد حق�ق الكتتاب

ـ2.550.00القيمة الإجمالية

تحويالت الأوراق المالية غير المتداولة والتحويالت الأخرى

اإدراجها  المعلق  المالية  الأوراق  ملكية  ونقل  تح�يل  عمليات   2008 العام  خالل  تنفيذها  تم  التي  التح�يالت  ت�سمل 

والم�ق�فة عن التداول بالإ�سافة اإلى الأوراق المالية غير المدرجة وغير المتداولة في ال�س�ق, والتح�يالت لغاية ق�سمة 

التي يلحقها  التي تتم وفقًا لأحكام قان�ن تملك الحك�مة لالأم�ال  المالية ذات الملكية الم�ستركة, والتح�يالت  الأوراق 

بم�جب  تتم  التي  والتح�يالت  المالية  الأوراق  هيئة  مف��سي  مجل�س  قرارات  بم�جب  الم�ستثناة  والتح�يالت  التقادم, 

قرارات المحاكم ودوائر التنفيذ, والتح�يالت التي تتم بم�جب قرارات التخا�سية, والتح�يالت التي تتم بم�جب و�سية 

بالأوراق المالية.
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جدول رقم )5.1(: عمليات تحويالت الأوراق المالية غير المتداولة والتحويالت الأخرى

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البيانالورقة المالية

الأ�سهم

)97.33(1,34750,512عدد عق�د التح�يل

)41.15(113,560,420192,979,511عدد الأ�سهم

)28.73(481,416,119.12675,475,100.49القيمة الإجمالية

ال�سندات وا�سناد القر�س

ـ10عدد عق�د التح�يل

ـ700عدد ال�سندات

ـ1,750,000.000.00القيمة الإجمالية

حق�ق الكتتاب

ـ00عدد عق�د التح�يل

ـ00عدد حق�ق الكتتاب

ـ0.000.00القيمة الإجمالية

قيود الملكية

باعتبار اأن مركز اإيداع الأوراق المالية الجهة ال�حيدة المخ�لة ب��سع ورفع قي�د الملكية )حجز اأو رهن اأو تجميد(, فقد 

قام خالل العام 2008 بتثبيت قي�د الملكية على الأوراق المالية الم�دعة لديه, بناًء على طلب يقدم لهذه الغاية.

ومن الجدير بالذكر اأن المركز قد ط�ر نظامًا اإلكترونيًا خا�سًا بالجهات المرتهنة )البن�ك( ي�سمى "نظام رهن الأوراق 

المالية" والذي يهدف ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تمكين الجهات المرتهنة من اإدخال حركات تثبيت اإ�سارات الرهن ل�سالحهم 

على الأوراق المالية الممل�كة لعمالئهم ورفع هذه الإ�سارات مبا�سرة لديهم, بالإ�سافة اإلى تمكينهم من متابعة حركات 

بال�سرعة  اأتم وجه  تفا�سيلها, مما يمكنهم من خدمة عمالئهم على  وال�ستف�سار عن  النظام  المثبتة من خالل  الرهن 

والدقة المطل�بة.

ويعتبر المركز منذ العام 2005 الجهة ال�حيدة المخ�لة ب��سع ورفع اإ�سارات الحجز على الأوراق المالية الم�دعة لديه 

وذلك بناًء على القرارات ال�سادرة عن الجهات الر�سمية المخت�سة, في حين بقيت م�س�ؤولية ال�سركات الم�ساهمة العامة 

قائمة بتثبيت ورفع تلك الإ�سارات لالأوراق المالية غير الم�دعة.

كما ي�فر المركز للم�ستثمرين خدمة التجميد والتي ي�ستطيع الم�ستثمر من خاللها تجميد اأ�سهمه في ال�سجل المركزي 

لدى المركز بحيث يتم منع اأي ع�س� من اأع�ساء المركز من تح�يل هذه الأ�سهم اأو اإجراء اأي ت�سرف عليها.

جدول رقم )6.1(: قيود الملكية

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البياننوع الحركة

رهن

عدد العمليات

عدد الأوراق المالية

461

304,461,411

600

212,572,792

)23.17(

43.23

رفع رهن

عدد العمليات

عدد الأوراق المالية

1,933

167,714,318

1,928

159,983,712

0.26

4.83

حجز

عدد العمليات

عدد الأوراق المالية

4,402

36,829,413

3,913

39,234,569

12.50

)6.13(

رفع حجز

عدد العمليات

عدد الأوراق المالية

2,628

34,263,443

2,248

26,274,790

16.90

30.40

تجميد

عدد العمليات

عدد الأوراق المالية

18

322,278,746

9

58,373

100.00

552,002.42 

رفع تجميد

عدد العمليات

عدد الأوراق المالية

19

1,434,556

6

81,430

216.67

1,661.70
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)Account Level( توثيق ونقل ملكية الأوراق المالية على م�شتوى ح�شـابات الأوراق المالية

يتم ت�ثيق ونقل ملكية الأوراق المالية على م�ست�ى ح�سابات الأوراق المالية )Account Level( وفقًا لأحكام تعليمات 

ت�سجيل واإيداع الأوراق المالية وت�س�يتها ل�سنة 2004 حيث يك�ن لكل م�ستثمر عدة ح�سابات لنف�س ال�رقة المالية الح�ساب 

الأول في ال�سجل المركزي والح�سابات الأخرى تحت �سيطرة ال��سطاء الذين يتعامل معهم.

ويتم تح�يل الأوراق المالية بين الح�سابات المختلفة لنف�س الم�ستثمر وفق اإجراءات محددة, حيث يمكن للم�ستثمر تح�يل 

اأوراقه المالية من ال�سجل المركزي اإلى ح�سابه تحت �سيطرة ال��سيط الذي يتعامل معه وبالعك�س, كما وباإمكان الم�ستثمر 

الأمين وبالعك�س, ول يج�ز  اإلى ح�سابه تحت �سيطرة الحافظ  ال��سيط  المالية من ح�سابه تحت �سيطرة  اأوراقه  تح�يل 

لل��سيط/الحافظ الأمين بيع اأي اأوراق مالية عائده لم�ستثمر اإل بعد اأن يتاأكد من اأن عدد الأوراق المالية المراد بيعها 

م�سجلة في ح�ساب الم�ستثمر لديه واأن هذه الأوراق المالية غير مقيدة باأي قيد ملكية.

جدول رقم )7.1(: عمليات تحويل الأ�سهم بين الح�سابات

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20082007البياننوع الحركة

من ال�سجل المركزي اإلى ال��سطاء

عدد العمليات المنفذة

عدد الأ�سهم المح�لة

250,516

1,211,595,130

600,378

1,025,664,347

)58.27(

18.13

من ال��سطاء اإلى ال�سجل المركزي

عدد العمليات المنفذة

عدد الأ�سهم المح�لة

25,713

837,134,019

26,970

589,305,115

)4.66(

42.05

من اأمناء الحفظ اإلى ال��سطاء

عدد العمليات المنفذة

عدد الأ�سهم المح�لة

2,746

82,480,556

944

28,416,425

190.89

190.26

من ال��سطاء اإلى اأمناء الحفظ

عدد العمليات المنفذة

عدد الأ�سهم المح�لة

2,965

 80,996,844

1,603

43,437,033

84.97

86.47

اإيداع الأوراق المالية

ا�ستمرت ال�سركات الم�ساهمة العامة خالل العام 2008 باإيداع ما تبقى من الأ�سهم الم�سدرة عنها لدى المركز, وذلك 

بتزويد المركز بال�ثائق والم�ستندات الخا�سة بهم.

جدول رقم )8.1(: الأ�سهم المودعة وغير المودعة

ن�سبة المودعالمجموعغير المودعالمودع 

20082007200820072008200720082007

673,755800,933174,573191,056848,328991,98979.4280.74عدد الم�ساهمين

6,606,148,2405,614,077,258104,407,307105,504,0506,710,555,5475,719,581,30898.4498.16عدد الأ�سهم

24,988,566,443.5928,385,845,700.56837,039,037.901,245,338,615.6525,825,605,481.4929,631,184,316.2196.7695.80القيمة الإجمالية
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جدول رقم )8.2(: الأ�سهم المودعة وغير المودعة م�سنفة ح�سب الجن�سية كما في 2008/12/31

الجن�سية

غير المودعالمودع

الن�سبةالقيمة الإجماليةعدد الأ�سهمعدد الم�ساهمينالن�سبةالقيمة الإجماليةعدد الأ�سهمعدد الم�ساهمين

641,9974,611,422,63213,563,584,013.3752.52162,15049,780,864203,431,002.870.79اأردنيين

28,3281,610,144,3908,416,364,625.0332.5911,75951,999,853605,970,992.272.35عرب

3,430384,581,2183,008,617,805.1911.656642,626,59027,637,042.760.11اأجانب

673,7556,606,148,24024,988,566,443.5996.76174,573104,407,307837,039,037.903.24المجموع

ال�شتعالم عن الأر�شدة

يق�م المركز بتقديم خدمات للم�ستثمرين تمكنهم من الح�س�ل على ك�س�ف اأر�سدة الأوراق المالية تبين ملكية الم�ستثمر 

من الأوراق المالية في مختلف الح�سابات, حيث تم اإ�سدار )7,166( ك�سفًا خالل العام 2008 مقارنة مع )6,185( ك�سفًا 

خالل العام 2007, وكذلك باإمكان الم�ستثمر الح�س�ل على ك�س�ف ح�سابات تبين مختلف الحركات التي تمت على اأوراقه 

المالية, حيث تم اإ�سدار )347( ك�سفًا خالل العام 2008 مقارنة مع )265( ك�سفًا خالل العام 2007.

2008

%11.65
%96.76

%3.24

%32.59

%52.52
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البيئة اللكترونية

مع  المن�سجمة  التكن�ل�جية  والم�ستجدات  التط�رات  كل  م�اكبة  على  المالية  الأوراق  اإيداع  مركز  اهتمام  من  انطالقًاً 

المعايير المعتمدة دوليًا وذلك في اإطار من الت�سريعات والأنظمة التي تت�سم بالتط�ر لم�اكبة الم�ستجدات المختلفة, قام 

المركز بتط�ير بنيته التقنية التي كان لها الأثر البالغ في الرتقاء بم�ست�ى الأداء والخدمات المقدمة لعمالء المركز.

)SCORPIO®( نظام المركز الإلكتروني

يعد نظام )®SCORPIO( المحّرك الرئي�سي لجميع عمليات المركز وذلك باإتاحة الفر�سة لكل من م�ظفيه, اأع�سائه, 

والم�ستثمرين والم�ساهمين لل��س�ل اإلى المعل�مات المطل�بة عند الحاجة اإليها.

ويتاألف نظام )®SCORPIO( من نظام المركز الرئي�سي وعدة اأنظمة فرعية وهي نظام ال��سطاء, نظام م�سدري الأوراق 

المالية, نظام الحافظ الأمين, نظام المراقبة والإ�سراف ونظام رهن الأوراق المالية الإلكتروني.

قام المركز بت�سميم نظام المركز الإلكتروني )®SCORPIO( ليك�ن متما�سيًا مع المعايير الدولية واأف�سل الممار�سات 

ولت�فير اأعلى م�ست�ى من الحماية لم�ستخدميه.
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)www.sdc.com.jo( موقع المركز الإلكتروني

من واقع اإيمان المركز باأهمية دعم وتر�سيخ مبداأ ال�سفافية في �س�ق راأ�س المال الأردني وذلك من خالل تبني مبادرة 

ت�فير  على  المركز  فقد عمل  والأجانب  المحليين  الم�ستثمرين  لثقة  وتعزيزًا  للبيع",  ولي�ست  للجميع  "المعل�مات  تدعى 

 )www.sdc.com.jo( جميع المعل�مات الأ�سا�سية الخا�سة باأع�سائه ون�سرها على م�قعه الإلكتروني على �سبكة الإنترنت

اإدارة ال�سركات الم�ساهمة العامة, واأ�سماء الم�ساهمين الذين يملك�ن  اأ�سماء وملكيات وتداولت اأع�ساء مجال�س  ومنها 

ن�سبة م�ؤثرة من راأ�س مال ال�سركات الم�ساهمة العامة, بالإ�سافة اإلى ن�سر اأ�سماء ملكيات وتداولت ممثلي اأع�ساء مجال�س 

اإدارات ال�سركات الم�ساهمة العامة واأ�سماء اأع�ساء هيئات المديرين لأع�ساء المركز من غير ال�سركات الم�ساهمة العامة, 

وت�فير الجداول والبيانات الإح�سائية التي يتم تحديثها ب�سكل ي�مي واإتاحتها للعامة.

)e-Services( الخدمات الإلكترونية

انطالقًا من حجم الم�س�ؤولية الملقاة على عاتق مركز اإيداع الأوراق المالية كاأحد الم�ؤ�س�سات ال�طنية العاملة في �س�ق 

اأو  خا�سة  ب�سفة  لأع�سائه  �س�اء  خدماته  وتط�ير  تقديم  على  وبا�ستمرار  يعمل  المركز  فاإن  المملكة,  في  المال  راأ�س 

ل�سريحة الم�ستثمرين والمهتمين ب�س�ق راأ�س المال في المملكة ب�سفة عامة, و�سمن هذا النهج, فقد اأطلق المركز باقة 

من الخدمات الإلكترونية عبر م�قعه الإلكتروني التي ت�سمل الخدمات التالية:

)Online Account Viewing( الطالع على الح�سابات 

تمكن هذه الخدمة الم�ستثمرين من متابعة محافظهم ال�ستثمارية والطالع على اأر�سدة وك�س�ف ح�ساباتهم من الأوراق 

المالية الم�دعة وكافة الحركات المنفذة عليها على م�ست�ى ح�ساب الم�ستثمر لدى و�سيطه المعني. 

)e-IPO( الكتتاب العام الإلكتروني

تمكن هذه الخدمة الم�ستثمر من الكتتاب في الأوراق المالية المعرو�سة لالكتتاب العام من خالل تعبئة طلبات الكتتاب 

اإجراءات الكتتاب  اإتمام  الم�ستثمر من  الخدمة وطباعتها وذلك بهدف تمكين  والمت�فرة عبر هذه  المخ�س�سة لذلك 

العام ب�سه�لة وي�سر بما فيه ت�فير ال�قت والجهد. 

خدمات الأع�ساء

تهدف خدمات الأع�ساء التي يتم تحديثها من قبل المركز على الدوام اإلى ت�سخير اأحدث التقنيات التكن�ل�جية لكافة 

اأع�ساء المركز لتي�سير مهامهم وتعزيز النتقال من البيئة ال�رقية اإلى البيئة الإلكترونية بما فيه اخت�سار ال�قت والجهد 

وتقليل الكلفة المادية, وت�سمل خدمات الأع�ساء الخدمات التالية:

)Mail Box( البريد الإلكتروني 	•
تمكن هذه الخدمة كل ع�س� من اأع�ساء المركز من الطالع على المرا�سالت و التبليغات وذلك للت�سهيل والإ�سراع في 

ا�ستالم الأع�ساء للمرا�سالت والتبليغات وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات الالزمة بال�سرعة المطل�بة.
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)Members’ Area( الأع�ساء منطقة  	•
اإلى الجزء المخ�س�س له لالطالع على بياناته وطلب تعديلها الكترونيًا  تمكن هذه الخدمة كل ع�س� من الدخ�ل 

اإلى تمكين كل ع�س� من الطالع على المخالفات الت�سريعية الم�ج�دة لديه لتخاذ الإجراءات الالزمة  بالإ�سافة 

المركز  م�قع  على  والبيانات  المعل�مات  هذه  ن�سر  جانب  اإلى  وذلك  العامة,  الم�سلحة  خدمة  فيه  بما  لت�س�يبها 

الإلكتروني على �سبكة الإنترنت تعزيزًا لنهج ال�سفافية والإف�ساح. 

)LAN & WAN( شبكة الت�شالت الداخلية والخارجية�

نظرًا لزيادة عدد اأع�ساء المركز الذين يمكنهم الت�سال بقاعدة بيانات المركز, قام المركز بتحديث وتط�ير �سبكتي 

الت�سالت الداخلية )LAN( والخارجية )WAN( من خالل تبني تقنيات جديدة في مجال تكن�ل�جيا المعل�مات لت�فير 

ارفع م�ست�يات الت�سال لكافة اأع�ساء المركز وا�ستيعاب العدد المتزايد من الجهات المرتبطة اإلكترونيًا بالمركز, علمًا 

باأن عدد المرتبطين ب�سبكة المركز قد و�سل في نهاية العام 2008 اإلى )338( م�ستركًا منت�سرين في اأنحاء المملكة بعد 

اأن كان عددهم في نهاية العام 2007 )326( م�ستركًا.
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انجازات المركز لعام 2008

الإف�شاح

انطالقًا من دور مركز اإيداع الأوراق المالية في تعزيز نهج الإف�ساح وال�سفافية في �س�ق راأ�س المال الأردني, ولحقًا لقيام 

المركز بن�سر ملكيات وتداولت اأع�ساء مجال�س اإدارة ال�سركات الم�ساهمة العامة وملكيات من ي�ستح�ذون على ما ن�سبته 

)5%( فاأكثر من راأ�س مال كل �سركة من ال�سركات الم�ساهمة العامة, فقد قام المركز خالل العام 2008 بن�سر ملكيات 

وتداولت ممثلي اأع�ساء مجال�س اإدارات ال�سركات الم�ساهمة العامة ومن ي�ستح�ذون على ما ن�سبته )1%( فاأكثر من راأ�س 

مال ال�سركات الم�ساهمة العامة من خالل م�قع المركز الإلكتروني على �سبكة النترنت.

اإن�شاء قاعدة المعرفة

اإيمانًا باأهمية تر�سيخ مفه�م المنظمة المتعلمة, القائمة على ا�ستثمار م�ج�دات المعرفة وت�ظيفها بكفاءة وفاعلية, و�س�ًل 

اإلى مرحلة الأداء العالي, وتحقيقًا للتميز والتناف�سية, قام المركز باإن�ساء قاعدة معرفة اإلكترونية تمكن م�ظفي المركز 

اأي�سًا فر�سة تبادل الأفكار  من تبادل المعرفة والمعل�مات من خالل المنتدى الخا�س باإدارة المعرفة والذي يتيح لهم 

الدرا�سات  اإلى عر�سها مجم�عة من  بالإ�سافة  للجميع,  انتزاع ما لديهم من معرفة �سمنية وعر�سها  والآراء ومحاولة 

والبح�ث الخا�سة باإدارة المعرفة ذات العالقة باأعمال المركز.

اأنظمة المركز الإلكترونية

اإدخال العديد من التح�سينات التي تم تط�يرها واعتمادها على البيئة  2008 على  عمل مركز الإيداع على مدار العام 

الإلكترونية الخا�سة به والممثلة بنظام المركز الإلكتروني )®SCORPIO( وت�سخيرها لخدمة اأع�سائه, لتي�سير اأدائهم 

لمهامهم واخت�سار ال�قت والجهد المبذول من قبلهم, حيث تم تط�ير برامج جديدة خا�سة بنظام حظر الت�سرف ونظام 

تنظيم ال�ستثمار, عالوة على اإ�سافة برامج خا�سة بالحماية وت�زيع ال�سالحيات لم�ستخدمي النظام.

ملكية  على  الطالع  اإمكانيات  ي�فر  اإلكتروني  بنظام  الجتماعي  لل�سمان  ال�ستثمارية  ال�حدة  بتزويد  المركز  قام  كما 

وح�سابات الأوراق المالية الخا�سة بالم�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي �س�اء كانت في ال�سجل المركزي اأو لدى اأع�ساء 

المركز من ال��سطاء واأمناء الحفظ, بالإ�سافة اإلى اإمكانية الطالع على حركات التداول الي�مية المنفذة من قبل �سركات 

ال��ساطة على الأ�سهم الممل�كة للم�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي عالوة على الطالع على ك�س�ف الح�ساب المت�سمنة 

الحركات المنفذة على ح�سابات الم�ؤ�س�سة, والطالع على حركات تح�يل ملكيتها من الأوراق المالية من واإلى ال�سجل 

المركزي, وتم ذلك بم�جب اتفاقية خدمات بين ال�حدة ال�ستثمارية لل�سمان الجتماعي ومركز اإيداع الأوراق المالية.
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نظام الت�شويات المالية الجديد

ال��سيط  وقب�س  دفع  اآلية  بتطبيق  وذلك  الجديد  المالية  الت�س�يات  نظام  تط�ير  على   2008 العام  خالل  المركز  عمل 

الذي  الأمر  النقدية  التح�يالت  عمليات  ت�سهيل  في  ي�سهم  مما  ت�س�ية محدد  لي�م  عليه  اأو  له  المترتبة  المبالغ  ل�سافي 

انعك�س ايجابًا على كفاءة اإجراءات التقا�س والت�س�ية, اإ�سافة اإلى اأن النظام الجديد وّفر اإمكانية تطبيق دورة التقا�س 

والت�س�ية لل�سندات.

نظام الربط الإلكتروني مع اأنظمة التداول في البور�شة

انطالقًا من اإيمان المركز باأهمية تكامل العمليات في م�ؤ�س�سات �س�ق راأ�س المال, ومن خالل التعاون مع ب�ر�سة عمان, 

تم اإيجاد البيئة الفنية الالزمة للربط الإلكتروني مع اأنظمة التداول في الب�ر�سة, لالإ�سهام في تنظيم عملية التداول في 

الب�ر�سة والحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التداول الأمر الذي له انعكا�سات ايجابية على عملية التقا�س والت�س�ية 

التي تتم لدى المركز.

