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م�ؤ�س�سة متميزة محليًا ودوليًا ت�ساهم في تعزيز بيئة ��ستثمارية �آمنة وم�ستقرة 

د�عمة لالقت�ساد �ل�طني.

رؤيتـنا

حفظ ملكية �لأور�ق �لمالية وت�س�ية �أثمانها باعتماد �لمعايير �لدولية و�أف�سل 

�لب�سرية  م��ردنا  على  �عتمادً�  �لخدمات،  بم�ست�ى  و�لرتقاء  �لممار�سات، 

�لم�ؤهلة و�لتكن�ل�جية �لمتط�رة وثقافة �لتميز �لتي تحكم �أد�ءنا.

رسالتنا

�لعد�لة 	•
�ل�سفافية 	•

و�ل�سرّية �لمهنّية  	•
و�لتمّيز �لإبد�ع  	•

�لفريق بروح  �لعمل  	•
�لنتماء 	•

قيمنا الجوهرية
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مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية

يتاألف مجل�س �لإد�رة من:

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

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

نائب رئي�س مجل�س �لإد�رة ال�سيد "محمد �سعيد" اأحمد الحمامي  .2

ع�س� مجل�س �إد�رة الدكتور "محمد غيث" علي م�سمار*  .3

العامة الم�ساهمة  ال�سركات  ع�سوين يمثالن  	•

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

)�لمحفظة �لعقارية �ل�ستثمارية(

ع�س� مجل�س �إد�رة ال�سيد اأ�سامة دروي�س الخليلي  .2

)مجمع �ل�سرق �لأو�سط لل�سناعات �لهند�سية و�لإلكترونية و�لثقيلة(

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

ع�س� مجل�س �إد�رة ال�سيد عدنان عبداهلل ما�سي  .1

)�سنابل �لخير لال�ستثمار�ت �لمالية(

ع�س� مجل�س �إد�رة ال�سيد وليد يعقوب النجار  .2

)�لتنمية لالأور�ق �لمالية(

�لمدير �لتنفيذي ال�سيد �سمير فهد جرادات

تم ت�سكيل هذ� �لمجل�س بتاريخ 2009/03/22

تم تعيين �لدكت�ر "محمد غيث" علي م�سمار ع�س�ً� في مجل�س �إد�رة مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية بم�جب قر�ر مجل�س مف��سي هيئة �لأور�ق �لمالية �لمتخذ في جل�سته �لمنعقدة بتاريخ 2009/10/15.  *
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23جدول رقم )3(: �لتد�ول �للكتروني
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28جدول رقم )6(: عمليات �لتح�يل �لإرثي و�لعائلي �لمنفذة

29جدول رقم )7(: عمليات تح�يالت �لأور�ق �لمالية غير �لمتد�ولة و�لتح�يالت �لأخرى
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ال�سادة اأع�ساء الهيئة العامة لمركز اإيداع الأوراق المالية المحترمين،، 

�أ�سحاب �لعط�فة و�ل�سعادة �أيها �ل�سيد�ت و�ل�سادة �لكر�م. �ل�سالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته، و�أن �لحمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي �لعربي محمد عليه 

�أف�سل �ل�سالة و�لت�سليم، �أما بعد.

فاإنه لمن دو�عي �سروري �أن �أرحب بح�س�ركم �لجتماع �ل�سن�ي �لحادي ع�سر للهيئة �لعامة لمركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية، ومن عظيم �سعادتي �أن �أقدم لكم �لتقرير 

�ل�سن�ي �لعا�سر �لذي ي�سم في طياته �أهم �نجاز�ت و�أعمال �لمركز خالل �لعام �لما�سي، لندرك من خالله ما تحقق على مد�ر عام كامل من �إنجاز�ت. وبنف�س 

�ل�قت، نتاأمل �س�يًا �آفاق �لم�ستقبل لي�س لبيان ما يمكن �أن نق�م به للمحافظة على ما حققناه فقط و�إنما �أي�سًا �سعيًا منا لتحقيق �لمزيد من �لتقدم و�لرفعة لهذه 

�لم�ؤ�س�سة �لفتية "مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية". 

الح�سور الكريم،،

�لمالية  �لأور�ق  ت�سجيل  في  �أكمل وجه  دوره على  �لمركز  و��سل  2009. حيث  �لأول  كان�ن   31 في  �لمنتهيـة  �ل�سنـة  �لإنجاز�ت عن  �أهم  �لتقرير  يت�سمـن هذ� 

�أو  زيادة  في ذلك  بما  �لمختلفة  �ل�سركات  �إجر�ء�ت  تنفيذ  �إلى  بالإ�سافة  لها،  و�لت�س�ية  �لتقا�س  و�إجر�ء عمليات  �لملكية  ونقل هذه  ملكيتها  و�إيد�عها وحفظ 

تخفي�س هذه �ل�سركات لروؤو�س �أم��لها، وقد تّم قب�ل ع�س�ية )3( �سركات م�ساهمة عامة خالل عام 2009 و�سطب �سجل �سركة م�ساهمة عامة و�حدة لي�سبح 

�ل�سركات  غير  من  �ل��سطاء  عدد  لي�سبح  و�حدة  و�ساطة  �سركة  ع�س�ية  �إنهاء  تّم  وقد  �سركة   )273( �لعامة  �لم�ساهمة  �ل�سركات  من  �لمركز  �أع�ساء  عدد 

�لم�ساهمة �لعامة )68( و�سيط، في حين تم قب�ل ع�س�ية �سركتين من �أمناء �لحفظ �لأمين و�إنهاء ع�س�ية �سركة و�حدة لي�سبح عددهم )13( حافظ �أمين 

وبذلك يك�ن مجم�ع �أع�ساء �لهيئة �لعامة للمركز )333( ع�س�ً� كما في 2009/12/31. و�إدر�كًا منا باأهمية ظه�ر م�ؤ�س�ستنا كم�ؤ�س�سة متميزة محليًا ودوليًا 

ي�سارك �لمركز في جائزة �لملك عبد�هلل �لثاني للتميز. 