)Business Continuity and Disaster Recovery Plan( خطة ا�شتدامة العمل

اإ�سافة  الظروف,  كل  في  المالية  الأوراق  قان�ن  بم�جب  اإليه  الم�كلة  المهام  بتنفيذ  المركز  قيام  لأهمية  نظرًا 

مع  وتما�سيًا  المالية  الأوراق  ملكية  اأهمها  من  والتي  المركز  لدى  التي  والبيانات  المعل�مات  كافة  حفظ  اأهمية  اإلى 

العمل ا�ستدامة  وم�قع  الحتياطي  الم�قع  م�سروع  تنفيذ  على  المركز  عمل  ال�ساأن,  بهذا  الدولية  والمتطلبات  المعايير 

التحتية  البنية  وتحديث  تط�ير  يت�سمن  والذي   )Business Continuity and Disaster Recovery Plan(

العمل ا�ستمرارية  ل�سمان  الم�ساند  الحتياطي  ولم�قع  المال  راأ�س  �س�ق  مبنى  في  الكائن  الرئي�سي  الخادم  لم�قع 

كم(   3.75( الرئي�سـي  المقـر  عن  ويبعد  الإ�سكان-عمان  بنك  مجمع  في  الكائـن   )Business Resumption Site(

بالإ�سافة اإلى اإن�ساء الم�قع الحتياطي )Disaster Recovery Site( الكائن في مدينة اإربد ويبعد عن المقر الرئي�سي 

)100 كم(.

حيث تم ربط الم�اقع الثالثة مـن خـالل خطـ�ط ات�سـال مبا�سـرة لتفعيل اآلية النقل المتزامن للبيانات بالعتماد عـلى 

الت�سال  �سبكات  من  الإلكترونية  التحتية  البنية  تجهيز  على  المركز  عمل  حيث  ومتط�رة,  متقدمة  وتكن�ل�جيا  اأنظمـة 

باأنظمة  وربطه  اربد  في منطقة  المركز  لفرع  والأجهزة  والبرمجيات  والأنظمة   )LAN & WAN( والخارجية الداخلية 

الفرع الرئي�سي للمركز, كما تم اإعادة بناء �سبكات الت�سال الداخلية والخارجية ورفع م�ست�يات الحماية للخادم الرئي�سي 

.)Business Resumption Site( ولم�قع الحتياطي الم�ساند

بالإ�سافة اإلى ذلك فقد تم اعتماد اأنظمة متط�رة لحفظ البيانات لجميع الخ�ادم الرئي�سية الخا�سة بالأنظمة الإلكترونية 

العاملة في المركز.
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افتتاح فرع المركز في مدينة اربد

المملكة,  مناطق  مختلف  على  وت�زيعها  خالله  من  المقدمة  الخدمات  قاعدة  ت��سيع  اإلى  الهادفة  المركز  خطة  �سمن 

الخدمات  اأف�سل م�ست�ى من  المالية على تقديم  الأوراق  اإيداع  المجالت, وحر�سًا من مركز  بها في مختلف  والرتقاء 

لكافة الم�ستثمرين بالأوراق المالية الأردنية, وبعد اأن قام مركز الإيداع بافتتاح فرعه الأول في منطقة ال�سمي�ساني خالل 

العام 2007. فقد قام المركز بافتتاح فرعه الثاني في مدينة اربد خالل العام 2008, حيث تخت�س هذه الفروع بتقديم 

الخدمات التالية:

والعائلية. الإرثية  التداول  من  الم�ستثناة  التح�يالت  عمليات  	•
ح�سابات الم�ستثمرين وتعديل بياناتهم المتعلقة بالعناوين. وفتح  تعريف  	•

ح�سابات الم�ستثمرين في ال�سجل المركزي اإلى ح�ساباتهم لدى ال��سطاء المعنيين. من  المالية  الأوراق  تح�يالت  	•
الم�ستثمرين. ح�سابات  وك�س�ف  الم�دعة  المالية  الأوراق  ملكية  ك�س�ف  اإ�سدار  	•

التدريب والتاأهيل

اإيمانًا باأهمية تاأهيل الم�ظفين وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم وزيادة وعي وثقافة العاملين لدى المركز, قام المركز باإيفاد 

عدد من الم�ظفين لح�س�ر دورات وندوات وور�سات عمل داخل وخارج المملكة تتعلق بالإدارة والمحا�سبة ومهارات الكتابة 

والكمبي�تر وخدمة العمالء واإدارة المخاطر, اإ�سافة اإلى الندوات مثل ندوة مكافحة غ�سيل الأم�ال وحل النزاعات بين 

الم�ستثمرين وال�سك�ك الإ�سالمية والبرامج ذات العالقة بعمل المركز ب�سكل خا�س و�س�ق راأ�س المال ب�سكل عام.

بالإ�سافة اإلى دورة اإدارة المعرفة التي عقدها المركز في مقره لجميع الم�ظفين لزيادة معرفتهم بمفه�م اإدارة المعرفة 

واأهمية تطبيقها.

جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية

اختار مجل�س اأمناء مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز مركز اإيداع الأوراق المالية �سمن الم�ؤ�س�سات العامة للم�ساركة في 

جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز الأداء الحك�مي وال�سفافية, حيث ي�سعى المركز من خالل هذه الم�ساركة اإلى اإحداث 

نقلة ن�عية في م�ست�ى خدمة الم�ستثمرين وتعزيز تناف�سيته على الم�ست�ى المحلي مع الم�ؤ�س�سات الخدمية الأخرى وعلى 

المتميز  الأداء  بمفاهيم  ال�عي  ن�سر  الأجنبية, من خالل  اأو  العربية  �س�اء  الأخرى  الإيداع  مراكز  مع  الدولي  الم�ست�ى 

كافة  لتعريف  تثقيفية  ندوات  بعقد  المركز  قام  ذلك  �سبيل  وفي  التميز,  ثقافة  وتجذير  وال�سفافية,  والج�دة  والإبداع 

م�ظفيه بمفاهيم الجائزة وانعكا�ساتها اليجابية على اأداء المركز والعاملين فيه, كما عقد المركز ور�سات عمل خا�سة 

باإدارة المعرفة, وعقد العديد من جل�سات الع�سف الذهني مع كافة الم�ست�يات الإدارية في المركز والتي نتج عنها تط�ير 

الروؤية والر�سالة الخا�سة بالمركز وبم�ساركة كافة اأع�ساء المركز و�سركائه وم�ّرديه واإعداد خطة اإ�ستراتيجية ت�ساهم في 

تحقيق الأهداف ال�طنية والمبادرات الملكية. 

التعريف بدور مركز اإيداع الأوراق المالية

ا�ستمر المركز خالل العام 2008 بتعريف المجتمع المحلي والدولي بدور المركز في خدمة الم�ستثمر و�س�ق راأ�س المال 

الأردني, كما تم اإلقاء المحا�سرات لكافة المهتمين ب�س�ق راأ�س المال الأردني لتعريفهم بالمركز واأعماله واإطالعهم على 

تط�رات اأنظمته الإلكترونية وتطبيقاتها.
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راأ�س  �س�ق  م�ؤ�س�سات  لعمل  والت�سريعية  القان�نية  الج�انب  العمل ح�ل  وحلقات  ور�سات  من  العديد  في  المركز  و�سارك 

المال, حيث تم ا�ستعرا�س اأهم الج�انب الفنية والقان�نية لمهام مركز اإيداع الأوراق المالية.

وقد �سارك المركز في "ندوة الإعالم القت�سادي والأ�س�اق المالية" والتي نظمتها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع التحاد 

الإعالمي  بال�اقع  تتعلق  م��س�عات  مناق�سة  بهدف  الأردني  المال  راأ�س  �س�ق  مبنى  في  المالية  الأوراق  لهيئات  العربي 

والتحليالت  المالية  الأ�س�اق  على  واأثرها  المالية  والبيانات  والمعل�مات  ال�طنية  بالقت�ساديات  وعالقته  القت�سادي 

المالية والقت�سادية واأثرها على الم�ستثمرين والراأي العام العربي اإ�سافة اإلى التجارب العربية للت�عية باأ�س�اق الأوراق 

المالية. 

كما �سارك المركز في البرنامج التدريبي لل��سطاء الماليين الذي عقد بمبنى �س�ق راأ�س المال من خالل اإعطائهم دورات 

متعلقة بعمل مركز اإيداع الأوراق المالية.

 "Jordan Capital Market Day" بالإ�سافة اإلى م�ساركة المركز في ندوات ا�ستثمارية خا�سة ب�س�ق راأ�س المال الأردني

عقدت اإحداها في لندن والأخرى في مدينة ني�ي�رك, وتاأتي هذه الندوات تعزيزًا لنهج �س�ق راأ�س المال في ت�طيد اأوا�سر 

التعاون والت�ا�سل مع الأ�س�اق المالية العالمية والم�ستثمرين الدوليين والطالع على تجاربهم وال�ستفادة منها, بالإ�سافة 

اإلى اأهمية مثل هذه اللقاءات في اإتاحة الفر�سة للم�ستثمرين الأجانب لالطالع على الأنظمة والت�سريعات ال�سابطة لأعمال 

ومهام م�ؤ�س�سات �س�ق راأ�س المال. 

التعاون مع الموؤ�ش�شات العربية والدولية

وفي نطاق العالقات الخارجية مع كافة الم�ؤ�س�سات والتحادات المعنية باأ�س�اق راأ�س المال, حر�س المركز على الم�ساركة 

في العديد من الجتماعات والم�ؤتمرات التي عقدت خالل العام 2008 الأمر الذي اأ�سهم ب�سكل فاعل في تبادل المعل�مات 

والخبرات على مختلف الأ�سعدة, فقد ح�سر المركز اجتماع م�ؤ�س�سة الترميز العالمية )ANNA( ال�سن�ي ب�سفته ع�س�ًا 

في هذه الم�ؤ�س�سة, كما وح�سر العديد من الفعاليات والم�ؤتمرات منها: ملتقى الأ�س�اق المالية الذي عقد في م�سقط, 

والم�ؤتمر ال�سن�ي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية )IOSCO(, واجتماعات اتحاد الب�ر�سات الأوروبية الآ�سي�ية 

الجتماع  فعاليات  وح�سر   )AMEDA( الأو�سط  وال�سرق  اإفريقيا  في  الإيداع  مراكز  لتحاد  ال�سابع  والم�ؤتمر   )FEAS(

الثاني لب�ر�سات الدول الأع�ساء في منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي, و�سارك في ور�سة التخطيط ال�ستراتيجي ل�س�ق فل�سطين 

لالأوراق المالية.
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الخطة الم�ستقبلية

مع اأنظمة التداول في البور�شة الإلكتروني  الربط  نظام  	•
تم خالل العام 2008 اإيجاد البيئة الفنية الالزمة للربط الإلكتروني مع اأنظمة التداول في الب�ر�سة, لالإ�سهام في 

تنظيم عملية التداول في الب�ر�سة والحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التداول, و�سيتم اتخاذ الإجراءات الالزمة 

لتنفيذ هذا الم�سروع خالل العام 2009.

)Business Resumption Site( الحتياطي  المركز  موقع  	•
)Business Continuity Site( وخطة ا�شتمرارية العمل

�سيتم ا�ستكمال الإجراءات الفنية الالزمة لتطبيق خطة ا�ستمرارية العمل )Business Continuity Plan(, لتعزيز 

الدولية ول�سمان  المعايير  الطارئة تما�سيًا مع متطلبات  ا�سترجاعها في الحالت  المعل�مات و�سرعة  �سمان حفظ 

الحفاظ على تخزين المعل�مات والبيانات.

الع�شوية الإلكتروني الجديد نظام  	•
الأع�ساء  بين نظام منطقة  �سيتم تط�ير نظام ربط  الإلكترونية,  الأنظمة  تناغم  المركز على  انطالقًا من حر�س 

على �سبكة النترانت )Intranet( ونظام المركز الإلكتروني )®SCORPIO( لت�سهيل عملية تحديث واإ�سافة بيانات 

الأع�ساء على قاعدة بيانات المركز الرئي�سية.

)e-Payment( الإلكتروني  الدفع  نظام  تطوير  	•
حر�سًا من المركز على تقديم اأعلى م�ست�ى من الخدمات لكافة الم�ستثمرين بالأوراق المالية, يتطلع المركز اإلى 

اأج�ر وبدلت بع�س الخدمات  اإمكانية دفع  تفعيل نظام الدفع الإلكتروني الذي ي�فر لم�ستخدميه من الم�ستثمرين 

التي يقدمها المركز اإلكترونيًا مما ي�فر ال�قت والجهد على الم�ستثمرين.

الم�شاركة في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية 	•
�سي�سارك المركز في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز الأداء الحك�مي وال�سفافية في الدورة الرابعة للجائزة, 

والتي تهدف اإلى تط�ير اأداء الم�ؤ�س�سة في خدمة الم�ستثمرين من خالل تجذير ثقافة التميز واأداء المركز لمهامه 

بم�ست�يات عالية من الج�دة والكفاءة والحتراف.

الأردني الوطني  المالي  المركز  مبنى  اإن�شاء  	•
تنفيذًا لت�جهات جاللة الملك الرامية اإلى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز اإقليمي مالي يمتاز بت�فير الخدمات 

لكافة الأ�سخا�س المتعاملين في م�ؤ�س�سات �س�ق راأ�س المال, فاإن العمل جاٍر على اإن�ساء مبنى المركز المالي ال�طني 

اإيداع  اإيداع الأوراق المالية ما ن�سبته )35%( منه و�سي�سم هذا المبنى كل من مركز  الأردني الذي يمتلك مركز 

الأوراق المالية وب�ر�سة عمان, بالإ�سافة اإلى مكاتب ال��سطاء, وقاعة للجمه�ر, ومكاتب للبن�ك, ومعهد متخ�س�س 

والمتخ�س�سة  المهنية  الك�ادر  تدريب  فيه  �سيتم  والذي  المال  راأ�س  ب�س�ق  ال�سلة  ذات  الرفيعة  المالية  للخدمات 

القادرة على العمل على ال�سعيدين المحلي والإقليمي.



39

والت�شريعات الأنظمة  مراجعة  	•
�سيعمل المركز على مراجعة �ساملة لكافة الت�سريعات المعم�ل بها في المركز, واإجراء التعديالت المنا�سبة عليها 

لم�اكبة الم�ستجدات المختلفة بما ي�سمن تط�ير اأعمال المركز وتنظيم عالقته بالأع�ساء والم�ستثمرين على حد 

�س�اء.

اإلكتروني متطور محا�شبة  نظام  	•
�سيعمل المركز على ا�ستخدام نظام محا�سبة اإلكتروني جديد ومتط�ر لالرتقاء بالعمليات المحا�سبية لدى المركز 

وتعزيز اللتزام بمعايير التدقيق والمحا�سبة الدولية المتعلقة بطبيعة عمل المركز.

الإلكتروني )®SCORPIO( للتوا�شل من خالل �شبكة النترنت المركز  نظام  تهيئة  	•
وتحديث  تط�ير  خالل  من  المتجددة  التط�رات  م�اكبة  نح�  المالية  الأوراق  اإيداع  مركز  ت�جهات  �سمن 

من  للت�ا�سل   )SCORPIO®( الإلكتروني  المركز  نظام  تهيئة  على  المركز  �سيعمل  الإلكترونية,  اأنظمته 

النترنت  مت�سفح  با�ستخدام  اإليه  الدخ�ل  من  النظام  م�ستخدمي  يمكن  الذي  الأمر  النترنت,  �سبكة   خالل 

)Internet Explorer( وال�ستفادة من خدمات النظام ب�سكل اأعمق.

المالية الأردني الأوراق  بنك  	•
�سيعمل المركز على درا�سة تعديل الت�سريعات والأنظمة الإلكترونية الالزمة لجعل المركز بنكًا لالأوراق المالية, بما 

يمكنه من تقديم خدماته للم�ستثمرين مبا�سرة.





الحسابات الختامية
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تقرير المدقق الم�ستقل

ال�سادة مركز اإيداع الأوراق المالية

�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي واإداري

عمان – المملكة الأردنية الها�سمية

لقد دققنا الق�ائم المالية لمركز اإيداع الأوراق المالية )�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي واإداري( والمك�نة من 

الحتياطيات  في  التغير  وقائمة  والم�سروفات  الإيرادات  وقائمة   2008 الأول  كان�ن   31 في  كما  المالي  المركز  قائمة 

وقائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وملخ�سا لل�سيا�سات المحا�سبية الهامة والإي�ساحات الأخرى.

م�شوؤولية الإدارة عن القوائم المالية

اإن الإدارة م�س�ؤولة عن اإعداد وعدالة عر�س هذه الق�ائم المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية, وت�ستمل 

هذه الم�س�ؤولية على: ت�سميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة باإعداد وعدالة عر�س ق�ائم مالية خالية 

�سيا�سات محا�سبية مالئمة, وعمل  وتطبيق  اختيار  وكذلك  الخطاأ,  اأو  الغ�س  ب�سبب  كانت  �س�اًء  الج�هرية  الأخطاء  من 

تقديرات محا�سبية معق�لة في ظل الظروف القائمة.

م�شوؤولية المدقق

اإن م�س�ؤوليتنا هي اإبداء راأي في هذه الق�ائم المالية ا�ستنادًا اإلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية 

للتدقيق. اإن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات ق�اعد ال�سل�ك المهني واأن نخطط وننفذ التدقيق بغر�س الت��سل 

اإلى تاأكيد معق�ل ح�ل ما اإذا كانت الق�ائم المالية خالية من الأخطاء الج�هرية.

الق�ائم  ال�اردة في  المبالغ والف�ساحات  اأدلة تدقيق ح�ل  للح�س�ل على  باإجراءات  القيام  تت�سمن  التدقيق  اإن عملية 

المالية. تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وج�د اأخطاء ج�هرية �س�اًء كانت ب�سبب 

الغ�س اأو الخطاأ.

الق�ائم  باإعداد وعدالة عر�س  المتعلقة  الداخلية  الرقابة  العتبار نظام  بعين  المدقق  ياأخذ  المخاطر  تلك  تقدير  عند 

المالية للمن�ساأة وذلك لت�سميم اإجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة ولي�س لغر�س اإبداء راأي في مدى 

ومدى  الم�ستخدمة  المحا�سبية  ال�سيا�سات  مالءمة  لمدى  تقييما  التدقيق  ي�سمل  كما  للمن�ساأة,  الداخلية  الرقابة  فعالية 

معق�لية التقديرات المحا�سبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييما عاما لعر�س الق�ائم المالية.

في اعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتك�ن اأ�سا�سًا نعتمد عليه عند اإبداء راأينا.

الــراأي

براأينا اإن الق�ائم المالية تظهر بعدالة من كافة الن�احي المادية المركز المالي لمركز اإيداع الأوراق المالية )�سخ�سية 

اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي واإداري( كما في 31 كان�ن الأول 2008 واأداءه المالي وتدفقاته النقدية لل�سنة المنتهية بذلك 

التاريخ وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

طالل اأبوغزاله و�سركاه الدولية

�ستيف �سوقي كراد�سه

)اإجـازة رقـم 756(

عمان في 11 كان�ن الثاني 2009
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مركز اإيداع الأوراق المالية

�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان - المملكة الأردنية الها�شمية

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2008

2007 2008 اي�ساحات الموجودات

دينار اأردني دينار اأردني الموجودات المتداولة

24,525,010 28,057,027 3 نقد ونقد معادل

152,016 322,589 4 ذمم مدينة واأر�سدة مدينة اخرى

24,677,026 28,379,616 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

586,046 1,414,231 5 �سندوق اإ�سكان م�ظفي المركز

1,691,610 1,611,117 6 ممتلكات ومعدات

16,949 - دفعات على تح�سينات مباني م�ستاأجرة

8,774,744 14,140,312 7 دفعات على م�ساريع قيد التنفيذ

11,069,349 17,165,660 مجموع الموجودات غير المتداولة

35,746,375 45,545,276 مجموع الموجودات 

2007 2008 اي�ساحات المطلوبات والإحتياطيات

دينار اأردني دينار اأردني المطلوبات المتداولة

82,644 321,274 8 ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

المطلوبات غير المتداولة

374,097 519,433 9 مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

456,741 840,707 مجموع المطلوبات

الحتياطيات 

3,389,634 2,279,338 الحتياطي العام

31,900,000 42,425,231 10 احتياطي الم�ساريع

35,289,634 44,704,569 مجموع الحتياطيات

35,746,375 45,545,276 مجموع المطلوبات والحتياطيات

ان الي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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مركز اإيداع الأوراق المالية

�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان - المملكة الأردنية الها�شمية

قائمة الإيرادات والم�سروفات لل�سنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008

2007 2008 اي�ساحات

دينار اأردني دينار اأردني الإيرادات

11,178,454 17,249,889 11 عم�لت نقل ملكية الأوراق المالية

1,802,408 2,139,305 ف�ائد بنكية

1,415,240 1,604,982 12 بدلت ا�ستراك الع�س�ية وت�سجيل ال�سندات واأ�سناد القر�س

175,306 313,687 13 بدلت واأج�ر وغرامات

83,490 92,712 14 بدلت انت�ساب الع�س�ية

122,335 28,714 15 اإيرادات اأخرى بال�سافي

14,777,233 21,429,289 مجموع الإيرادات

ينزل:

 )2,137,599(  )2,674,720( 16 م�ساريف اإدارية

 )250,000(  )250,000( 17 م�ساهمة المركز في كر�سي الملك عبد اهلل لدرا�سات الأوراق المالية

- )200,000( 18 م�ساهمة المركز في دعم برنامج مبادرة )مدر�ستي(

12,389,634 18,304,569 الفائ�س

ان الي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية.



47

مركز اإيداع الأوراق المالية

�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان - المملكة الأردنية الها�شمية

قائمة التغير في الحتياطيات لل�سنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008

الإجمالياحتياطي الم�ساريعالحتياطي العامالبيـان

دينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردني

26,956,217 22,900,000 4,056,217 ر�سيد 1 كانون الثاني 2007 

12,389,634 -12,389,634 الفائ�س

)4,056,217( -)4,056,217( المح�ل ل�زارة المالية 

 - 9,000,000 )9,000,000( تخ�سي�س جزء من فائ�س ال�سنة 

35,289,634 31,900,000 3,389,634 ر�سيد 31 كانون الأول 2007 

18,304,569 -18,304,569 الفائ�س

)8,889,634( -)8,889,634( المح�ل ل�زارة المالية 

 - 10,525,231 )10,525,231( تخ�سي�س جزء من فائ�س ال�سنة

44,704,569 42,425,231 2,279,338 ر�سيد 31 كانون الأول 2008 

ان الي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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مركز اإيداع الأوراق المالية

�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان - المملكة الأردنية الها�شمية

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

12,389,634 18,304,569 الفائ�س

تعديالت لـ :

328,940 457,095 ا�ستهالكات

)1,533,541( )2,139,305( اإيرادات ف�ائد

 318 )439( )اأرباح( خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات

)19,769( رد مخ�س�سات انتفت الحاجة اإليها - 

4,236 2,986 مخ�س�س ذمم و�سطاء واأع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها

131,050 145,336 مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

التغير في الم�ج�دات والمطل�بات الت�سغيلية:

62,651 72,407 ذمم مدينة واأر�سدة مدينة اخرى

)318,469( 238,630 ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

)4,763( - ايرادات م�ؤجلة

11,040,287 17,081,279 �سافي النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

1,432,766 1,893,339 ف�ائد مقب��سة

)586,046( )828,185( �سندوق اإ�سكان م�ظفي المركز

)188,602( )345,390( �سراء ممتلكات ومعدات

130 551 المتح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

)5,271,577( )5,365,568( دفعات على م�ساريع قيد التنفيذ

)35,448( )14,375( دفعات على تح�سينات مباني م�ستاأجرة

)4,648,777( )4,659,628( �سافي النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

)4,056,217( )8,889,634( المح�ل ل�زارة المالية

)4,056,217( )8,889,634( �سافي النقد من الأن�سطة التمويلية 

2,335,293 3,532,017 �سافي التغير في النقد والنقد المعادل

22,189,717 24,525,010 النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة

24,525,010 28,057,027 النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

معلومات عن ن�ساط غير نقدي

23,422 31,324 المح�ل من دفعات على تح�سينات مباني م�ستاأجرة اإلى ح�ساب ممتلكات ومعدات

ان الي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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مركز اإيداع الأوراق المالية

�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان - المملكة الأردنية الها�شمية

اإي�ساحات حول القوائم المالية

الو�شع القانوني والن�شاط  .1

واداري بم�جب قان�ن الوراق  ا�ستقالل مالي  اعتبارية ذات  1999 ك�سخ�سية  اأيار   15 بتاريخ  المركز  تاأ�س�س   -

المالية الم�ؤقت رقم 23 ل�سنة 1997 والذي عدل بم�جب قان�ن الوراق المالية الم�ؤقت رقم 76 ل�سنة 2002.

التقا�س  واجراء  المالية  الأوراق  وايداع  ملكيتها  ونقل  وحفظ  المالية  الأوراق  ت�سجيل  اإلى  المركز  يهدف   -

والت�س�ية.

ل يهدف المركز الى تحقيق الربح وانما يهدف الى تعزيز ثقة الم�ستثمرين بالوراق المالية ومتابعة ا�ستثماراتهم   -

والت�س�يات ب�سه�لة وي�سر, والحد من المخاطر المتعلقة بت�س�ية عمليات التداول في ال�س�ق.

تم اإقرار الق�ائم المالية من قبل مجل�س اإدارة المركز بجل�سته المنعقدة بتاريخ 18 �سباط 2009.  -

ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة  .2

تم عر�س الق�ائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتف�سيرات ذات العالقة ال�سادرة 

المحا�سبية  ال�سيا�سات  لأهم  ملخ�سًا  يلي  وفيما  المالية,  التقارير  لإعداد  الدولية  المعايير  تف�سيرات  لجنة  عن 

المتبعة:

اأ�سا�س القيا�س اأ. 

تم اعداد الق�ائم المالية وفقًا لأ�سا�س التكلفة التاريخية, وتم تعديل هذا الأ�سا�س بالن�سبة لبع�س الأ�س�ل كما 

ه� م��سح اأدناه.

النقد والنقد المعادل ب. 

يتمثل بند النقد والنقد المعادل في الح�سابات الجارية وال�دائع لدى البن�ك.

الذمم التجارية المدينة ج. 

تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة المطالبات مطروحًا منها اأي مخ�س�س للذمم المدينة الم�سك�ك في   -

تح�سيلها.

يتم اأخذ مخ�س�س للذمم الم�سك�ك في تح�سيلها عندما يت�فر م�ؤ�سر على عدم قابليتها للتح�سيل.  -

يتم �سطب الذمم المدينة في نف�س الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتح�سيل.  -

الممتلكات والمعدات د. 

يتم ت�سجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها اأي ا�ستهالك متراكم واأية خ�سائر متراكمة لتدني   -

القيمة, ول يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأرا�سي.
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النتاجي  على مدى عمرها  والمعدات  الممتلكات  ا�ستهالك  في  الثابت  الق�سط  المركز طريقة  ي�ستخدم   -

با�ستخدام الن�سب ال�سن�ية التالية:

5%مبنى

33.33%اأجهزة كمبي�تر

20%برامج كمبي�تر

15%و�سائط نقل

15-20%اأجهزة مكتبية

15%اأثاث

100%تح�سينات على مباني م�ستاأجرة

تتدنى قيمة الأ�سل عندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لال�سترداد, فاإذا وجد اأي م�ؤ�سر على   -

ذلك, يتم تخفي�س قيمة الأ�سل للقيمة القابلة لال�سترداد.

يتم تحديد الربح اأو الخ�سارة الناتجة عن ا�ستبعاد اأي من الممتلكات والمعدات على اأنه الفرق بين المبالغ   -

المح�سلة من ال�ستبعاد - اإن وجدت - والمبلغ الم�سجل لالأ�سل, كما يتم ت�سجيل الربح اأو الخ�سارة في 

قائمة الإيرادات والم�سروفات.

يتم العتراف بتكاليف الإ�سالح وال�سيانة الدورية للممتلكات والمعدات في قائمة الإيرادات والم�سروفات   -

عند حدوثها.

م�ساريع قيد التنفيذ هـ. 

وعندما  التنفيذ,  قيد  م�ساريع  ح�ساب  اإلى  بداية  والمعدات  الممتلكات  لإن�ساء  تدفع  التي  المبالغ  تحميل  يتم 

ي�سبح الم�سروع جاهزًا لال�ستخدام, يتم نقله اإلى البند الخا�س به من �سمن الممتلكات والمعدات.

الذمم الدائنة و. 

اأو الب�سائع الم�ستلمة �س�اًء �سدرت بها ف�اتير  يتم العتراف بالذمم الدائنة بقيمة اللتزام مقابل الخدمات 

من الم�رد اأم ل.

المخ�س�سات ز. 

يتم العتراف بمبلغ المخ�س�س عندما يك�ن على المركز التزام حالي نتيجة لحدث �سابق, بحيث يمكن   -

تقديره ب�سكل م�ث�ق.

يتم احت�ساب مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة للم�ظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 5 �سن�ات باحت�ساب   -

�سهر واحد عن كل عام اأما الم�ظفين التي تزيد خدمتهم عن 5 �سن�ات فيتم احت�ساب �سهر ون�سف عن كل 

عام, والم�ظفين الذين تزيد خدمتهم عن 10 �سن�ات فيتم احت�ساب �سهرين عن كل عام.

المنح والم�ساعدات ح. 

المالية  الق�ائم  في  العادلة  بالقيمة  والمعدات  بالممتلكات  المرتبطة  النقدية  والم�ساعدات  المنح  يتم عر�س 

اأ�سا�س منتظم م�زع على العمر  عن طريق ت�سجيلها كاإيرادات م�ؤجلة ويقر بهذا الإيراد في بيان الدخل على 

النتاجي لها.
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العتراف باليرادات ط. 

تقديم الخدمات

يتم العتراف باليراد عند ا�سدار المطالبة وفقًا للنظام الداخلي لع�ائد المركز وتقديم الخدمة مع ال�فاء 

بكافة ال�سروط التالية:

احتمالية تدفق المنافع القت�سادية المرتبطة بالعملية اإلى المركز.  -

اإمكانية قيا�س مبلغ اليراد ب�س�رة م�ث�قة.  -

الفائدة

يجب العتراف باليراد عند ال�فاء بكامل ال�سروط التالية:

اإحتمالية تدفق المنافع القت�سادية المرتبطة بالعملية الى المركز.  -

اإمكانية قيا�س مبلغ اليراد ب�س�رة م�ثقة.  -

يتم العتراف بايراد الفائدة با�ستخدام اأ�سا�س ال�ستحقاق.  -

الأدوات المالية ي. 

تعرف الأداة المالية باأنها اأي عقد ينتج عنه اأ�سل مالي لمن�ساأة والتزام مالي اأو اأداة ملكية لمن�ساأة اأخرى.  -

تتاألف الأدوات المالية للمركز ب�سكل رئي�سي من اأر�سدة البن�ك والذمم المدينة والدائنة.  -

تبين بع�س الفقرات ال�اردة اأعاله ال�سيا�سات المحا�سبية المتعلقة بهذه الأدوات المالية.  -

نقد ونقد معادل  .3

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

928 3,860 ح�سابات جارية لدى البن�ك - دينار اأردني 

24,524,082 28,053,167 ح�سابات ودائع لدى البن�ك - دينار اأردني 

 24,525,010  28,057,027 المجموع
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ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى  .4

يتاألف هذا البند مما يلي: اأ. 

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

50,930 49,220 ذمم و�سطاء واأع�ساء

)50,921( )48,416( يطرح: مخ�س�س ذمم و�سطاء واأع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها - اإي�ساح 4/ب

9 804 �سافي ذمم و�سطاء واأع�ساء

100,775 245,966 ايرادات ف�ائد م�ستحقة

46,368 61,106 م�ساريف مدف�عة مقدما

- 10,000 �سيكات بر�سم التح�سيل

2,377 3,527 تاأمينات م�ستردة

545 265 ذمم م�ظفين

- 555 دفعات مقدمة لم�ردين

356 366 اأر�سدة في بطاقات ائتمانية

1,586 - �سلف �سفر

 152,016  322,589 المجموع

فيما يلي حركة مخ�س�س ذمم و�سطاء واأع�ساء م�سكوك في تح�سيلها خالل ال�سنة: ب. 

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

66,953 50,921 ر�سيد بداية ال�سنة

4,236 2,986 المكّ�ن خالل ال�سنة

 )499(  )5,491( ذمم معدومة خالل ال�سنة

 )19,769( الم�سترد من مخ�س�س ذمم و�سطاء واأع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها - 

 50,921  48,416 ر�سيد اآخر ال�سنة

�شندوق اإ�شكان موظفي المركز  .5

تـم اإن�سـاء �سنـدوق اإ�سـكان م�ظفـي مـركز اإيداع الأوراق الماليـة بم�جــب قـرار مجلــ�س مف��سي هيئة الأوراق المالية 

بتاريخ 24 ني�سان 2007. وقد تم هذا العام تح�يل مبلغ 828,185 دينار اأردني اإلى ح�ساب ال�سندوق وذلك بناء على 

المخ�س�س الم�ج�د في م�ازنة المركز الم�سادق عليها لعام 2008.
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ممتلكات ومعدات  .6

اأظهرت الممتلكات والمعدات في تاريخ قائمة المركز المالي على النح� التالي: اأ. 

المجموع تح�سينات 

على مباني 

م�ستاأجرة

اأثاث  اأجهزة

مكتبية

و�سائط

نقل

برامج 

كمبيوتر

اأجهزة 

كمبيوتر

مبنى اأر�س

دينار اأردني

التكلفــــة

 3,791,314  -  143,868  188,438  204,336  481,159  1,041,949  1,578,648  152,916
كما في 1 كان�ن 

الثاني 2008

 376,714  179,764  36,359  94,936  -  10,168  22,279  33,208  - 
الإ�سافات خالل 

ال�سنة

)1,383(  - )1,383(  -  -  -  -  -  - 
ا�ستبعادات خالل 

ال�سنة

 4,166,645  179,764  178,844  283,374  204,336  491,327  1,064,228  1,611,856  152,916
كما في 31 كانون 

الأول 2008

الإ�ستهالك المتراكم

 2,099,704  -  91,677  108,987  73,410  439,842  864,127  521,661  - 
كما في 1 كان�ن 

الثاني 2008

 457,095  179,762  16,149  24,917  26,297  14,936  115,532  79,502 ا�ستهالك ال�سنة - 

)1,271(  - )1,271(  -  -  -  -  -  - 
ا�ستبعادات خالل 

ال�سنة

 2,555,528  179,762  106,555  133,904  99,707  454,778  979,659  601,163  - 
كما في 31 كانون 

الأول 2008

�سافي القيمة الدفترية

 1,611,117  2  72,289  149,470  104,629  36,549  84,569  1,010,693  152,916
كما في 31 كانون 

الأول 2008

 1,691,610  -  52,191  79,451  130,926  41,317  177,822  1,056,987  152,916
كما في 31 كانون 

الأول 2007 

تتمثل بن�د المبنى والأر�س المبينة اأعاله ح�سة مركز اإيداع الأوراق المالية بن�سبة 25% في ملكية مبنى م�سترك  ب. 

ي�سم هيئة الأوراق المالية وب�ر�سة عمان ومركز اإيداع الأوراق المالية, علمًا باأن المبنى والأر�س المقام عليها 

المبنى م�سجلة باإ�سم هيئة الأوراق المالية.
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دفعات على م�شاريع قيد التنفيذ  .7

يتاألف هذا البند مما يلي: اأ. 

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

8,750,000 14,000,000 م�سروع المركز المالي ال�طني الأردني - اإي�ساح 7/ب

3,080 138,572 تجهيزات المركز - الم�قع الإحتياطي الم�ساند

 - 1,740 م�سروع الب�ابة الرئي�سية لمبنى �س�ق راأ�س المال

21,664 م�سروع غرفة التفتي�س - 

8,774,744 14,140,312 المجموع

يمثل هذا البند قيمة الدفعات من ح�سة المركز لإن�ساء م�سروع المركز المالي ال�طني الأردني حيث تبلغ ن�سبة  ب. 

ح�سة المركز من اإجمالي قيمة الم�سروع %35.

ذمم دائنة واأر�شدة دائنة اخرى  .8

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

13,854 242,377 ايرادات مقب��سة مقدما

32,083 31,667 مكافاأة اأع�ساء مجل�س الدارة الم�ستحقة

21,224 28,783 م�ساريف م�ستحقة

3,570 17,267 ذمم دائنة

4,763 680 اإيرادات م�ؤجلة - الجزء ق�سير الأجل

3,750 500 اأمانات بدلت الإ�ستراك والإنت�ساب

3,400 - اأمانات رواتب وعطاءات

82,644 321,274 المجموع

مخ�ش�ص مكافاأة نهاية الخدمة  .9

فيما يلي بيان حركة مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة خالل ال�سنة:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

243,047 374,097 الر�سيد في بداية ال�سنة

137,080 145,336 المكّ�ن خالل ال�سنة

)6,030( المدف�ع خالل ال�سنة - 

374,097 519,433 الر�سيد في نهاية ال�سنة
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احتياطي الم�شاريع  .10

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

 1,200,000  1,200,000 ح�سة المركز من اأر�س م�سروع مبنى المركز المالي ال�طني الأردني

 10,600,000  15,350,000 الجزء المر�س�د لح�سة المركز في م�سروع مبنى المركز المالي ال�طني الأردني

 1,000,000  1,000,000 احتياطي تجهيز مقر المركز في م�سروع مبنى المركز المالي ال�طني الأردني

 8,750,000  14,000,000 احتياطي مقابـل دفعات على م�سـروع المركز المالي ال�طني الأردني

 1,000,000  1,000,000 احتياطي الم�قع الم�ساند وتفرعاته

 2,300,000  2,300,000 تجديد الأجهزة والآلت والأثاث 

 1,700,000  1,611,000 اإحتياطي مقابل الم�ج�دات الثابتة 

 3,500,000  3,700,000 احتياطي فرع المركز في مدينة اإربد

 600,000  600,000 اأر�س الم�قع الحتياطي الدائم في مدينة اإربد

 250,000  250,000 تط�ير وتحديث �سبكة الت�سالت الداخلية والخارجية

 1,000,000 - تجهيز م�قع ا�ستدامة بيئة العمل الحالية

-  1,414,231 احتياطي مخ�س�سات �سندوق اإ�سكان م�ظفي مركز الإيداع

 31,900,000  42,425,231 المجموع

بم�جب قرار مجل�س الإدارة المنعقد بتاريخ 18 �سباط 2009 فقد تقرر اقتطاع مبلغ )10,525,231( دينار اأردني من 

�سافي ال�فر لل�سنة المنتهية في 31 كان�ن الأول 2008 وتح�يله لح�ساب احتياطي الم�ساريع.

عمولت نقل ملكية الأوراق المالية  .11

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

 9,891,512  16,267,933 الأوراق المالية المتداولة 

 1,090,414  751,643 الأوراق المالية للتح�يالت الأخرى

 196,528  230,313 الأوراق المالية للتح�يل الإرثي والعائلي 

 11,178,454  17,249,889 المجموع
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بدلت ا�شتراك الع�شوية وت�شجيل ال�شندات واأ�شناد القر�ص  .12

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

1,387,323 1,568,449 بدلت ا�ستراك الع�س�ية ال�سن�ية

21,875 28,833 بدلت ت�سجيل �سندات

6,042 7,700 بدلت ت�سجيل اأ�سناد القر�س

1,415,240 1,604,982 المجموع

بدلت واأجور وغرامات  .13

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

114,945 240,781 اأج�ر وغرامات ال��سطاء

15,695 29,002 اأج�ر خدمات مالك ال�رقة المالية

30,850 25,850 اأج�ر الربط المبا�سر

9,231 13,680 اأج�ر م�سدر ال�رقة المالية

4,585 4,374 اأج�ر ح�الت بنكية 

175,306 313,687 المجموع

بدلت انت�شاب الع�شوية  .14

ي�ست�في المركز من اأع�سائه بدلت انت�ساب ع�س�ية ولمرة واحدة فقط ب�اقع خم�سة بالع�سرة اآلف من راأ�س المال 

المكتتب به وبحد اأدنى 1,000 دينار اأردني وبحد اأعلى 5,000 دينار اأردني.

ايرادات اأخرى بال�شافي  .15

يتاألف هذا البند مما يلي: اأ. 

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

22,751 23,280 بدل اإدارة �سندوق �سمان الت�س�ية - اإي�ساح 15/ب

49,552 4,082 منح وهبات

5,350 732 بيع ن�سخ عطاءات وغرامات تاأخير تنفيذ العطاءات

)318( 439 اأرباح )خ�سائر( بيع ممتلكات ومعدات

231 181 اأخرى

25,000 - بدل تقديم خدمات الكتتاب

19,769 - رد مخ�س�سات انتفت الحاجة اإليها

122,335 28,714 المجموع
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يتم احت�ساب هذا المبلغ بم�جب قرار مجل�س اإدارة �سندوق �سمان الت�س�ية رقم )2006/4( بتاريخ 23 كان�ن  ب. 

�سنة  الت�س�ية كل  يتكبدها عن �سندوق �سمان  التي  الإدارية  النفقات  المركز عن  لتع�ي�س  2006 وذلك  ثاني 

ال�سنة بعد طرح  اأع�ساء ال�سندوق في تلك  ال�سن�ية المح�سلة من  بمبلغ ي�ساوي بدلت النت�ساب وال�ستراك 

الم�ساريف الإدارية.

م�شاريف اإدارية  .16

يتاألف هذا البند مما يلي:

2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

739,208 940,958 رواتب واأج�ر وملحقاتها

75,559 84,825 م�ساهمة المركز في ال�سمان الجتماعي

44,191 60,809 م�ساهمة المركز في �سندوق الدخار

328,940 457,095 ا�ستهالكات

137,080 145,336 مكافاأة نهاية الخدمة

102,540 130,568 �سيانة 

85,253 124,184 �سفر وتنقالت

54,996 86,388 كهرباء ومياه

77,497 84,634 ايجارات

46,062 73,278 ات�سالت

51,381 69,870 تاأمين

51,333 50,667 مكافاأة وتنقالت اأع�ساء مجل�س الدارة

42,000 40,581 اتعاب رئي�س ونائب رئي�س مجل�س الدارة

27,397 34,692 قرطا�سية ومطب�عات

26,069 33,776 اأتعاب مهنية

21,279 33,346 �سيافة

37,061 31,542 ترويج ال�ستثمار في المحافل الدولية

26,014 31,223 تدريب

44,225 30,793 دعاية واإعالن

18,673 22,517 ا�ستراكات وع�س�يات

14,554 21,720 حرا�سة

15 15,000 اأتعاب ق�سايا

11,045 14,449 محروقات

7,335 13,657 نظافة

17,476 8,150 م�ساريف تجهيز المبنى

6,000 6,000 تبرعات

4,489 5,778 كتب و�سحف

3,234 3,401 مالب�س م�ستخدمين
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2007 2008

دينار اأردني دينار اأردني

2,100 3,000 اتعاب امين �سر مجل�س الدارة

4,236 2,986 مخ�س�س ذمم و�سطاء واأع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها

640 1,293 م�ساريف �سيارات

1,275 1,049 عم�لت بنكية

15,633 - تنظيم وا�ست�سافة م�ؤتمرات

12,809 11,155 متفرقة

2,137,599 2,674,720 المجموع

م�شاهمة المركز في كر�شي الملك عبداهلل لدرا�شات الأوراق المالية  .17

بناًء على قرار مجل�س اإدارة المركز رقم )84/ 2006( بتاريخ 26 حزيران 2006 فقد تقرر الم�افقة على الم�ساهمة 

في اإن�ساء كر�سي الملك عبداهلل لدرا�سات الأوراق المالية. وبناًء عليه تم دفع مبلغ 250,000 دينار اأردني كم�ساهمة 

من المركز في اإن�ساء الكر�سي بتاريخ 14 ت�سرين الأول 2008.

م�شاهمة المركز في دعم برنامج مبادرة )مدر�شتي(  .18

بناًء على قرار مجلـ�س اإدارة المركز رقـم )2008/46( بتاريخ 18 حزيران 2008 فقد تقرر الم�افقة على الم�سـاهمة 

في دعـم برنامـج مبادرة )مدر�سـتي(. وبناًء عليه تـم دفـع مبلـغ 200,000 دينـار اأردنـي كم�سـاهمة من المركز في 

دعـم هذه المبادرة بتاريخ 28 تم�ز 2008.

كتاب المحامي  .19

اأخـرى  واأطراف  المركـز  على  الغير  من  المقامـة  الق�سـايا  مجمـ�ع  بلـغ  فقد  المركـز  محـامي  كتاب  في  جـاء  كمـا 

واأطراف  المركز  الغير على  الأولى مقامة من  القيمة  اأردنيًا كما ي�جد ق�سيتان غير محددتي  1,434,871 دينارًا 

اأخرى م��س�عها اإزالة �سي�ع في ملكية اأ�سهم وبيعها وت�سليم ثمنها والثانية مقامة من الغير على المركز م��س�عها 

ف�سخ عقد تح�يل ونقل ملكية اأ�سهم واإبطال ت�سرفات والطعن في اإجتماعات الهيئة العامة لل�سركة ذات العالقة.

الأدوات المالية  .20

القيمة العادلة اأ. 

اإن القيمة الدفترية لالأ�س�ل واللتزامات المالية ت�ساوي تقريبا قيمتها العادلة.  -

بع�س  تعر�س  كما  المالية,  الأدوات  لهذه  العادلة  القيم  اإلى  المالية  بالق�ائم  المرفقة  الإي�ساحات  ت�سير   -

ال�سيا�سات المحا�سبية في الإي�ساح )2( الطرق الم�ستخدمة في تقييم هذه الأدوات.
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مخاطرة ال�سوق ب. 

اأو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأدوات المالية  تعرف مخاطرة ال�س�ق باأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة 

ب�سبب التغيرات في اأ�سعار ال�س�ق, وتت�سمن المخاطر التالية:

مخاطرة العملة

تعرف مخاطرة العملة باأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأداة المالية   -

نتيجة التغيرات في اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية.

اإن المركز غير خا�سع لمخاطرة العملة.  -

مخاطرة �سعر الفائدة

تعرف مخاطرة �سعر الفائدة باأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأداة   -

المالية نتيجة التغيرات في معدلت الفائدة في ال�س�ق.

با�ستثناء  الفائدة  �سعر  لمخاطرة  خا�سعة  لي�ست  المالي  المركز  قائمة  في  الظاهرة  المالية  الأدوات  اإن   -

ال�دائع والتي تخ�سع لمخاطرة اأ�سعار الف�ائد ال�سائدة في ال�س�ق.

مخاطرة ال�سعر الأخرى

تعرف مخاطرة ال�سعر الأخرى باأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأداة   -

المالية نتيجة التغيرات في اأ�سعار ال�س�ق )غير تلك الناجمة عن مخاطرة �سعر الفائدة اأو مخاطرة العملة( 

�س�اًء كان �سبب التغيرات ع�امل خا�سة بالأداة المالية اأو الجهة الم�سدرة لها اأو ع�امل ت�ؤثر على كافة 

الأدوات المالية الم�سابهة المتداولة في ال�س�ق.

اإن الأدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي لي�ست خا�سعة لمخاطرة ال�سعر الأخرى.  -

مخاطرة الإئتمان ج. 

بالتزاماته م�سببًا  ال�فاء  المالية في  الأداة  اأطراف  اأحد  باأنها مخاطرة اخفاق  الئتمان  تعرف مخاطرة   -

بذلك خ�سارة مالية للطرف الآخر.

يحتفظ المركز بالنقد لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات ائتمان منا�سب.  -

ي�سعى المركز لتقليل المخاطر الإئتمانية فيما يتعلـق بالعمالء من خالل الرقابة على م�ست�يات الإئتمان   -

الممن�حه للعمالء ومراقبة الذمم القائمة والعمل على تح�سيلها واأخذ المخ�س�سات الالزمة للم�سك�ك 

في تح�سيله منها.

مخاطرة ال�سيولة د. 

تعرف مخاطرة ال�سي�لة باأنها مخاطرة اأن تتعر�س المن�ساأة اإلى �سع�بات في ال�فاء بالتزاماتها المرتبطة   -

بالأدوات المالية.

اإن المركز غير خا�سع لمخاطرة ال�سي�لة.  -

اأرقام المقارنة  .21

تم اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام المقارنة لتتنا�سب وعر�س الق�ائم المالية لل�سنة الحالية.





الجداول اإلحصائية
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جدول رقم )1(

ملخ�ص �شجالت الم�شاهمين كما في 2008/12/31

عدد الوراق ا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المالية 

الجمالي

عدد 

الم�ساهمين

غير المودعالمودع

عدد الوراق

المالية

عدد الن�سبة

الم�ساهمين

عدد الوراق الن�سبة

المالية

عدد الن�سبة

الم�ساهمين

الن�سبة

بنوك

30.08%2.133,087%69.921,728,317%97.877,176%81,250,00010,26379,521,683البنك الإ�سالمي الأردني للتم�يل والإ�ستثمار1

48.75%6.917,480%51.256,909,383%93.097,864%100,000,00015,34493,090,617البنك الأردني الك�يتي2

34.11%0.45896%65.89312,862%99.551,731%69,575,0002,62769,262,138البنك التجاري الأردني3

19.25%2.40754%80.756,049,094%97.603,162%252,000,0003,916245,950,906بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل4

15.71%1.47110%84.291,469,691%98.53590%100,000,00070098,530,309بنك الإ�ستثمار العربي الأردني5

14.01%0.36305%85.9987,571%99.641,872%24,000,0002,17723,912,429بنك الإنماء ال�سناعي6

52.66%0.242,367%47.34223,955%99.762,128%95,000,0004,49594,776,045بنك الإتحاد7

28.50%0.751,560%71.50486,237%99.253,914%64,471,8755,47463,985,638بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(8

11.98%0.25316%88.02150,282%99.752,321%61,325,0002,63761,174,718البنك الأردني لالأ�ستثمار والتم�يل9

0.09%0.002%99.912,743%100.002,298%132,280,0002,300132,277,257بنك المال الأردني10

52.92%0.73335%47.08293,684%99.27298%40,455,83063340,162,146بنك �س��سيته جنرال )الأردن(11

4.51%0.2357%95.49182,520%99.771,207%80,000,0001,26479,817,480بنك القاهرة عمان12

42.47%2.033,683%57.532,033,615%97.974,988%100,000,0008,67197,966,385بنك الأردن13

28.46%1.852,236%71.542,039,378%98.155,621%110,000,0007,857107,960,622البنك الأهلي الأردني14

0.00%0.000%100.000%100.001%73,000,000173,000,000البنك العربي الإ�سالمي الدولي15

3.36%7.19740%96.6438,395,560%92.8121,255%534,000,00021,995495,604,440البنك العربي16

26.48%3.1523,928%73.5260,364,892%96.8566,426%1,917,357,70590,3541,856,992,813المجموع 

تاأمين

1.89%1.397%98.11249,381%98.61363%18,000,00037017,750,619ال�سرق الأو�سط للتاأمين1

65.40%1.642,851%34.60163,748%98.361,508%10,000,0004,3599,836,252الن�سر العربي للتاأمين2

1.20%0.827%98.80245,736%99.18577%30,000,00058429,754,264التاأمين الأردنية3

20.65%0.8289%79.3565,972%99.18342%8,000,0004317,934,028التاأمين العامة العربية4

11.43%0.748%88.5759,088%99.2662%8,000,000707,940,912دلتا للتاأمين5

17.45%1.47171%82.55117,960%98.53809%8,000,0009807,882,040القد�س للتاأمين6

4.27%0.399%95.7331,597%99.61202%8,000,0002117,968,403المتحدة للتاأمين7

22.30%2.68198%77.70244,197%97.32690%9,100,0008888,855,803الأردنية الفرن�سية للتاأمين8

56.60%9.00313%43.40359,996%91.00240%4,000,0005533,640,004الأرا�سي المقد�سة للتاأمين9

16.14%1.1271%83.8689,264%98.88369%8,000,0004407,910,736اليرم�ك للتاأمين10

0.00%0.000%100.000%100.0044%4,000,000444,000,000جرا�سا للتاأمين11

28.23%1.20129%71.77251,087%98.80328%21,000,00045720,748,913المنارة للتاأمين12

0.00%0.000%100.000%100.0077%11,000,0007711,000,000ال�سرق العربي للتاأمين13

19.64%0.25227%80.3661,857%99.75929%25,000,0001,15624,938,143ال�احة للتاأمين14

24.18%4.24126%75.82339,064%95.76395%8,000,0005217,660,936العرب للتاأمين على الحياة والح�ادث15

21.86%2.6140%78.14104,369%97.39143%4,000,0001833,895,631فيالدلفيا للتاأمين16

10.68%3.3036%89.32198,244%96.70301%6,000,0003375,801,756الإتحاد العربي الدولي للتاأمين17

27.42%2.1499%72.58171,168%97.86262%8,000,0003617,828,832التاأمين ال�طنية18

0.00%0.000%100.000%100.00492%16,500,00049216,500,000الأردن الدولية للتاأمين19

14.12%1.4712%85.88117,712%98.5373%8,000,000857,882,288المجم�عة العربية الأوروبية للتاأمين20

0.00%0.000%100.000%100.00241%10,400,68024110,400,680العربية الألمانية للتاأمين21

0.26%0.042%99.744,166%99.96763%10,000,0007659,995,834التاأمين الإ�سالمية22

0.00%0.000%100.000%100.00320%8,000,0003208,000,000ال�سامن�ن العرب23

0.00%0.000%100.000%100.0074%10,000,0007410,000,000المجم�عة العربية الأردنية للتاأمين24

5.39%0.2813%94.6116,850%99.72228%5,944,7972415,927,947البركة للتكافل25

1.11%0.0010%98.89307%100.00888%10,000,0008989,999,693المت��سط والخليج للتاأمين )الأردن(26

0.06%0.001%99.94112%100.001,641%10,000,0001,6429,999,888تاأمين القرو�س ال�سكنية27

1.33%0.0434%98.678,938%99.962,523%24,000,0002,55723,991,062الأولى للتاأمين28

23.03%0.934,453%76.972,900,813%99.0714,884%310,945,47719,337308,044,664المجموع 

خدمات

5.73%1.15208%94.27229,674%98.853,424%20,000,0003,63219,770,326بيت المال لالإدخار والإ�ستثمار لالإ�سكان )بيتنا(1

0.70%0.707%99.30115,742%99.30986%16,500,00099316,384,258البالد للخدمات الطبية2

23.71%1.0378%76.29103,364%98.97251%10,000,0003299,896,636الفنادق وال�سياحة الأردنية3

26.43%7.735,074%73.575,414,208%92.2714,126%70,000,00019,20064,585,792الكهرباء الأردنية4
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46.86%0.941,803%53.14235,695%99.062,045%25,000,0003,84824,764,305العربية الدولية للفنادق5

44.38%5.641,302%55.62225,738%94.361,632%4,000,0002,9343,774,262كهرباء محافظة اإربد6

23.54%5.79105%76.4669,432%94.21341%1,200,0004461,130,568ال�سامخة لالإ�ستثمارات العقارية والمالية7

17.80%0.91128%82.20110,428%99.09591%12,075,00071911,964,572الخط�ط البحرية ال�طنية الأردنية8

0.85%0.139%99.159,884%99.871,054%7,500,0001,0637,490,116الم�ؤ�س�سة ال�سحفية الأردنية )الراأي(9

55.51%5.12262%44.4925,605%94.88210%500,000472474,395الحمة المعدنية الأردنية10

41.46%0.521,644%58.54365,890%99.482,321%70,000,0003,96569,634,110الأردن دبي لالأمالك11

79.42%1.9322,558%20.58289,276%98.075,846%15,000,00028,40414,710,724المحفظة ال�طنية لالأوراق المالية12

37.01%0.06433%62.9924,242%99.94737%40,000,0001,17039,975,758التجمعات للم�ساريع ال�سياحية13

2.41%0.462%97.5923,169%99.5481%5,000,000834,976,831الأ�س�اق الحرة الأردنية14

82.24%4.422,070%17.76150,182%95.58447%3,400,0002,5173,249,818المركز الأردني للتجارة الدولية15

2.20%0.6440%97.80103,504%99.361,782%16,125,0001,82216,021,496الإ�ستثمارية القاب�سة للمغتربين الأردنيين16

60.11%0.18844%39.8919,594%99.82560%11,000,0001,40410,980,406الم�ارد للتنمية والإ�ستثمار17

2.97%0.5325%97.0323,942%99.47818%4,500,0008434,476,058الأردنية لل�سحافة والن�سر )الد�ست�ر(18

0.00%0.000%100.000%100.00406%13,200,00040613,200,000ال�سالم الدولية للنقل والتجارة19

14.19%3.1621%85.811,422,900%96.84127%45,000,00014843,577,100البحر المت��سط لالإ�ستثمارات ال�سياحية20

93.28%32.852,319%6.721,020,232%67.15167%3,105,5002,4862,085,268الإنماء لالإ�ستثمارات والت�سهيالت المالية21

4.30%0.4320%95.70126,237%99.57445%29,513,88946529,387,652الثقة لالإ�ستثمارات الأردنية22

32.43%6.79359%67.57575,497%93.21748%8,475,0001,1077,899,503الزرقاء للتعليم والإ�ستثمار23

8.89%2.95150%91.111,192,818%97.051,538%40,500,0001,68839,307,182العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار24

32.14%0.309%67.8610,275%99.7019%3,434,750283,424,475الثقة للنقل الدولي25

0.00%0.000%100.000%100.006%1,870,01861,870,018البحرينية الأردنية للتقنية والإت�سالت26

51.04%1.19271%48.96196,332%98.81260%16,500,00053116,303,668الت�سهيالت التجارية الأردنية27

88.22%0.202,224%11.7881,767%99.80297%40,000,0002,52139,918,233الأهلية للم�ساريع28

0.00%0.000%100.000%100.0012%10,000,0001210,000,000ال�سمان لالإ�ستثمار29

23.29%1.79204%76.71116,681%98.21672%6,511,0578766,394,376الم�حدة للنقل والخدمات الل�ج�ستية30

0.80%0.002%99.20600%100.00247%125,000,000249124,999,400زاره لالإ�ستثمار )قاب�سة(31

36.87%0.484,847%63.13238,965%99.528,298%50,000,00013,14549,761,035الإتحاد لالإ�ستثمارات المالية32

0.00%0.000%100.000%100.00762%15,000,00076215,000,000العربية لالإ�ستثمارات المالية33

0.00%0.000%100.000%100.00488%10,000,00048810,000,000الأردنية ل�سمان القرو�س34

53.96%1.175,967%46.04526,625%98.835,091%45,000,00011,05844,473,375الإتحاد لتط�ير الرا�سي35

62.92%8.67241%37.08140,898%91.33142%1,625,0003831,484,102الطباع�ن العرب36

1.85%0.1510%98.1514,700%99.85532%10,000,0005429,985,300التجمعات لخدمات التغذية والإ�سكان37

0.34%0.063%99.6615,292%99.94889%25,760,00089225,744,708التجمعات الإ�ستثمارية المتخ�س�سة38

32.38%0.7379%67.62116,242%99.27165%16,000,00024415,883,758ال�سرق للم�ساريع الإ�ستثمارية39

0.04%0.473%99.96690,875%99.537,586%147,500,0007,589146,809,125الم�ستثمرون العرب المتحدون40

19.94%6.61133%80.06713,552%93.39534%10,800,00066710,086,448النقليات ال�سياحية الأردنية41

0.00%0.000%100.000%100.00690%3,075,0006903,075,000المتخ�س�سة للتجارة والإ�ستثمارات42

0.35%0.049%99.6517,610%99.962,577%47,000,0002,58646,982,390ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات المالية والإقت�سادية43

0.94%0.403%99.0630,000%99.60315%7,500,0003187,470,000الأردنية لالإ�ستثمار والنقل ال�سياحي44

15.31%4.3030%84.69193,337%95.70166%4,500,0001964,306,663الأردنية لالإ�ستثمارات المتخ�س�سة45

0.00%0.000%100.000%100.003,532%91,500,0003,53291,500,000تط�ير العقارات46

0.35%0.031%99.651,250%99.97282%4,125,0002834,123,750ال�سقر لالإ�ستثمار والخدمات المالية47

0.60%0.1910%99.4018,501%99.811,666%10,000,0001,6769,981,499الأمين لالإ�ستثمار48

0.00%0.000%100.000%100.00303%5,000,0003035,000,000المتحدة لالإ�ستثمارات المالية49

7.45%0.0521%92.5520,000%99.95261%40,000,00028239,980,000العرب للتنمية العقارية50

1.21%0.2514%98.7937,528%99.751,146%15,000,0001,16014,962,472مدار�س الإتحاد51

1.72%0.502%98.2822,572%99.50114%4,500,0001164,477,428الأردنية المركزية52

0.53%0.013%99.47551%99.99558%5,191,5605615,191,009مجم�عة الع�سر لالإ�ستثمار )قاب�سة(53

29.51%1.36617%70.49587,689%98.641,474%43,200,0002,09142,612,311الدولية للفنادق والأ�س�اق التجارية54

0.00%0.000%100.000%100.001,541%15,000,0001,54115,000,000المحفظة العقارية الإ�ستثمارية55

4.26%1.872%95.74130,646%98.1345%7,000,000476,869,354عمان للتنمية والإ�ستثمار56

0.00%0.000%100.000%100.0016%5,000,000165,000,000الأردنية لإعادة تم�يل الرهن العقاري57

0.00%0.000%100.000%100.008%500,0008500,000ت�س�يق الكفاءات الأردنية58

0.00%0.000%100.000%100.003%30,000,000330,000,000ت�ليد الكهرباء المركزية59

0.00%0.000%100.000%100.001%10,000,000110,000,000ت�زيع الكهرباء60

81.82%0.9236%18.185,513%99.088%600,00044594,487فنادق الأرا�سي المقد�سة61

0.41%0.0236%99.5948,261%99.988,665%250,000,0008,701249,951,739الإت�سالت الأردنية62

تابع الجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت الم�ساهمين
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12.50%2.6280%87.50576,104%97.38560%22,000,00064021,423,896المجم�عة الإ�ست�سارية الإ�ستثمارية63

6.37%0.2357%93.6327,329%99.77838%12,100,00089512,072,671المقاي�سة للنقل والإ�ستثمار64

0.00%0.000%100.000%100.002%500,0002500,000ال�سرق العربي للتط�ير وال�ستثمارات )قاب�سة(65

0.00%0.000%100.000%100.0099%21,500,0009921,500,000الأردن لتط�ير الم�ساريع ال�سياحية66

0.38%0.1277%99.62104,398%99.8820,295%84,373,35020,37284,268,952عالية - الخط�ط الج�ية الملكية الأردنية )الملكية الأردنية(67

0.00%0.000%100.000%100.008%1,600,00081,600,000اكاديمية الطيران الملكية68

0.00%0.000%100.000%100.001%40,000,000140,000,000العامة الأردنية لل�س�امع والتم�ين69

0.00%0.000%100.000%100.001%14,000,000114,000,000البريد الأردني70

0.00%0.000%100.000%100.00537%30,000,00053730,000,000الم�ستثمرون وال�سرق العربي لالإ�ستثمارات ال�سناعية والعقارية71

0.97%0.008%99.03210%100.00821%9,996,0828299,995,872ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات العقارية72

0.00%0.000%100.000%100.00135%20,000,00013520,000,000بندار للتجارة والإ�ستثمار73

0.00%0.000%100.000%100.00106%15,000,00010615,000,000الإ�سراء للتعليم والإ�ستثمار74

0.00%0.000%100.000%100.0088%16,000,0008816,000,000البتراء للتعليم75

0.00%0.000%100.000%100.00114%15,000,00011415,000,000فيالدلفيا الدولية لالإ�ستثمارات التعليمية76

0.00%0.000%100.000%100.00288%12,200,00028812,200,000دروي�س الخليلي واأولده77

0.39%0.1011%99.6129,266%99.902,834%28,748,4072,84528,719,141العالمية لل��ساطة والأ�س�اق المالية78

0.00%0.000%100.000%100.001,262%7,000,0001,2627,000,000الإنماء العربية للتجارة والإ�ستثمارات العالمية79

0.00%0.000%100.000%100.00940%12,000,00094012,000,000بيت الإ�ستثمار للخدمات المالية80

10.32%0.63558%89.68266,452%99.374,851%42,500,0005,40942,233,548اأم�ال اإنف�ست81

0.00%0.000%100.000%100.001,842%42,000,0001,84242,000,000مجم�عة اأوفتك لالإ�ستثمار82

1.50%0.1484%98.5042,307%99.865,499%30,000,0005,58329,957,693العقارية الأردنية للتنمية83

0.32%0.0640%99.6827,840%99.9412,393%50,000,00012,43349,972,160الجن�ب لالإلكترونيات84

0.00%0.000%100.000%100.001,306%15,000,0001,30615,000,000الأمل لالإ�ستثمارات المالية85

0.00%0.000%100.000%100.003,012%25,000,0003,01225,000,000الفار�س ال�طنية لالإ�ستثمار والت�سدير86

0.00%0.000%100.000%100.00118%10,000,00011810,000,000الروؤية لالإ�ستثمار87

0.00%0.000%100.000%100.00685%6,600,0006856,600,000عمد لالإ�ستثمار والتنمية العقارية88

0.00%0.000%100.000%100.00862%5,000,0008625,000,000وادي ال�ستا لالإ�ستثمارات ال�سياحية89

1.69%0.2079%98.315,863%99.804,606%3,000,0004,6852,994,137الإحداثيات العقارية90

2.98%0.31538%97.0242,321%99.6917,486%13,780,00018,02413,737,679اإعمار للتط�ير والإ�ستثمار العقاري91

0.00%0.000%100.000%100.00339%500,000339500,000ن�بار للتجارة والإ�ستثمار92

2.42%0.181,388%97.58386,006%99.8255,938%211,982,57357,326211,596,567الأردنية للتعمير )القاب�سة(93

2.79%0.0265%97.213,534%99.982,266%15,000,0002,33114,996,466ميثاق لالإ�ستثمارات العقارية94

0.30%0.016%99.70450%99.991,973%6,000,0001,9795,999,550المعا�سرون للم�ساريع الإ�سكانية95

0.41%0.013%99.5936%99.99726%500,000729499,964زهرة الأردن لالإ�ستثمارات العقارية والفنادق96

3.71%0.11392%96.2918,617%99.8910,161%17,000,00010,55316,981,383م�سافات للنقل المتخ�س�س97

0.00%0.000%100.000%100.00207%1,000,0002071,000,000اأوتاد لالإ�ستثمارات المالية والعقارية98

3.16%0.0719%96.841,402%99.93583%2,000,0006021,998,598ال�سرق الأو�سط لالإ�ستثمارات المتعدده99

2.13%0.0978%97.8710,274%99.913,578%12,000,0003,65611,989,726الكفاءة لالإ�ستثمارات العقارية100

0.59%0.037%99.41917%99.971,174%3,000,0001,1812,999,083اإتحاد الم�ستثمرون العرب للتط�ير العقاري101

0.00%0.000%100.000%100.00384%12,000,00038412,000,000�سيرك� لالأوراق المالية102

1.65%0.10253%98.3520,497%99.9015,092%20,000,00015,34519,979,503ال�سنابل الدولية لالإ�ستثمارات الإ�سالمية )القاب�سة(103

2.71%0.11130%97.2910,913%99.894,660%10,000,0004,7909,989,087البالد لالأوراق المالية والأ�ستثمار104

5.14%0.682,300%94.86340,022%99.3242,487%50,000,00044,78749,659,978الأولى للتم�يل105

0.00%0.000%100.000%100.00175%1,500,0001751,500,000الأردنية لالإدارة والإ�ست�سارات106

2.08%0.554%97.9255,469%99.45188%10,000,0001929,944,531الأردن الدولية لالإ�ستثمار107

0.00%0.000%100.000%100.00143%1,023,0001431,023,000الجميل لالإ�ستثمارات العامة108

0.00%0.000%100.000%100.00226%40,000,00022640,000,000الديرة لالإ�ستثمار والتط�ير العقاري109

0.00%0.000%100.000%100.00377%20,000,00037720,000,000المتكاملة للنقل المتعدد110

3.65%0.0679%96.352,486%99.942,088%4,000,0002,1673,997,514الق�س�ر للم�ساريع العقارية111

1.77%0.07205%98.2311,606%99.9311,374%15,500,00011,57915,488,394الم�ستقبل العربية لالإ�ستثمار112

0.00%0.000%100.000%100.005%80,000,000580,000,000اآفاق لالإ�ستثمار والتط�ير العقاري113

2.15%0.012%97.8530%99.9991%500,00093499,970ال�سالم لالإ�ستثمار114

0.84%0.14134%99.1613,814%99.8615,886%10,000,00016,0209,986,186الركائز لالإ�ستثمار115

0.00%0.000%100.000%100.00347%7,000,0003477,000,000رم للنقل ال�سياحي المتخ�س�س116

0.20%0.012%99.80900%99.99979%14,223,18498114,222,284البطاقات العالمية117

0.00%0.000%100.000%100.0045%5,000,000455,000,000المتكاملة للتاأجير التم�يلي118

0.00%0.000%100.000%100.00467%2,000,0004672,000,000التحديث لالإ�ستثمارات العقارية119

0.00%0.000%100.000%100.00439%500,000439500,000اأر�س النم� للتط�ير وال�ستثمار العقاري120

تابع الجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت الم�ساهمين
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1.25%0.005%98.75188%100.00396%4,000,0004013,999,812الكفاءة لالإ�ستثمارات المالية والقت�سادية121

0.94%0.0113%99.06991%99.991,368%9,000,0001,3818,999,009تهامة لالإ�ستثمارات المالية122

0.10%0.0119%99.908,455%99.9919,741%150,000,00019,760149,991,545الأردن الأولى لالإ�ستثمار123

0.39%0.0367%99.6117,395%99.9716,931%55,000,00016,99854,982,605المهنية لالإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان124

0.30%0.0218%99.701,823%99.985,908%10,000,0005,9269,998,177اأبعاد الأردن والإمارات لالإ�ستثمار التجاري125

0.08%0.008%99.92405%100.0010,087%25,000,00010,09524,999,595النم�ذجية للمطاعم126

0.11%0.0010%99.8984%100.009,240%5,000,0009,2504,999,916داماك للتط�ير العقاري )الأردنية(127

0.03%0.001%99.9765%100.003,134%15,000,0003,13514,999,935دارات الأردنية )القاب�سة(128

0.16%0.004%99.84250%100.002,510%8,000,0002,5147,999,750�سبائك لالإ�ستثمار129

0.62%0.0241%99.3814,666%99.986,619%60,000,0006,66059,985,334اأمالك للتم�يل )الأردن(130

0.00%0.000%100.000%100.0044%41,500,0004441,500,000اأمان لالأوراق المالية131

0.00%0.000%100.000%100.0079%6,000,000796,000,000ال�سراع للتط�ير العقاري والإ�ستثمارات132

3.70%0.324%96.3063,667%99.68104%20,000,00010819,936,333م�ست�سفى اإبن الهيثم133

0.00%0.000%100.000%100.005,252%50,000,0005,25250,000,000المجم�عة المتحدة )القاب�سة(134

0.00%0.000%100.000%100.001,213%14,000,0001,21314,000,000اأم�اج العقارية135

0.00%0.000%100.000%100.003,693%20,000,0003,69320,000,000الإ�سراء لالإ�ستثمار والتم�يل الإ�سالمي136

0.11%0.012%99.891,000%99.991,813%11,500,0001,81511,499,000�سرى للتنمية والإ�ستثمار137

0.10%0.014%99.901,652%99.993,856%18,000,0003,86017,998,348م�ساكن الأردن لتط�ير الأرا�سي والم�ساريع ال�سناعية138

0.15%0.245%99.8529,000%99.763,399%12,031,1083,40412,002,108عم�ن الدولية لالإ�ستثمارات المتعددة139

0.00%0.000%100.000%100.0076%5,000,000765,000,000الأمير للتنمية والم�ساريع المتعددة140

0.29%0.022%99.71750%99.98690%3,423,0606923,422,310الإنتقائية لال�ستثمار والتط�ير العقاري141

22.32%0.26312%77.6852,246%99.741,086%20,000,0001,39819,947,754العربية للم�ساريع الإ�ستثمارية142

11.06%0.9451%88.9412,506%99.06410%1,330,0084611,317,502المت�سدرة لالأعمال والم�ساريع143

3.01%0.3718%96.9916,537%99.63581%4,500,0005994,483,463الدولية لالإ�ستثمارات الطبية144

34.09%6.52210%65.9178,226%93.48406%1,200,0006161,121,774عقاري لل�سناعات والإ�ستثمارات العقارية145

27.11%1.16456%72.89138,645%98.841,226%12,000,0001,68211,861,355المتكاملة لتط�ير الأرا�سي والإ�ستثمار146

31.42%2.42653%68.58484,954%97.581,425%20,000,0002,07819,515,046الإقبال لالإ�ستثمار147

88.44%2.77933%11.5692,328%97.23122%3,335,9421,0553,243,614اإنجاز للتنمية والم�ساريع المتعددة148

0.03%0.001%99.971,033%100.003,896%21,000,0003,89720,998,967مجمع ال�سليل ال�سناعي العقاري149

25.93%0.6514%74.07130,000%99.3540%20,000,0005419,870,000المتحدة التكاملية لل�سناعات المتعددة والإ�ستثمار150

0.00%0.000%100.000%100.0012%7,000,000127,000,000الإ�ستثمارات وال�سناعات المتكاملة )قاب�سة(151

0.19%0.1810%99.8118,451%99.825,285%10,000,0005,2959,981,549الفاتح�ن العرب لل�سناعة والتجارة152

12.29%0.5563,698%87.7119,017,895%99.45454,683%3,445,233,488518,3813,426,215,593المجموع

�سناعة

13.37%0.71133%86.6345,403% 862 99.29%6,400,0009956,354,597الأردنية لتجهيز وت�س�يق الدواجن ومنتجاتها1

34.33%3.42929%65.67136,941% 1,777 96.58%4,000,0002,7063,863,059الألبان الأردنية2

32.43%2.99310%67.5744,915% 646 97.01%1,500,0009561,455,085العامة للتعدين3

57.22%16.442,116%42.781,109,789% 1,582 83.56%6,750,0003,6985,640,211العربية ل�سناعة الألمني�م )اآرال(4

60.37%11.045,761%39.63551,848% 3,782 88.96%5,000,0009,5434,448,152ال�سناعية التجارية الزراعية )الإنتاج(5

27.37%8.82450%72.63352,838% 1,194 91.18%4,000,0001,6443,647,162ال�طنية ل�سناعة ال�سلب6

22.93%4.771,298%77.07954,903% 4,363 95.23%20,000,0005,66119,045,097دار الدواء للتنمية والإ�ستثمار7

3.59%0.6441%96.4196,600% 1,100 99.36%15,000,0001,14114,903,400م�سانع الأج�اخ الردنية8

57.51%16.831,615%42.491,262,183% 1,193 83.17%7,500,0002,8086,237,817م�سانع الخزف الأردنية9

56.10%3.31869%43.90248,378% 680 96.69%7,500,0001,5497,251,622م�سانع ال�رق والكرت�ن الأردنية10

38.15%0.722,042%61.85538,809% 3,310 99.28%75,000,0005,35274,461,191مناجم الف��سفات الأردنية11

18.14%1.82205%81.8664,930% 925 98.18%3,575,0001,1303,510,070الأردنية ل�سناعة الأنابيب12

60.40%17.321,507%39.60259,793% 988 82.68%1,500,0002,4951,240,207الدباغة الأردنية13

56.17%7.371,210%43.83368,421% 944 92.63%5,000,0002,1544,631,579المركزالعربي لل�سناعات الدوائية والكيماوية14

19.28%1.8032%80.7235,910% 134 98.20%2,000,0001661,964,090الجن�ب ل�سناعة الفالتر15

35.22%2.52149%64.7845,282% 274 97.48%1,799,6244231,754,342ال�سناعات الكيماوية الأردنية16

33.40%4.14159%66.6062,113% 317 95.86%1,500,0004761,437,887العالمية لل�سناعات الكيماوية17

24.41%5.2873%75.59528,050% 226 94.72%10,000,0002999,471,950الإ�ستثمارات العامة18

78.96%5.33623%21.0495,878% 166 94.67%1,800,0007891,704,122ال�سناعات والكبريت الأردنية )جيمك�(19

39.33%2.53175%60.67113,979% 270 97.47%4,500,0004454,386,021الأردنية لل�سناعات الخ�سبية20

14.85%1.11288%85.15222,385% 1,651 98.89%20,000,0001,93919,777,615ال�طنية ل�سناعة الك�ابل والأ�سالك الكهربائية21

55.50%1.69479%44.5084,274% 384 98.31%5,000,0008634,915,726ال�سلف�كيماويات الأردنية22

25.25%3.578,399%74.752,159,493% 24,865 96.43%60,444,46033,26458,284,967م�سانع الإ�سمنت الأردنية23

14.65%0.55259%85.35460,177% 1,509 99.45%83,317,5001,76882,857,323الب�تا�س العربية24

تابع الجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت الم�ساهمين
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79.56%0.631,682%20.4428,489% 432 99.37%4,500,0002,1144,471,511القرية لل�سناعات الغذائية والزي�ت النباتية25

42.98%5.53193%57.02165,765% 256 94.47%3,000,0004492,834,235الأردنية ل�سناعات ال�س�ف ال�سخري26

30.95%3.56303%69.05213,620% 676 96.44%6,000,0009795,786,380العالمية الحديثة ل�سناعة الزي�ت النباتية27

23.77%1.42388%76.23127,825% 1,244 98.58%9,000,0001,6328,872,175ال�طنية ل�سناعة الكل�رين28

22.87%1.57892%77.13208,350% 3,009 98.43%13,250,0003,90113,041,650الم�ارد ال�سناعية الأردنية29

18.42%2.27360%81.58611,812% 1,594 97.73%27,000,0001,95426,388,188الكابالت الأردنية الحديثة30

13.79%0.104%86.211,744% 25 99.90%1,816,990291,815,246ال�سناعات الهند�سية العربية31

54.51%3.812,244%45.49476,043% 1,873 96.19%12,491,9484,11712,015,905الزي ل�سناعة الألب�سة الجاهزة32

88.51%33.554,962%11.49335,511% 644 66.45%1,000,0005,606664,489ال�طنية لل�سناعات الهند�سية المتعددة33

2.52%0.3321%97.4881,528% 811 99.67%25,000,00083224,918,472الباط�ن الجاهز والت�ريدات الإن�سائية34

29.13%3.983,355%70.871,392,411% 8,164 96.02%35,000,00011,51933,607,589حديد الأردن35

81.91%4.194,722%18.09251,230% 1,043 95.81%6,000,0005,7655,748,770العربية لل�سناعات الكهربائية36

ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الدوائية والكيماوية والم�ستلزمات 37

الطبية

9,869,5832,1999,639,854%97.67 688 %31.29229,729%2.331,511%68.71

50.26%0.292,038%49.7443,443% 2,017 99.71%15,000,0004,05514,956,557م�سانع الإتحاد لإنتاج التبغ وال�سجائر38

78.53%4.082,455%21.47292,896% 671 95.92%7,175,0973,1266,882,201رم عالءالدين لل�سناعات الهند�سية39

90.54%4.155,638%9.46249,086% 589 95.85%6,000,0006,2275,750,914الدولية لل�سناعات الخزفية40

66.99%0.29840%33.017,255% 414 99.71%2,500,0001,2542,492,745الل�ؤل�ؤة ل�سناعة ال�رق ال�سحي41

67.21%0.67701%32.79201,118% 342 99.33%30,000,0001,04329,798,882ال�طنية للدواجن42

45.47%1.57221%54.5366,660% 265 98.43%4,250,0004864,183,340المتكاملة للم�ساريع المتعددة43

37.29%3.91848%62.71352,084% 1,426 96.09%9,000,0002,2748,647,916ال�طنية ل�سناعات الألمني�م44

7.83%0.1713%92.1717,842% 153 99.83%10,500,00016610,482,158الم�سانع العربيه الدولية لالأغذية والإ�ستثمار45

76.47%1.041,518%23.53104,438% 467 98.96%10,000,0001,9859,895,562دارالغذاء46

مجمع ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الهند�سية والإلكترونية 47

والثقيلة

100,000,0002,12399,886,611%99.89 2,080 %97.97113,389%0.1143%2.03

4.26%1.9714%95.74177,744% 315 98.03%9,000,0003298,822,256العربية ل�سناعة الم�ا�سير المعدنية48

0.91%0.264%99.0912,758% 436 99.74%5,000,0004404,987,242الإقبال للطباعة والتغليف49

65.35%14.82149%34.65514,579% 79 85.18%3,472,7712282,958,192العامة لل�سناعات الهند�سية50

0.00%0.000%100.000% 2 100.00%15,000,000215,000,000البترول ال�طنية51

0.05%0.141%99.9510,000% 1,949 99.86%7,000,0001,9506,990,000اأمانة لالإ�ستثمارات الزراعية وال�سناعية52

6.30%2.198%93.7065,670% 119 97.81%3,000,0001272,934,330الإتحاد لل�سناعات المتط�رة53

21.05%0.374%78.95112,000% 15 99.63%30,000,0001929,888,000مغني�سيا الأردن54

86.74%7.432,041%13.26297,034% 312 92.57%4,000,0002,3533,702,966م�سانع الزي�ت النباتية الأردنية55

0.00%0.000%100.000% 39 100.00%2,366,815392,366,815الدولية ل�سناعات ال�سيليكا56

1.49%0.042%98.515,000% 132 99.96%12,873,91313412,868,913الكندي لل�سناعات الدوائية57

18.96%0.7540%81.0434,428% 171 99.25%4,600,0002114,565,572الترافرتين58

41.92%0.971,110%58.08194,299% 1,538 99.03%20,000,0002,64819,805,701الأردنية لإنتاج الأدوية59

0.00%0.000%100.000% 551 100.00%4,500,0005514,500,000ال�طنية الأولى ل�سناعة وتكرير الزي�ت النباتية60

0.00%0.000%100.000% 36 100.00%8,000,000368,000,000عافية العالمية )الأردن(61

54.55%0.0212%45.453,620% 10 99.98%20,000,0002219,996,380العربية ل�سناعة الأدوية62

0.00%0.000%100.000% 1,650 100.00%14,000,0001,65014,000,000القد�س لل�سناعات الخر�سانية63

0.00%0.000%100.000% 426 100.00%10,000,00042610,000,000العربية ل�سناعة المبيدات والأدوية البيطرية64

0.00%0.000%100.000% 107 100.00%9,500,0001079,500,000الحياة لل�سناعات الدوائية65

2.31%0.06263%97.694,766% 11,146 99.94%8,500,00011,4098,495,234العامة ل�سناعة وت�س�يق الخر�سانة الخفيفة66

0.00%0.000%100.000% 17 100.00%12,000,0001712,000,000اإتحاد الن�ساج�ن العرب67

0.00%0.000%100.000% 65 100.00%3,000,000653,000,000الألب�سة الأردنية68

0.33%0.0116%99.671,090% 4,837 99.99%12,000,0004,85311,998,910باط�ن ل�سناعة الط�ب والبالط المتداخل69

0.17%0.0114%99.832,144% 8,387 99.99%40,000,0008,40139,997,856م�سانع الكابالت المتحدة70

0.03%0.011%99.97309% 3,366 99.99%5,000,0003,3674,999,691ال�طنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من ال�سخر الزيتي71

68.46%1.331,780%31.5492,941% 820 98.67%7,000,0002,6006,907,059ال�سناعات البتروكيماوية ال��سيطة72

0.00%0.000%100.000% 39 100.00%1,600,000391,600,000فيالدلفيا ل�سناعة الأدوية73

0.00%0.000%100.000% 14 100.00%32,165,1761432,165,176المتحدة ل�سناعة الحديد وال�سلب74

40.35%16.1912,961%59.655,179,765% 19,159 83.81%32,000,00032,12026,820,235م�سفاة البترول الأردنية75

37.45%2.1382,494%62.5522,123,707%97.87137,762%1,037,018,877220,2561,014,895,170المجموع 

20.58%1.56174,573%79.42104,407,307%98.44673,755%6,710,555,547848,3286,606,148,240المجموع الكلي

271عدد ال�سركات
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جدول رقم )2(

عمليات نقل الملكية من واقع عقود التداول المنفذة في البور�شة

للفترة من 2008/1/1 الى 2008/12/31

اأ�سهــم

عدد العقود عدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المعلقة بيعا�سراء

البنوك

39,38143,279,921290,209,939.284,8214,3648البنك الإ�سالمي الأردني للتم�يل والإ�ستثمار1

8,13854,774,982395,300,754.511,1631,7492البنك الأردني الك�يتي2

2,7417,494,71819,171,934.242905690البنك التجاري الأردني3

11,18817,317,090146,860,785.099791,8842بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل4

4,5899,931,52918,451,520.584485402بنك الإ�ستثمار العربي الأردني5

28,34763,604,927236,102,218.602,5352,7907بنك الإنماء ال�سناعي6

3,65816,545,99559,439,907.9136776540بنك الإتحاد7

2,4761,859,8313,999,214.853645651بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(8

3,12711,765,27430,819,932.043276102البنك الأردني لالأ�ستثمار والتم�يل9

15,58243,746,795101,964,878.091,7322,30233بنك المال الأردني10

391485,9641,457,429.2876950بنك �س��سيته جنرال )الأردن(11

9,76910,885,64737,101,487.171,2301,3526بنك القاهرة عمان12

12,54124,688,47469,044,995.761,5131,83610بنك الأردن13

17,36226,619,20464,879,694.422,4572,1623البنك الأهلي الأردني14

116,35884,075,9451,754,851,700.7511,86310,246429البنك العربي15

275,648417,076,2963,229,656,392.5719,28519,695545المجموع

تامين

464523,5681,472,515.98811090ال�سرق الأو�سط للتاأمين1

46730,810163,693.11501111الن�سر العربي للتاأمين2

1,1451,065,7454,093,112.302032300التاأمين الأردنية3

8811,313,4761,514,867.751501410التاأمين العامة العربية4

1924,29144,626.90840دلتا للتاأمين5

21647,205153,911.65311040القد�س للتاأمين6

147401,303565,081.0927390المتحدة للتاأمين7

1,141800,284803,886.592653500الأردنية الفرن�سية للتاأمين8

298214,887363,936.5722720الأرا�سي المقد�سة للتاأمين9

505682,4831,347,657.8873800اليرم�ك للتاأمين10

69,50014,775.00330جرا�سا للتاأمين11

4241,138,4031,037,060.611091370المنارة للتاأمين12

1132,488,2088,092,862.0128360ال�سرق العربي للتاأمين13

5,88612,708,3284,112,474.391,3028484ال�احة للتاأمين14

10930,67568,194.016440العرب للتاأمين على الحياة والح�ادث15

4967,23284,762.4912180فيالدلفيا للتاأمين16

3,4653,416,5946,377,041.603854870الإتحاد العربي الدولي للتاأمين17

4592,052,1922,455,136.36541050التاأمين ال�طنية18

2,7464,782,6367,665,750.562713194الأردن الدولية للتاأمين19

263189,982269,820.2049700المجم�عة العربية الأوروبية للتاأمين20

36,85871,304,528251,115,639.641,7931,98513العربية الألمانية للتاأمين21

21,66916,261,49259,974,052.542,3122,11910التاأمين الإ�سالمية22

4,0038,878,37814,018,659.364844671ال�سامن�ن العرب23

182373,409723,622.2536330المجم�عة العربية الأردنية للتاأمين24

34,86648,691,13489,052,559.893,6643,8055البركة للتكافل25

9,06511,540,28128,585,668.647551,0159المت��سط والخليج للتاأمين )الأردن(26

8,2675,694,8996,039,868.511,7981,46911تاأمين القرو�س ال�سكنية27

10,74110,678,32411,687,197.701,2323,4833الأولى للتاأمين28

144,454205,410,247501,898,435.5810,19112,49061المجموع

خدمات

13,2008,614,69814,357,996.112,3462,2390بيت المال لالإدخار والإ�ستثمار لالإ�سكان )بيتنا(1

6,8597,725,58810,207,239.811,2291,2460البالد للخدمات الطبية2

16138,751247,268.7719380الفنادق وال�سياحة الأردنية3
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151,561206,158,4721,273,315,598.4711,63111,18244الكهرباء الأردنية4

669523,6631,363,997.96772431العربية الدولية للفنادق5

528165,9841,281,386.34661941كهرباء محافظة اإربد6

3781,486,4053,959,559.92561250ال�سامخة لالإ�ستثمارات العقارية والمالية7

1,6731,734,1494,068,259.812083272الخط�ط البحرية ال�طنية الأردنية8

5,4421,190,96524,054,997.926506622الم�ؤ�س�سة ال�سحفية الأردنية )الراأي(9

15,08625,603,98034,039,285.012,8072,4107الأردن دبي لالأمالك10

41,79241,732,368133,533,228.093,9474,73020المحفظة ال�طنية لالأوراق المالية11

10,58618,928,27331,346,311.751,1411,4602التجمعات للم�ساريع ال�سياحية12

1751,126,62610,141,289.9348330الأ�س�اق الحرة الأردنية13

3,3513,849,05212,817,797.483203972المركز الأردني للتجارة الدولية14

38,09655,064,32799,578,621.003,8323,9389الإ�ستثمارية القاب�سة للمغتربين الأردنيين15

10,03424,937,52649,198,288.101,3621,4082الم�ارد للتنمية والإ�ستثمار16

2,8791,171,0414,710,817.375665141الأردنية لل�سحافة والن�سر )الد�ست�ر(17

6,4656,442,50716,436,772.497527560ال�سالم الدولية للنقل والتجارة18

714809,9031,644,034.4551610البحر المت��سط لالإ�ستثمارات ال�سياحية19

1,4961,088,0912,919,854.561722554الثقة لالإ�ستثمارات الأردنية20

7861,267,3053,788,915.67932370الزرقاء للتعليم والإ�ستثمار21

1,9302,405,8098,826,358.052854290العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار22

1100300.00110الثقة للنقل الدولي23

340103,396429,809.28401771البحرينية الأردنية للتقنية والإت�سالت24

8415,513,96734,104,843.1733441الت�سهيالت التجارية الأردنية25

1,76311,060,54822,626,298.192253323الأهلية للم�ساريع26

8,0527,940,6399,974,833.311,3441,3353الم�حدة للنقل والخدمات الل�ج�ستية27

775673,9071,278,172.1881840زاره لالإ�ستثمار )قاب�سة(28

80,036167,328,210247,946,238.767,9778,7398الإتحاد لالإ�ستثمارات المالية29

2,7524,740,08322,238,354.693466020العربية لالإ�ستثمارات المالية30

4,5182,939,4633,540,561.977386682الأردنية ل�سمان القرو�س31

68,499173,954,769320,569,216.536,7106,5656الإتحاد لتط�ير الرا�سي32

82,544189,183,217566,083,534.494,2774,37712التجمعات لخدمات التغذية والإ�سكان33

62,96286,635,183640,236,596.392,8462,88128التجمعات الإ�ستثمارية المتخ�س�سة34

1,2892,406,4874,329,139.051302850ال�سرق للم�ساريع الإ�ستثمارية35

69,041215,489,833509,093,497.877,1508,996101الم�ستثمرون العرب المتحدون36

2,7143,051,5016,942,026.333394762النقليات ال�سياحية الأردنية37

16,28118,624,01836,902,870.132,0262,2323المتخ�س�سة للتجارة والإ�ستثمارات38

37,19831,135,874113,432,488.833,8313,86519ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات المالية والإقت�سادية39

2,0551,439,8721,949,729.792656841الأردنية لالإ�ستثمار والنقل ال�سياحي40

2,4564,981,33117,076,939.212252480الأردنية لالإ�ستثمارات المتخ�س�سة41

29,24749,757,44579,396,158.224,0523,82817تط�ير العقارات42

3,4422,689,9563,080,039.418137156ال�سقر لالإ�ستثمار والخدمات المالية43

46,12544,311,468182,101,228.874,3603,9738الأمين لالإ�ستثمار44

11,2368,292,50047,173,103.141,0511,0574المتحدة لالإ�ستثمارات المالية45

7,96335,914,59680,924,139.471,0441,2476العرب للتنمية العقارية46

32,07345,700,84293,664,304.953,9404,1504مدار�س الإتحاد47

9,17610,985,68132,224,909.086887076الأردنية المركزية48

8,7368,584,07514,113,314.851,3121,1160مجم�عة الع�سر لالإ�ستثمار )قاب�سة(49

4,7606,358,8758,524,931.114031,0244الدولية للفنادق والأ�س�اق التجارية50

25,42027,263,34634,035,560.523,5963,8725المحفظة العقارية الإ�ستثمارية51

48,24650,209,593317,227,043.655,0535,7216الإت�سالت الأردنية52

5,7296,698,0358,224,992.209271,1046المجم�عة الإ�ست�سارية الإ�ستثمارية53

26,90140,519,83094,668,536.563,1393,3659المقاي�سة للنقل والإ�ستثمار54

763,859,3976,622,342.7418240الأردن لتط�ير الم�ساريع ال�سياحية55

86,565124,176,721436,134,814.8210,90319,09141عالية - الخط�ط الج�ية الملكية الأردنية )الملكية الأردنية(56

4,81813,189,77846,182,872.554879452الم�ستثمرون وال�سرق العربي لالإ�ستثمارات ال�سناعية والعقارية57

3,1977,052,72277,343,400.1739349120ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات العقارية58

42110,161,70629,951,475.671041101بندار للتجارة والإ�ستثمار59

349257,823757,649.0129441الإ�سراء للتعليم والإ�ستثمار60

166405,1121,220,813.6532400البتراء للتعليم61

تابع الجدول رقم )2( عمليات نقل الملكية من واقع عق�د التداول المنفذة في الب�ر�سة
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499476,7991,583,786.9356610فيالدلفيا الدولية لالإ�ستثمارات التعليمية62

23,95958,318,020107,821,975.673,3704,15315دروي�س الخليلي واأولده63

20,72642,787,48950,399,342.633,0633,4245العالمية لل��ساطة والأ�س�اق المالية64

25,52823,189,48542,371,288.743,3842,9789الإنماء العربية للتجارة والإ�ستثمارات العالمية65

24,83554,044,48599,403,390.192,4832,7233بيت الإ�ستثمار للخدمات المالية66

31,04199,596,887242,314,725.373,2024,4518اأم�ال اإنف�ست67

15,08611,315,36811,251,414.572,8932,6053مجم�عة اأوفتك لالإ�ستثمار68

21,06023,735,12742,504,977.013,3473,3766العقارية الأردنية للتنمية69

97,349188,786,183187,380,773.1012,27325,66839الجن�ب لالإلكترونيات70

65,707128,988,969342,849,152.135,2825,0706الأمل لالإ�ستثمارات المالية71

68,915121,796,031223,381,648.857,6046,0226الفار�س ال�طنية لالإ�ستثمار والت�سدير72

9,84710,131,92120,790,875.231,3551,1812عمد لالإ�ستثمار والتنمية العقارية73

11,12211,834,47318,249,062.942,0031,7080وادي ال�ستا لالإ�ستثمارات ال�سياحية74

25,63526,802,69564,179,285.773,4554,2605الإحداثيات العقارية75

37,17229,829,59475,575,522.755,2854,9454اإعمار للتط�ير والإ�ستثمار العقاري76

1,131224,759595,616.342873120ن�بار للتجارة والإ�ستثمار77

86,073187,620,495374,144,845.9012,36614,406449الأردنية للتعمير )القاب�سة(78

41,45959,461,38595,210,663.685,6495,62413ميثاق لالإ�ستثمارات العقارية79

30,76432,505,54854,967,512.584,1363,7094المعا�سرون للم�ساريع الإ�سكانية80

74397,664282,418.381162651زهرة الأردن لالإ�ستثمارات العقارية والفنادق81

18,59720,617,58129,275,484.563,2084,4272م�سافات للنقل المتخ�س�س82

1,8111,163,2233,257,434.102833171اأوتاد لالإ�ستثمارات المالية والعقارية83

2,9237,627,37941,960,525.403028265ال�سرق الأو�سط لالإ�ستثمارات المتعدده84

24,41216,647,55431,886,833.243,1163,49921الكفاءة لالإ�ستثمارات العقارية85

5,8363,379,5905,696,625.231,1611,0742اإتحاد الم�ستثمرون العرب للتط�ير العقاري86

6,65013,838,44923,220,580.339748391�سيرك� لالأوراق المالية87

16,41312,915,47213,991,018.352,7434,90410ال�سنابل الدولية لالإ�ستثمارات الإ�سالمية )القاب�سة(88

3,6272,921,1834,773,699.233132,0694البالد لالأوراق المالية والأ�ستثمار89

28,48631,005,85438,366,782.683,39813,2587الأولى للتم�يل90

610554,215954,730.021111371الأردنية لالإدارة والإ�ست�سارات91

5,4754,126,8905,366,971.587217963الأردن الدولية لالإ�ستثمار92

3,5052,548,2839,721,726.224524120الجميل لالإ�ستثمارات العامة93

6,10613,783,30725,763,803.799587183المتكاملة للنقل المتعدد94

14,3589,926,32544,546,352.078541,81714الق�س�ر للم�ساريع العقارية95

14,85110,593,14511,144,324.661,8243,5651الم�ستقبل العربية لالإ�ستثمار96

11,0004,500.00110اآفاق لالإ�ستثمار والتط�ير العقاري97

459948,4665,102,511.58941631ال�سالم لالإ�ستثمار98

26,03216,670,12515,759,170.343,97510,3577الركائز لالإ�ستثمار99

6,7414,918,79011,603,439.588471,1951رم للنقل ال�سياحي المتخ�س�س100

9,8798,554,83814,241,149.441,3501,38210التحديث لالإ�ستثمارات العقارية101

1,529218,735809,621.742197160اأر�س النم� للتط�ير وال�ستثمار العقاري102

1,177324,562946,143.901443332الكفاءة لالإ�ستثمارات المالية والقت�سادية103

8,15111,181,27823,563,333.541,1021,6096تهامة لالإ�ستثمارات المالية104

52,27578,695,65881,077,732.185,59427,01823الأردن الأولى لالإ�ستثمار105

34,86523,163,57625,793,776.933,79816,98720المهنية لالإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان106

24,95414,784,81117,877,525.883,29710,39417اأبعاد الأردن والإمارات لالإ�ستثمار التجاري107

60,17233,705,85551,090,505.573,13640,06235النم�ذجية للمطاعم108

33,4018,918,69130,447,318.632,79019,68823داماك للتط�ير العقاري )الأردنية(109

15,3309,645,29611,641,747.491,6578,8039دارات الأردنية )القاب�سة(110

7,8816,194,4807,592,854.081,2974,1057�سبائك لالإ�ستثمار111

2,8773,386,8602,858,821.195711,1900اأمالك للتم�يل )الأردن(112

5,2718,246,2817,541,430.197852,2480المجم�عة المتحدة )القاب�سة(113

7,0127,271,8289,831,939.838311,7296اأم�اج العقارية114

1572,716,1583,013,746.1688390الأمير للتنمية والم�ساريع المتعددة115

20,64726,489,81729,430,797.862,9443,0679العربية للم�ساريع الإ�ستثمارية116

1,227167,6271,010,434.141411601المت�سدرة لالأعمال والم�ساريع117

19,16924,679,50987,910,280.911,6011,65717الدولية لالإ�ستثمارات الطبية118

341175,202218,707.7829871عقاري لل�سناعات والإ�ستثمارات العقارية119

تابع الجدول رقم )2( عمليات نقل الملكية من واقع عق�د التداول المنفذة في الب�ر�سة
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18,86224,555,75832,688,904.592,8702,9831المتكاملة لتط�ير الأرا�سي والإ�ستثمار120

2,5564,922,78514,283,734.293944421الإقبال لالإ�ستثمار121

2,0451,720,3673,412,335.743134463اإنجاز للتنمية والم�ساريع المتعددة122

135,495319,894,635587,279,965.8410,16316,40660مجمع ال�سليل ال�سناعي العقاري123

14,37113,448,11212,394,723.042,2975,2551الفاتح�ن العرب لل�سناعة والتجارة124

2,417,0553,764,450,3099,328,777,282.5351,195126,6111,347المجموع

�سناعة

6,2195,933,3233,775,751.151,3581,1877الأردنية لتجهيز وت�س�يق الدواجن ومنتجاتها1

31362,254123,650.40371810الألبان الأردنية2

20687,643563,090.2934702العامة للتعدين3

3,7474,120,1666,816,080.457558736العربية ل�سناعة الألمني�م )اآرال(4

20,04529,860,92024,115,673.043,7873,3094ال�سناعية التجارية الزراعية )الإنتاج(5

14,45515,645,25733,616,810.392,5572,3423ال�طنية ل�سناعة ال�سلب6

4,5182,927,02913,493,182.376949491دار الدواء للتنمية والإ�ستثمار7

3,5011,092,3877,885,339.214965150م�سانع الأج�اخ الردنية8

4,5863,626,0442,152,616.948267959م�سانع الخزف الأردنية9

161464,4871,154,218.2125840م�سانع ال�رق والكرت�ن الأردنية10

133,94773,949,8552,668,706,556.206,6416,92785مناجم الف��سفات الأردنية11

7,4457,433,52017,236,818.859911,0046الأردنية ل�سناعة الأنابيب12

1,689604,4541,621,533.741333033الدباغة الأردنية13

588634,1391,144,227.411031750المركزالعربي لل�سناعات الدوائية والكيماوية14

172446,4321,421,962.9539480الجن�ب ل�سناعة الفالتر15

22596,841336,569.2465430ال�سناعات الكيماوية الأردنية16

583414,816832,702.48691230العالمية لل�سناعات الكيماوية17

45613,0773,524,430.9915211الإ�ستثمارات العامة18

5311,757,9214,129,570.441011080ال�سناعات والكبريت الأردنية )جيمك�(19

10225,152124,990.1732260الأردنية لل�سناعات الخ�سبية20

10,55011,488,24524,797,072.441,4371,3304ال�طنية ل�سناعة الك�ابل والأ�سالك الكهربائية21

2,9633,373,60618,375,055.843884990ال�سلف�كيماويات الأردنية22

20,0318,050,71585,088,453.913,2683,47173م�سانع الإ�سمنت الأردنية23

23,9927,917,259421,566,443.992,2502,371274الب�تا�س العربية24

6,6445,439,20314,607,387.467497682القرية لل�سناعات الغذائية والزي�ت النباتية25

7,7906,751,4176,564,472.561,6781,6308الأردنية ل�سناعات ال�س�ف ال�سخري26

9,1249,717,94214,857,544.761,1821,2061العالمية الحديثة ل�سناعة الزي�ت النباتية27

3,4204,207,2175,129,307.515265985ال�طنية ل�سناعة الكل�رين28

51,69794,507,73983,993,518.746,8366,37710الم�ارد ال�سناعية الأردنية29

4,6963,384,66517,461,406.489536292الكابالت الأردنية الحديثة30

12,82415,825,45511,194,344.242,2721,9812الزي ل�سناعة الألب�سة الجاهزة31

3,3936,875,74826,151,259.4972766812الباط�ن الجاهز والت�ريدات الإن�سائية32

121,104137,565,454843,431,502.9311,0819,14037حديد الأردن33

13,79218,826,07324,156,221.942,1951,8763العربية لل�سناعات الكهربائية34

776166,938524,168.031131670ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الدوائية والكيماوية والم�ستلزمات الطبية35

3,2123,261,32610,508,749.244924581م�سانع الإتحاد لإنتاج التبغ وال�سجائر36

1,5155,107,72618,298,285.842394311رم عالءالدين لل�سناعات الهند�سية37

4,3485,397,5555,164,088.795667861الدولية لل�سناعات الخزفية38

32764,695149,718.0566830الل�ؤل�ؤة ل�سناعة ال�رق ال�سحي39

275298,684610,541.22361220ال�طنية للدواجن40

19,72527,546,36168,864,941.461,6111,80911المتكاملة للم�ساريع المتعددة41

5,7614,767,5587,313,414.321,0358984ال�طنية ل�سناعات الألمني�م42

6325,411140,018.5215300الم�سانع العربيه الدولية لالأغذية والإ�ستثمار43

348304,774491,803.47371140دارالغذاء44

27,370138,362,982360,294,053.663,0613,86945مجمع ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الهند�سية والإلكترونية والثقيلة45

4,7063,267,7288,232,129.667717541العربية ل�سناعة الم�ا�سير المعدنية46

3,0022,295,4083,254,758.935894922الإقبال للطباعة والتغليف47

21,62437,929,11524,504,242.754,2023,9373اأمانة لالإ�ستثمارات الزراعية وال�سناعية48

306584,1001,643,677.7461480الإتحاد لل�سناعات المتط�رة49

339770,2541,777,874.0545931م�سانع الزي�ت النباتية الأردنية50

14455,154161,852.8518410الدولية ل�سناعات ال�سيليكا51

تابع الجدول رقم )2( عمليات نقل الملكية من واقع عق�د التداول المنفذة في الب�ر�سة
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عدد العقود عدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المعلقة بيعا�سراء

1,4191,093,3361,344,077.062192510الترافرتين52

2,9151,826,5223,437,725.544045222الأردنية لإنتاج الأدوية53

19,77328,820,30735,569,596.562,7523,1235ال�طنية الأولى ل�سناعة وتكرير الزي�ت النباتية54

260153.60120عافية العالمية )الأردن(55

25,19841,298,36549,733,343.613,7634,6066القد�س لل�سناعات الخر�سانية56

24,24832,400,34263,893,829.532,4372,5295العربية ل�سناعة المبيدات والأدوية البيطرية57

226404,882477,236.2083670الحياة لل�سناعات الدوائية58

9,1345,013,2076,954,989.831,5193,7936العامة ل�سناعة وت�س�يق الخر�سانة الخفيفة59

2,7237,317,11117,063,740.863813591الألب�سة الأردنية60

11,5534,767,7645,664,953.481,7395,3918باط�ن ل�سناعة الط�ب والبالط المتداخل61

44,01924,474,37831,967,451.653,26128,48615م�سانع الكابالت المتحدة62

22,46920,651,42028,182,461.623,6147,4553ال�طنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من ال�سخر الزيتي63

3,1994,187,3114,723,057.755684160ال�سناعات البتروكيماوية ال��سيطة64

180,674151,913,1202,085,105,995.6911,57112,07862م�سفاة البترول الأردنية65

936,4911,038,100,3497,236,202,698.7733,29560,996743المجموع

3,773,6485,425,037,20120,296,534,809.4562,334142,0982,696المجموع الكلي

232عدد ال�سركات

�سندات )دينار(

عدد العقود عدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المعلقة بيعا�سراء

خدمات

ا�سناد قر�س الردنية لعادة تم�يل الرهن العقاري رقم 15022213

ا�ستحقاق 2009/05/11 بفائدة %4.600

1250247,000.00110

ا�سناد قر�س زارة لال�ستثمار رقم 1502252

ا�ستحقاق 2009/12/12 بفائدة %6.250

11035,474.00110

ا�سناد قر�س مجمع ال�سليل ال�سناعي150226

ا�ستحقاق 2009/12/30 بفائدة %7.000

732160,000.00270

ا�سناد قر�س الردنية لعادة تم�يل الرهن العقاري رقم 15022718

ا�ستحقاق 2010/04/05 بفائدة %5.400

2100100,593.50120

4100 543,067.50 11392المجموع

�سندات )دولر(

عدد العقود عدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المعلقة بيعا�سراء

�سناعة

ا�سناد قر�س مجمع ال�سرق الو�سط بالدولر160205

ا�ستحقاق 2009/12/21 بفائدة %6.000

125 88,506.25 110

110 88,506.25 125المجموع

حقوق اكتتاب

عدد العقود عدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المعلقة بيعا�سراء

بنوك

6190 17,061.76 268,605حق الإكتتاب باأ�سهم بنك �س��سيته جنرال- الأردن 1910422008/01/22

6190 17,061.76 268,605المجموع

تاأمين

1212,6418,183.09550حق الكتتاب باأ�سهم المتحدة للتاأمين 1910442008/04/28

155,7004,470.00680حق الكتتاب باأ�سهم الإتحاد العربي الدولي للتاأمين 1910462008/04/28

1986,90713,648.265141حق الكتتاب باأ�سهم التاأمين ال�طنية 1910482008/06/18

145,137985.86790حق الكتتاب باأ�سهم المجم�عة العربية الأوروبية للتاأمين 1910492008/06/18

5354,408350,825.42440حق الكتتاب باأ�سهم دلتا للتاأمين 1910552008/07/07
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عدد العقود عدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

المعلقة بيعا�سراء

191461,91622,113.4081820حق الكتتاب باأ�سهم ال�احة للتاأمين 1910572008/07/16

4520254.80220حق الكتتاب باأ�سهم اليرم�ك للتاأمين 1910602008/09/22

260927,229400,480.831021231المجموع

خدمات

111,620919.40430حق الكتتاب باأ�سهم ال�سقر لالإ�ستثمار والخدمات المالية 1910412007/12/27

74,2501,498.80720حق الكتتاب باأ�سهم وادي ال�ستا لالإ�ستثمارات ال�سياحية 1910432008/03/19

7217,085,489753,235.031783220حق الكتتاب باأ�سهم الأردن دبي لالأمالك 1910502008/06/18

124211,745194,423.2721720حق الكتتاب باأ�سهم العرب للتنمية العقارية 1910512008/06/18

691893,740184,278.58525771حق الكتتاب باأ�سهم العالمية لل��ساطة والأ�س�اق المالية 1910522008/06/18

9222,641,7013,607,475.601513691حق الكتتاب باأ�سهم �سركة الأمل لالإ�ستثمارات المالية 1910542008/06/25

5811,569,417657,486.031253331حق الكتتاب باأ�سهم ميثاق لالإ�ستثمارات العقارية 1910562008/07/07

567346,04456,743.08664471حق الكتتاب باأ�سهم م�سافات للنقل المتخ�س�س 1910582008/07/16

979737,9701,147,404.181036111حق الكتتاب باأ�سهم ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات المالية والإقت�سادية 1910612008/10/08

135,0215,492.06790حق الكتتاب باأ�سهم بندار للتجارة والإ�ستثمار 1910622008/10/08

41,669380.22320حق الكتتاب باأ�سهم الأهلية للم�ساريع 1910642008/11/05

4,62013,498,6666,609,336.256352,5055المجموع

�سناعة

499157.92240حق الكتتاب باأ�سهم الجن�ب ل�سناعة الفالتر 1910452008/04/28

395421,102224,151.85921401حق الكتتاب باأ�سهم ال�طنية ل�سناعة الك�ابل وال�سالك الكهربائية 1910472008/06/03

1,8992,353,75114,206,233.413447590حق الكتتاب باأ�سهم حديد الأردن 1910532008/06/18

8729,152121,994.2918600حق الكتتاب باأ�سهم ال�سلف�كيماويات الأردنية 1910592008/08/05

2,3852,804,10414,552,537.474389501المجموع

7,29117,238,60421,579,416.311,0703,4147المجموع الكلي
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جدول رقم)3(

عمليات نقل الملكية للحالت الم�شتثناه من التداول

للفترة من 2008/1/1 الى 2008/12/31

اأ�سهم

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

بنوك

499155294,86742,3201,637547,178.20239,053.898,545.14البنك الإ�سالمي الأردني للتم�يل والإ�ستثمار1

7641817180,197225,956440,6621,164,759.251,583,007.913,208,592.23البنك الأردني الك�يتي2

491408,5807,624021,807.5120,191.250.00البنك التجاري الأردني3

202451109,79747,132225922,196.15409,236.541,912.50بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل4

355030,227360,791057,745.62752,135.590.00بنك الإ�ستثمار العربي الأردني5

7124227,60824,5176,00096,313.9590,013.7314,520.00بنك الإنماء ال�سناعي6

7126135,986708,22419,000,000118,961.952,478,432.0672,200,000.00بنك الإتحاد7

1611546319,9405,23643,39141,105.1410,692.9491,432.22بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(8

85190106,71914,1480284,492.7836,712.970.00البنك الأردني لالأ�ستثمار والتم�يل9

47170225,774110,8850506,750.90257,555.260.00بنك المال الأردني10

9204,3764,115011,314.5210,346.800.00بنك �س��سيته جنرال )الأردن(11

25705,7251,204019,154.454,208.840.00بنك القاهرة عمان12

19468168,16626,552150187,707.2176,450.45450.00بنك الأردن13

233501454,770140,978121,5001,120,755.73348,524.61300,105.00البنك الأهلي الأردني14

505246312,431,1401,169,9606,661,76056,785,168.3527,514,381.40131,914,586.30البنك العربي15

 207,740,143.39  33,830,944.24  61,885,411.71  26,275,325  2,889,642  3,803,872  509  874  2,950 المجموع

تاأمين

90014,6880040,424.400.000.00ال�سرق الأو�سط للتاأمين1

1011503,532570020,433.143,257.850.00الن�سر العربي للتاأمين2

348025,46427,767087,257.87101,209.560.00التاأمين الأردنية3

15005,791006,668.580.000.00التاأمين العامة العربية4

50010,8700030,870.800.000.00دلتا للتاأمين5

393015,0371,359040,653.564,471.400.00القد�س للتاأمين6

40152,6170121,66596,815.280.00163,031.10المتحدة للتاأمين7

44208,8988208,754.5782.000.00الأردنية الفرن�سية للتاأمين8

30301,03016,25601,694.2429,562.240.00الأرا�سي المقد�سة للتاأمين9

002000129,4810.000.00218,822.89جرا�سا للتاأمين10

120027000219.900.000.00ال�احة للتاأمين11

55908,5812,927021,131.657,157.980.00العرب للتاأمين على الحياة والح�ادث12

140026,7620035,565.350.000.00فيالدلفيا للتاأمين13

55130133,82616,5220188,686.4024,227.920.00التاأمين ال�طنية14

8702,5613,95504,167.606,310.060.00الأردن الدولية للتاأمين15

8104,00076306,760.002,395.820.00العربية الألمانية للتاأمين16

2415017,19812,744032,526.3622,255.860.00التاأمين الإ�سالمية17

20034100678.590.000.00المجم�عة العربية الأردنية للتاأمين18

110050000900.000.000.00البركة للتكافل19

880552630141.90585.100.00المت��سط والخليج للتاأمين )الأردن(20

10503374930309.86506.240.00تاأمين القرو�س ال�سكنية21

371901,9332,56902,101.352,731.810.00الأولى للتاأمين22

 381,853.99  204,753.84  626,761.40  251,146  86,270  334,291  21  108  525 المجموع

خدمات

5314153,08016,9575,00097,127.4527,658.789,450.00بيت المال لالإدخار والإ�ستثمار لالإ�سكان )بيتنا(1

451504,58612,71705,259.7317,663.070.00البالد للخدمات الطبية2

16101,37337011,812.83329.300.00الفنادق وال�سياحة الأردنية3

1,17519410371,720139,03617,5821,944,374.51627,448.77125,221.58الكهرباء الأردنية4

10833118,7951,4112,27221,348.563,853.295,798.52العربية الدولية للفنادق5

329351636,0488432,226,81442,301.216,978.2021,877,286.65كهرباء محافظة اإربد6

731106,606893017,492.922,339.660.00ال�سامخة لالإ�ستثمارات العقارية والمالية7

688019,7121,265047,212.173,087.020.00الخط�ط البحرية ال�طنية الأردنية8

463012,4892770246,679.435,869.150.00الم�ؤ�س�سة ال�سحفية الأردنية )الراأي(9
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

31002,666005,678.580.000.00الحمة المعدنية الأردنية10

472514,61010,380528,3326,404.8511,939.99623,431.76الأردن دبي لالأمالك11

19777177,118999,9741,120213,296.012,825,313.493,617.60المحفظة ال�طنية لالأوراق المالية12

710311,300058.282,275.000.00التجمعات للم�ساريع ال�سياحية13

41065020006,071.001,806.000.00الأ�س�اق الحرة الأردنية14

272417511,3371372,661.064,841.75561.70المركز الأردني للتجارة الدولية15

3011012,7334,729020,076.839,451.080.00الإ�ستثمارية القاب�سة للمغتربين الأردنيين16

36120176,8144,9620820,024.7416,547.390.00الأردنية لل�سحافة والن�سر )الد�ست�ر(17

9901,0001,17502,600.002,905.000.00ال�سالم الدولية للنقل والتجارة18

16003,113003,113.000.000.00الإنماء لالإ�ستثمارات والت�سهيالت المالية19

27702,6601,10307,186.502,704.120.00الثقة لالإ�ستثمارات الأردنية20

5012036,9948,1490112,565.0823,997.650.00الزرقاء للتعليم والإ�ستثمار21

3530055,45375,9890218,551.27283,776.820.00العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار22

00158001,819,7020.000.0010,335,907.36البحرينية الأردنية للتقنية والإت�سالت23

147048914401,017.89295.200.00الت�سهيالت التجارية الأردنية24

02001600.0035.880.00الأهلية للم�ساريع25

401806,67578107,882.05938.110.00الم�حدة للنقل والخدمات الل�ج�ستية26

15170059,39391,465085,944.15127,518.970.00الإتحاد لالإ�ستثمارات المالية27

036018815,8240.00889.8073,739.84العربية لالإ�ستثمارات المالية28

6201251,1000122.501,036.000.00الأردنية ل�سمان القرو�س29

10429119,26382,98926932,338.84104,812.90551.45الإتحاد لتط�ير الرا�سي30

0030066,7750.000.0023,371.25الطباع�ن العرب31

22202,964427010,468.001,242.000.00التجمعات لخدمات التغذية والإ�سكان32

02001,01200.005,823.400.00التجمعات الإ�ستثمارية المتخ�س�سة33

4401002,1170142.004,186.140.00ال�سرق للم�ساريع الإ�ستثمارية34

151490181,27340,5070478,300.70105,559.430.00الم�ستثمرون العرب المتحدون35

165015,1201,624034,054.563,749.420.00النقليات ال�سياحية الأردنية36

8206,2696,200010,527.1810,417.700.00المتخ�س�سة للتجارة والإ�ستثمارات37

3811027,4134,9040102,249.3518,438.440.00ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات المالية والإقت�سادية38

20707008970949.001,311.730.00الأردنية لالإ�ستثمار والنقل ال�سياحي39

03003,98500.0013,799.650.00الأردنية لالإ�ستثمارات المتخ�س�سة40

431903,2356,62105,196.5510,138.900.00تط�ير العقارات41

3103001,0000213.001,330.000.00ال�سقر لالإ�ستثمار والخدمات المالية42

311702,2941,37206,926.423,862.460.00الأمين لالإ�ستثمار43

7201,00054202,000.001,242.560.00العرب للتنمية العقارية44

282018,823430035,530.47717.600.00مدار�س الإتحاد45

70045500591.500.000.00مجم�عة الع�سر لالإ�ستثمار )قاب�سة(46

3216017,3289,860025,363.5215,251.100.00الدولية للفنادق والأ�س�اق التجارية47

329030,2558,617040,407.5011,314.890.00المحفظة العقارية الإ�ستثمارية48

010040000.002,672.000.00عمان للتنمية والإ�ستثمار49

0020010,000,0000.000.0052,000,000.00ت�زيع الكهرباء50

163691104,09427,19129,131,991645,719.33158,559.19135,755,078.06الإت�سالت الأردنية51

201040,1007,292046,621.008,531.640.00المجم�عة الإ�ست�سارية الإ�ستثمارية52

13202,47977005,526.951,904.100.00المقاي�سة للنقل والإ�ستثمار53

0010012,3750.000.0024,750.00ال�سرق العربي للتط�ير وال�ستثمارات )قاب�سة(54

100297026,22374,067088,487.93234,247.950.00عالية - الخط�ط الج�ية الملكية الأردنية )الملكية الأردنية(55

الم�ستثمرون وال�سرق العربي لالإ�ستثمارات ال�سناعية 56

والعقارية

6205,00015,900017,750.0059,832.000.00

28501,09025010,918.40133.500.00ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات العقارية57

6001,604,698004,814,094.000.000.00الإ�سراء للتعليم والإ�ستثمار58

140076,90100230,703.000.000.00البتراء للتعليم59

0100100,00000.00365,000.000.00فيالدلفيا الدولية لالإ�ستثمارات التعليمية60

18604,1251,19205,260.001,468.390.00دروي�س الخليلي واأولده61

513408,33165,30909,990.4284,949.930.00العالمية لل��ساطة والأ�س�اق المالية62

010050000.001,020.000.00الإنماء العربية للتجارة والإ�ستثمارات العالمية63

12120100,70412,8080181,422.0820,266.520.00بيت الإ�ستثمار للخدمات المالية64

5340632,49210,936134,50076,645.1227,635.71376,600.00اأم�ال اإنف�ست65

11001,175001,106.750.000.00مجم�عة اأوفتك لالإ�ستثمار66

5445017,26718,557027,585.5029,190.260.00العقارية الأردنية للتنمية67

تابع الجدول رقم )3( عمليات نقل الملكية للحالت الم�ستثناه من التداول
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الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

169152213,84072,0907,500,00013,482.7670,365.457,500,000.00الجن�ب لالإلكترونيات68

10205,2004,300016,002.0011,567.000.00الأمل لالإ�ستثمارات المالية69

4805,00026,12003,750.0032,694.600.00الفار�س ال�طنية لالإ�ستثمار والت�سدير70

1402501,5850300.001,649.200.00وادي ال�ستا لالإ�ستثمارات ال�سياحية71

443902,8885,01706,902.6112,259.270.00الإحداثيات العقارية72

749606,65415,164019,317.2842,238.120.00اإعمار للتط�ير والإ�ستثمار العقاري73

3153330251,58385,0240548,475.70174,224.150.00الأردنية للتعمير )القاب�سة(74

13961601,916891,942219.602,641.641,890,381.36ميثاق لالإ�ستثمارات العقارية75

670751960108.75197.280.00المعا�سرون للم�ساريع الإ�سكانية76

400240069.360.000.00زهرة الأردن لالإ�ستثمارات العقارية والفنادق77

495303952,0350481.712,586.610.00م�سافات للنقل المتخ�س�س78

40125010,000105.250.0037,500.00اأوتاد لالإ�ستثمارات المالية والعقارية79

10301422340956.371,636.770.00ال�سرق الأو�سط لالإ�ستثمارات المتعدده80

422118,5582,3809,90015,776.824,592.1018,810.00الكفاءة لالإ�ستثمارات العقارية81

020023200.00359.600.00اإتحاد الم�ستثمرون العرب للتط�ير العقاري82

02004,010,00000.004,010,000.000.00�سيرك� لالأوراق المالية83

70840102,000108,7610124,328.50131,393.100.00ال�سنابل الدولية لالإ�ستثمارات الإ�سالمية )القاب�سة(84

474105,3902,35809,675.953,929.230.00البالد لالأوراق المالية والأ�ستثمار85

2143507156,69150,641260,000173,498.3558,985.73350,200.00الأولى للتم�يل86

010015000.00247.500.00الأردنية لالإدارة والإ�ست�سارات87

91042,5002,500049,925.003,000.000.00الأردن الدولية لالإ�ستثمار88

00200201,1540.000.00338,077.20الجميل لالإ�ستثمارات العامة89

60362,500020,62562,500.000.0020,625.00الديرة لالإ�ستثمار والتط�ير العقاري90

032059,5802,025,0000.0062,106.002,865,000.00المتكاملة للنقل المتعدد91

192802007260893.253,261.030.00الق�س�ر للم�ساريع العقارية92

478668364,910285,000968.125,701.17352,250.00الم�ستقبل العربية لالإ�ستثمار93

01201,00030,0000.002,780.0087,000.00ال�سالم لالإ�ستثمار94

757052,4678,264150,0002,279.557,230.56142,800.00الركائز لالإ�ستثمار95

711312,125250691,32034,510.00250.001,724,230.50رم للنقل ال�سياحي المتخ�س�س96

02308002,812,0000.00800.004,639,800.00البطاقات العالمية97

010010000.00161.000.00التحديث لالإ�ستثمارات العقارية98

05008600.00381.660.00اأر�س النم� للتط�ير وال�ستثمار العقاري99

6608,00015,180026,000.0049,405.080.00الكفاءة لالإ�ستثمارات المالية والقت�سادية100

202003471,5740774.643,261.610.00تهامة لالإ�ستثمارات المالية101

206276015,828117,681016,832.69123,657.830.00الأردن الأولى لالإ�ستثمار102

1211945108,607137,63450,000122,733.65154,522.7155,300.00المهنية لالإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان103

685252,1375,3771,500,0002,367.055,947.991,506,000.00اأبعاد الأردن والإمارات لالإ�ستثمار التجاري104

8535910737194,0946,015,6251,025.44263,737.748,285,318.75النم�ذجية للمطاعم105

302240692,5320221.915,438.090.00داماك للتط�ير العقاري )الأردنية(106

54746614,37129,00078.5414,814.1730,820.00دارات الأردنية )القاب�سة(107

13203500,05050,852175,000440,050.0046,266.00125,000.00�سبائك لالإ�ستثمار108

036003,40900.003,385.010.00اأمالك للتم�يل )الأردن(109

0013004,093,5510.000.004,093,551.00اأمان لالأوراق المالية110

7087,5000150,0487,500.000.00150,048.00ال�سراع للتط�ير العقاري والإ�ستثمارات111

242250023,1109,960,000510.0021,702.806,912,000.00المجم�عة المتحدة )القاب�سة(112

052402621,691,7400.00318.421,907,648.80اأم�اج العقارية113

71701502,8500150.002,850.000.00الإ�سراء لالإ�ستثمار والتم�يل الإ�سالمي114

02001,00000.001,000.000.00�سرى للتنمية والإ�ستثمار115

016307,1872,365,2070.007,187.002,483,467.35م�ساكن الأردن لتط�ير الأرا�سي والم�ساريع ال�سناعية116

012006,50000.006,500.000.00عم�ن الدولية لالإ�ستثمارات المتعددة117

00600500,0000.000.00500,000.00الأمير للتنمية والم�ساريع المتعددة118

16316,8322,0451665,050.441,772.95184.26العربية للم�ساريع الإ�ستثمارية119

24205675504,173.23252.850.00المت�سدرة لالأعمال والم�ساريع120

790504,5770108.0016,883.340.00الدولية لالإ�ستثمارات الطبية121

13506203,8040839.284,336.560.00عقاري لل�سناعات والإ�ستثمارات العقارية122

9401,37238201,721.76487.040.00المتكاملة لتط�ير الأرا�سي والإ�ستثمار123

4716024,6322,934061,701.237,778.360.00الإقبال لالإ�ستثمار124

150323409,269597.600.0023,989.34اإنجاز للتنمية والم�ساريع المتعددة125

تابع الجدول رقم )3( عمليات نقل الملكية للحالت الم�ستثناه من التداول



78

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

886406,14120,588012,705.6828,802.720.00مجمع ال�سليل ال�سناعي العقاري126

00300623,0000.000.00623,000.00المتحدة التكاملية لل�سناعات المتعددة والإ�ستثمار127

0311020,48410,0000.0019,273.1211,000.00الفاتح�ن العرب لل�سناعة والتجارة128

 267,909,367.33  10,756,929.16  12,683,619.74  86,022,240  6,989,380  4,641,097  510  4,188  5,763 المجموع

�سناعة

11001,00000640.000.000.00الأردنية لتجهيز وت�س�يق الدواجن ومنتجاتها1

881905,7661,249011,513.702,496.440.00الألبان الأردنية2

70152,7057564919,426.54527.254,751.28العامة للتعدين3

14825349,0021,8721,87578,476.452,973.563,238.50العربية ل�سناعة الألمني�م )اآرال(4

31048038,5307,888025,866.267,781.030.00ال�سناعية التجارية الزراعية )الإنتاج(5

32177,750141,10115,625.0014.981,733.19ال�طنية ل�سناعة ال�سلب6

267430182,79718,8420824,867.4175,610.420.00دار الدواء للتنمية والإ�ستثمار7

5813181,0784,074374492,117.5422,803.452,543.20م�سانع الأج�اخ الردنية8

757218,6264,41037510,998.282,111.70251.25م�سانع الخزف الأردنية9

73302,53313406,308.84321.600.00م�سانع ال�رق والكرت�ن الأردنية10

52434452,2024,7875652,365,557.65130,182.8713,193.16مناجم الف��سفات الأردنية11

1114013,011470030,823.51930.060.00الأردنية ل�سناعة الأنابيب12

16312343,4293,0526795,053.317,041.63179.56الدباغة الأردنية13

341105,9691,005011,858.751,984.860.00المركزالعربي لل�سناعات الدوائية والكيماوية14

710744000227.921,240.000.00الجن�ب ل�سناعة الفالتر15

81308571,05303,290.882,846.100.00ال�سناعات الكيماوية الأردنية16

242009251,29501,981.752,508.900.00العالمية لل�سناعات الكيماوية17

1530126,3436,4030766,133.5838,530.000.00الإ�ستثمارات العامة18

15007600158.460.000.00ال�سناعات والكبريت الأردنية )جيمك�(19

11207,4661,106039,005.006,181.780.00الأردنية لل�سناعات الخ�سبية20

81193759,425176,895487.5015,195.30328,199.20ال�طنية ل�سناعة الك�ابل والأ�سالك الكهربائية21

611404,852418023,522.922,518.480.00ال�سلف�كيماويات الأردنية22

1,80432430131,24922,7573,5081,241,159.64225,886.3133,899.30م�سانع الإ�سمنت الأردنية23

16045113,5872,18124,829753,886.07102,689.831,791,412.35الب�تا�س العربية24

79088910270.16284.590.00القرية لل�سناعات الغذائية والزي�ت النباتية25

24705,6602,15807,552.003,142.740.00العالمية الحديثة ل�سناعة الزي�ت النباتية26

32711,9141,9932,2502,318.652,450.332,857.50ال�طنية ل�سناعة الكل�رين27

35724,8606,1893,3974,324.833,392.033,525.47الم�ارد ال�سناعية الأردنية28

76161142,37542,01228869,592.37164,480.1698.00الكابالت الأردنية الحديثة29

571501,4165330984.80329.220.00الزي ل�سناعة الألب�سة الجاهزة30

002001,1810.000.001,181.00ال�طنية لل�سناعات الهند�سية المتعددة31

7605,03877,075011,714.14196,371.250.00الباط�ن الجاهز والت�ريدات الإن�سائية32

15592043,24455,6070247,673.86364,141.910.00حديد الأردن33

2421017,0762,973020,997.983,153.760.00العربية لل�سناعات الكهربائية34

ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الدوائية والكيماوية والم�ستلزمات 35

الطبية

442201,9922,10806,091.365,980.140.00

4021012,4767,528036,526.2624,569.070.00م�سانع الإتحاد لإنتاج التبغ وال�سجائر36

3721012,8961,595043,956.604,768.740.00رم عالءالدين لل�سناعات الهند�سية37

1310069608074.58613.470.00الدولية لل�سناعات الخزفية38

0400800.0024.000.00الل�ؤل�ؤة ل�سناعة ال�رق ال�سحي39

291301,34246802,696.47946.800.00ال�طنية للدواجن40

120575560856.75117.600.00المتكاملة للم�ساريع المتعددة41

40330318,54389,6330513,389.52147,477.430.00ال�طنية ل�سناعات الألمني�م42

8102177,50001,308.5145,225.000.00الم�سانع العربيه الدولية لالأغذية والإ�ستثمار43

99010,121757015,405.701,278.810.00دارالغذاء44

مجمع ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الهند�سية والإلكترونية 45

والثقيلة

6915055,65332,9500163,557.9298,377.080.00

151107004,40401,343.008,963.820.00العربية ل�سناعة الم�ا�سير المعدنية46

010012,50000.0014,375.000.00الإقبال للطباعة والتغليف47

7608002,0740344.001,033.240.00اأمانة لالإ�ستثمارات الزراعية وال�سناعية48

1201,12210,35002,973.3035,557.500.00الإتحاد لل�سناعات المتط�رة49

454231,10921420084,228.19607.76598.00م�سانع الزي�ت النباتية الأردنية50

01001,00000.001,190.000.00الترافرتين51
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الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

88340217,0863,3460415,735.685,643.930.00الأردنية لإنتاج الأدوية52

14401,6001,35201,853.001,706.320.00ال�طنية الأولى ل�سناعة وتكرير الزي�ت النباتية53

0020000474,5350.000.002,752,303.00العربية ل�سناعة الأدوية54

201409,27515,560010,931.0014,183.180.00القد�س لل�سناعات الخر�سانية55

84018,13812,471032,829.7823,694.900.00العربية ل�سناعة المبيدات والأدوية البيطرية56

435914941,392150,000715.941,971.79210,000.00العامة ل�سناعة وت�س�يق الخر�سانة الخفيفة57

354325803,593165,000654.264,159.53166,650.00باط�ن ل�سناعة الط�ب والبالط المتداخل58

841720101,89836,6670102,454.2644,726.440.00م�سانع الكابالت المتحدة59

641092717,5580973.3519,027.660.00ال�طنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من ال�سخر الزيتي60

30213011665304.8014.7267.60ال�سناعات البتروكيماوية ال��سيطة61

2,84733530361,72752,6834,8154,620,811.56694,518.2468,072.85م�سفاة البترول الأردنية62

8,0271,7183072,171,514599,9321,011,70914,044,431.542,590,874.715,384,754.41المجموع

17,2656,8881,34710,950,77410,565,224113,560,42089,240,224.3947,383,501.95481,416,119.12المجموع الكلي

 227 عدد ال�سركات

�سندات

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

خدمات

ا�سناد قر�س الدولية للفنادق وال�س�اق التجارية1

ا�ستحقاق 2009/12/09 بفائدة %6.750

700100010,000.000.000.00

ا�سناد قر�س الت�سهيالت التجارية الأردنية رقم 21

ا�ستحقاق 2013/01/07 بفائدة %8.500

00100700.000.001,750,000.00

7011007010,000.000.001,750,000.00المجموع

2 عدد ال�سركات

حقوق اكتتاب

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةت�سل�سل

الأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثيالأخرىالعائليالإرثي

خدمات

حق الكتتاب باأ�سهم م�سافات للنقل المتخ�س�س1

2008/07/16

01001500.002.550.00

حق الكتتاب باأ�سهم ال�سرق العربي لالإ�ستثمارات المالية 2

والإقت�سادية 2008/10/08

700430073.530.000.00

7104315073.532.550.00المجموع

�سناعة

4002,0390012,613.250.000.00حق الكتتاب باأ�سهم حديد الأردن 12008/06/18

4002,0390012,613.250.000.00المجموع

11102,08215012,686.782.550.00المجموع الكلي

3عدد ال�سركات
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جدول رقم )4(

توزيع الم�شتثمرين المتعاملين بالأوراق المالية من واقع عقود التداول

للفترة من 2008/1/1 الى 2008/12/31 )دينار(

نوع الورقة 

المالية

نوع 

الم�ستثمر

ت�سنيف 

الجن�سية

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودعدد الم�ستثمرين

بيع�سراءبيع�سراءبيع�سراءبيع�سراء

�سخ�س اأ�سهم

طبيعي

57,514134,6462,870,0393,012,3163,352,607,9793,416,642,84011,497,129,702.0211,751,777,234.82اأردنيين

3,5345,950288,105227,397469,402,654449,002,7141,694,498,478.631,768,808,880.57عرب

36044210,67010,28915,642,05119,573,57860,477,021.2481,437,621.46اأجانب

61,408141,0383,168,8143,250,0023,837,652,6843,885,219,13213,252,105,201.8913,602,023,736.85المجموع

�سخ�س 

اعتباري

641755477,812411,0681,193,745,8511,188,658,0694,576,168,491.854,621,526,996.53اأردنيين

12213781,73759,764316,847,630255,206,2041,542,332,559.741,264,775,364.09عرب

16315145,28551,62376,791,03694,989,717925,928,555.97798,478,271.22اأجانب

9261,043604,834522,4551,587,384,5171,538,853,9907,044,429,607.566,684,780,631.84المجموع

عميل 

م�سترك

01501,1870963,5240.009,724,917.76اأردنيين

020405550.005,523.00عرب

0000000.000.00اأجانب

01701,1910964,0790.009,730,440.76المجموع

�سخ�س �سندات

طبيعي

1111225010,000.00247,000.00اأردنيين

0101020.0010,000.00عرب

0000000.000.00اأجانب

1212225210,000.00257,000.00المجموع

�سخ�س 

اعتباري

3710839090533,067.50235,560.00اأردنيين

01010500.0050,507.50عرب

0000000.000.00اأجانب

38109390140533,067.50286,067.50المجموع

�سخ�س حق اكتتاب

طبيعي

9903,1355,5056,2039,178,65512,774,38914,319,839.0815,027,968.27اأردنيين

44180204396635,851948,848811,801.561,195,134.64عرب

 87,516.11 0180300151,2500.00اأجانب

1,0343,3335,7096,6299,814,50613,874,48715,131,640.6416,310,619.02المجموع

�سخ�س 

اعتباري

29691,4516127,261,0763,125,9795,540,375.414,766,677.67اأردنيين

5109242113,722220,958612,986.26475,240.62عرب

2239849,30017,180294,414.0026,879.00اأجانب

36811,5826627,424,0983,364,1176,447,775.675,268,797.29المجموع

3,780,9503,780,9505,442,276,1975,442,276,19720,318,657,293.2620,318,657,293.26 142,262 62,373المجموع الكلي

توزيع الم�شتثمرين المتعاملين بالأوراق المالية من واقع عقود التداول

للفترة من 2008/1/1 الى 2008/12/31 )دولر(

نوع الورقة 

المالية

نوع 

الم�ستثمر

ت�سنيف 

الجن�سية

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودعدد الم�ستثمرين

بيع�سراءبيع�سراءبيع�سراءبيع�سراء

�سخ�س �سندات

اعتباري

 88,506.25  88,506.25 11112525اأردنيين

0000000.000.00عرب

0000000.000.00اأجانب

1111252588,506.2588,506.25المجموع
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للفترة من 2008/1/1 الى 2008/12/31

رقم الت�سل�سل

الو�سيط

ا�سم الو�سيط 

المخت�سر

 حجم التداول معلومات التداول

الخا�سع للت�سوية

المبالغ المدفوعةالمبالغ المقبو�سة

عدد ايام 

التداول

عدد عقود  حجم التداول

التداول

المجموع المعلق الت�سويةالمجموع الت�سويةاحتياطي ال�سيولة

224408,159,819.1392,639401,917,037.0712,643,670.6016,422,953.6629,066,624.2693,336,581.1224,679.9193,361,261.03الجعبري13

2451,054,152,418.35210,489774,326,383.2365,275,669.9339,449,403.71104,725,073.6470,534,319.17150,434.8870,684,754.05الدولي24

245249,375,096.8838,715243,591,912.37419,819.9816,182,771.2216,602,591.2021,551,719.640.0021,551,719.64عبر الأردن35

244114,835,376.3063,307108,000,477.132,775,459.786,302,670.599,078,130.3711,854,757.6920,416.8011,875,174.49الإ�ستثمارات46

245995,485,639.00196,533928,964,893.2447,608,169.9234,605,495.2182,213,665.13101,701,142.4069,985.21101,771,127.61�سيرك�57

245885,560,476.02192,116821,741,178.3834,572,756.6517,032,477.0851,605,233.7370,296,232.660.0070,296,232.66التنمية68

2451,336,367,505.75254,3921,166,653,234.8752,236,245.0256,049,699.33108,285,944.35156,434,197.4418,707.90156,452,905.34التعاون712

2451,543,828,868.92214,4271,360,721,445.2241,955,531.3426,899,436.8768,854,968.2198,819,623.6352,435.5098,872,059.13الأمل814

2452,115,558,213.98197,1412,000,011,188.5667,659,027.3942,926,523.98110,585,551.37136,173,784.70135,248.47136,309,033.17المتحدة916

2453,553,413,064.32334,6333,141,912,685.61136,549,094.61162,280,381.54298,829,476.15243,606,222.170.00243,606,222.17العربية1019

245296,556,431.0961,448287,232,189.2739,894,658.7118,693,331.3358,587,990.0479,955,939.55872.9079,956,812.45عمان1121

2451,196,578,695.62196,6691,107,013,474.1062,351,762.4463,901,417.36126,253,179.80140,109,209.1829,190.32140,138,399.50المحفظة1222

2451,054,968,546.53138,645822,969,945.5593,184,626.4856,712,375.05149,897,001.53182,987,809.52236,620.68183,224,430.20اأوراق1323

245627,760,776.35185,335602,786,634.6220,288,800.8916,526,350.6136,815,151.5034,696,431.66207,212.1134,903,643.77الخليج1424

245106,056,687.0469,19799,118,688.834,207,832.135,046,095.009,253,927.1311,705,674.93174,064.6611,879,739.59ال�سناعي1525

2451,735,242,062.46135,8261,380,530,632.59242,495,428.67151,780,015.23394,275,443.90183,238,300.391,022.13183,239,322.52العربي انف�ست1635

245285,133,875.8483,706251,572,005.8424,594,685.8126,377,933.6450,972,619.4559,420,253.9921,078.9059,441,332.89اإمكان1736

245257,926,860.8341,611237,560,975.9512,047,971.558,420,556.3920,468,527.9419,576,134.35762.5019,576,896.85�سل�ان1838

245371,453,876.26147,858337,745,790.333,230,365.8612,393,140.8815,623,506.7416,285,838.3870,459.6416,356,298.02الإيمان1939

245490,550,407.9594,875428,890,423.0322,166,661.1332,218,506.7454,385,167.8798,543,359.18107,837.7098,651,196.88فرح2040

245220,651,783.7262,916195,326,366.0026,516,201.9818,713,819.0945,230,021.0749,753,695.1713,494.8449,767,190.01ال�سروق2141

2452,391,617,029.31410,7732,107,330,170.8532,329,217.99131,646,903.69163,976,121.68126,242,293.14179,290.75126,421,583.89اأمان2242

245711,579,507.65134,789674,506,514.1235,874,606.9927,211,354.0163,085,961.0068,342,731.83426,902.9268,769,634.75الأولى2343

243676,250,400.6564,602643,818,459.6265,169,781.7845,839,574.35111,009,356.13111,964,443.51245,061.75112,209,505.26الر�سا2444

2451,131,234,518.10115,409924,933,590.7781,374,721.3752,474,491.31133,849,212.6887,239,547.921,190,002.7888,429,550.70الفار�س2545

245184,773,713.1464,820172,365,875.747,084,214.6615,509,499.3922,593,714.0531,944,342.9127,535.9031,971,878.81اآ�سيا2646

245416,377,242.00130,131391,897,008.9226,927,900.4718,610,495.7445,538,396.2145,540,327.2328,214.5045,568,541.73الحكمة2747

245717,263,554.02138,985682,507,975.2530,466,439.7339,976,416.9770,442,856.7080,928,406.2433,210.0080,961,616.24المغتربين2848

2451,232,096,807.30230,2441,103,159,606.2232,213,864.4549,349,368.8881,563,233.3366,190,019.45539,214.0666,729,233.51العالمية لل��ساطة2949

245632,434,769.89152,610586,595,449.0816,450,457.6026,415,439.6542,865,897.2542,979,094.36136,718.6043,115,812.96الملتقى3050

245126,347,725.5268,388112,370,104.891,823,389.7513,592,555.2315,415,944.9812,445,647.914,051.6512,449,699.56بيت الأ�سهم3151

245102,459,128.6250,28094,396,944.701,146,768.8112,936,692.2714,083,461.0815,642,290.97161,093.4715,803,384.44ال�سقر العربي3252

245114,133,165.4736,449106,194,942.122,642,931.517,270,947.459,913,878.9610,038,240.356,799.5010,045,039.85�سك�ك3353

245204,454,760.2687,974191,080,349.506,738,700.3710,445,238.7117,183,939.0817,935,064.9497,786.1218,032,851.06الأ�سدقاء3454

245144,592,334.4050,985138,243,821.1218,286,215.1810,928,145.2029,214,360.3826,876,359.581,290.0026,877,649.58اإبداع3555

245248,107,643.28113,482221,702,812.4813,708,019.9710,264,497.4123,972,517.3827,182,686.1114,137.8527,196,823.96اأجياد3656

2451,154,981,411.90236,1741,049,787,921.2450,996,640.4530,416,630.9981,413,271.4458,224,825.3567,392.8158,292,218.16بيت الإ�ستثمار3757

24559,430,158.1112,91355,242,432.283,340,766.675,817,952.929,158,719.599,909,391.008,580.009,917,971.00الخبراء3858

1112,435.6042112,435.600.000.000.00112,435.600.00112,435.60اأ�س�ل3959

24591,591,539.0078,93685,681,293.15827,962.765,047,834.415,875,797.176,308,565.3641,258.076,349,823.43ال�مي�س4060

245385,351,286.9553,904319,150,411.8123,474,813.7323,628,684.8547,103,498.5849,247,208.490.0049,247,208.49ايفا4161

245351,348,649.36138,828332,238,385.711,489,196.4311,853,378.0613,342,574.4920,221,099.4230,872.2720,251,971.69دلتا4262

245134,642,570.3658,298120,977,616.364,658,826.834,059,878.958,718,705.788,888,803.0726,673.718,915,476.78�سعاع4363

2451,254,163,915.57190,6451,198,070,506.2159,151,393.1640,919,330.97100,070,724.13114,589,680.92171,052.32114,760,733.24�سنابل الخير4464

245184,850,078.7923,593177,198,274.5913,349,705.2811,264,903.6624,614,608.9427,190,767.0730,077.1027,220,844.17ال�سهم4565

245258,424,244.8578,871215,970,621.5021,161,528.2619,509,978.5340,671,506.7931,530,438.8427,862.7231,558,301.56الأمناء4666

2451,159,017,674.06152,427984,924,438.2779,942,730.0348,523,828.59128,466,558.62128,616,703.0696,268.84128,712,971.90المال لل��ساطة4767

245239,988,558.7268,471227,244,330.493,041,328.1114,532,065.8517,573,393.9619,648,710.96173,830.2219,822,541.18ال�سف�ة4868

245212,520,214.2285,388195,118,772.5315,689,476.999,527,784.7625,217,261.7528,914,599.80160.2328,914,760.03الجزيرة4969

245319,273,785.6468,054297,159,993.5514,592,359.9811,610,519.0526,202,879.0323,526,939.991,262.6623,528,202.65تداول لالأ�سهم5070

245106,567,171.2051,918101,210,026.86218,261.1710,277,423.0810,495,684.257,551,534.5717,734.867,569,269.43ال�سالم5171

245786,640,223.65107,173616,906,917.5028,145,785.8333,723,858.7761,869,644.6049,043,854.8479,117.6549,122,972.49النخبة5272
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رقم الت�سل�سل

الو�سيط

ا�سم الو�سيط 

المخت�سر

 حجم التداول معلومات التداول

الخا�سع للت�سوية

المبالغ المدفوعةالمبالغ المقبو�سة

عدد ايام 

التداول

عدد عقود  حجم التداول

التداول

المجموع المعلق الت�سويةالمجموع الت�سويةاحتياطي ال�سيولة

245467,429,394.97125,440453,446,326.3325,476,392.9020,233,388.7145,709,781.6144,985,397.08198,133.7445,183,530.82الم�سرفي�ن5373

245499,024,288.7752,392446,534,919.7750,566,298.9522,829,855.7173,396,154.6688,908,564.210.0088,908,564.21الإتحاد لل��ساطة5475

245165,264,082.6555,216150,886,101.796,350,032.184,093,672.0010,443,704.1811,247,873.9579,960.2011,327,834.15الن�ر5576

245889,790,980.32155,247792,095,394.7238,576,810.9750,469,311.0689,046,122.03104,312,985.1477,422.14104,390,407.28الأهلي لل��ساطة5677

�س��سيته جنرال 5778

لل��ساطة

24570,355,398.8737,17364,362,607.60256,683.978,175,428.658,432,112.6212,712,807.378,354.0012,721,161.37

245389,774,511.1562,953357,089,704.614,344,419.6310,476,276.4114,820,696.0413,017,275.3128,618.6813,045,893.99نهر الأردن5879

245383,411,903.8764,712341,406,544.2821,491,819.0629,040,976.8750,532,795.9376,895,208.058,312.5576,903,520.60الم�ارد لل��ساطة5980

245543,026,460.13133,310487,617,990.8524,341,481.3427,161,264.3251,502,745.6653,481,025.5933,080.0053,514,105.59البالد6081

245142,323,298.5828,461117,953,424.169,126,523.0515,045,209.4224,171,732.4740,517,607.9116240,517,769.91تف�ق6182

245384,936,656.2887,880352,908,897.834,148,771.0719,941,622.9824,090,394.0529,551,063.7074,940.4929,626,004.19الندوة6283

245192,180,777.7932,966166,436,294.824,023,119.1516,409,993.5320,433,112.6821,026,071.230.0021,026,071.23اإندماج6384

172310,120,779.1172,732272,309,257.2421,416,953.8719,103,373.8040,520,327.6735,297,559.5253,414.4435,350,973.96اإ�ستثمار6485

245491,112,469.8165,592458,167,507.4417,974,428.2120,101,198.1838,075,626.3939,169,778.7011,580.0039,181,358.70الأوائل6586

245171,203,454.5550,614150,085,407.975,669,839.3410,346,556.2416,016,395.586,720,978.2723,894.506,744,872.77جي�سك�6687

245124,929,612.9823,397121,271,208.666,550,051.9013,453,687.1420,003,739.0424,136,789.5622,350.0024,159,139.56كميفك6789

181690,827,611.7962,234404,031,447.7659,706,805.0018,876,431.9078,583,236.9051,844,576.839,325.0051,853,901.83البيت الك�ني6890

181140,458,895.0842,976126,266,935.721,102,480.638,493,862.739,596,343.368,855,789.126,475.208,862,264.32اأمنية6991

7518,440,480.158,7136,156,460.410.003,606,301.033,606,301.031,960,742.7420,420.001,981,162.74اليا�سمين7092

40,706,853,756.787,430,04236,095,711,996.782,006,115,358.401,899,979,438.893,906,094,797.293,900,240,375.995,854,421.303,906,094,797.29المجموع

تابع الجدول رقم )5( ملخ�س عمليات التقا�س والت�س�ية
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