ومن �أبرز �إنجاز�ت �لعام �لمن�سرم قيام مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية بالتعاون مع ب�ر�سة عمان باإتمام �إجر�ء�ت �لربط �للكتروني بين �أنظمة مركز �إيد�ع �لأور�ق 

�لمالية ونظام �لتد�ول لدى ب�ر�سة عمان بهدف تنظيم عمليات �لتد�ول و�لحد من �لمخاطر �لمرتبطة بتلك �لعمليات، �لأمر �لذي ينعك�س �إيجابيًا على عملية 

�لتقا�س و�لت�س�ية �لتي تجرى لدى �لمركز، وي�ؤدي �إلى تقلي�س �لمخاطر في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني.

�لإد�رة  مع  �لم�ستركة  و�لروؤية  �لإد�رة  مجل�س  يقرها  �لتي  لل�سيا�سات  تطبيقًا  �لأ�سعدة  مختلف  على  بالنجاح  �لما�سي  للعام  �نجاز�تنا  تكللت  فقد  �هلل،  وبحمد 

بالقيام  �لمركز  باأهمية دور  �ل�طنية، و�لرتقاء خ�س��سًا  �لم�ؤهلة، لي�سب ذلك كله في ب�تقة �لم�سلحة �لقت�سادية  �لمركز  �لمثمر لك��در  �لتنفيذية و�لجهد 

ب��جباته في �إطار من �لم�سد�قية و�لعد�لة لتحقيق �لغايات و�لأهد�ف �لتي ي�سعى �لمركز �إليها وتعزيزً� لثقة �لم�ستثمرين بالأور�ق �لمالية.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ح�سرات ال�سادة الكرام،،

�ن عام 2009 ه� من �لأع��م �ل�سعبة �لتي مرت على �لعالم ب�سكل عام وعلى �لمنطقة �لعربية ب�سكـل خا�س وذلك �إز�ء تده�ر �لأو�ساع �لقت�سادية �لعالمية بدءً� 

من �أزمة �لره�نـات �لعقارية �لأمريكيـة و�نخفا�س �أ�سعـار �لنفط مرورً� بانخفا�س قيم �لأ�س�ل وت�قعات تباط�ؤ �لنمـ� �لقت�سادي �لعالمي و�حتمال دخ�ل �لعديد 

من �لدول مرحلة �لنكما�س و�لك�ساد، ول �سك �أن منطقة �ل�سرق �لأو�سط قد تاأثرت كغيرها من ناحية �لأ�س��ق �لمالية. وقد كان �لمركز جزءً� مكماًل من �أجز�ء 

�لتنمية �لقت�ساديـة في �لمملكة و�لتي �ساهمت في �لحد من تاأثير �لأزمة �لمالية على �لقت�ساد �ل�طني. 

الح�سور الكريم،،

�لمالية في  �إنجاز �لمزيد من �لخدمات �لمتط�رة ل�سريحة �لم�ستثمرين في �س�ق �لأور�ق  �إلى  2010 فانه يتطلع  �إلى خطة �لمركز �لم�ستقبلية لعام  �أما بن�سبة 

ت�سجيع  �إ�ستر�تيجية  تنفيذ  مجال  في  ر�ئدة  خط�ة  �إن�ساوؤه  يعد  و�لذي  �لأردني،  �ل�طني  �لمالي  �لمركز  مبنى  �إن�ساء  م�سروع  في  �لمركز  ي�سارك  كما  �لمملكة، 

�ل�ستثمار في �لأور�ق �لمالية و�لتي تدعم بدورها �لنم� �لقت�سادي، �إذ يملك مركز �لإيد�ع ما ن�سبته )35%( من �لم�سروع �لذي ي�سم كاًل من مركز �إيد�ع �لأور�ق 

�لمالية وب�ر�سة عمان ومعهد متخ�س�س للخدمات �لمالية �لرفيعة ذ�ت �ل�سلة ب�س�ق ر�أ�س �لمال و�لذي �سيتم فيه تدريب �لك��در �لمهنية و�لمتخ�س�سة �لقادرة 

على �لعمل على �لم�ست�يين �لمحلي و�لإقليمي، ف�ساًل عن مكاتب لل��ساطـة وقاعة للجمه�ر وللتد�ول، وبع�س �لمكاتب للبن�ك.

م��كبة  خالل  من  �لتميز  م�ست�يات  �أعلى  �إلى  �لز�هرة  بم�ؤ�س�ستنا  لنرتقي  �لمقبل،  �لعام  في  �لتحديات  وم��جهة  �لإنجاز�ت  من  �لمزيد  �إلى  دومًا  نتطلع  �إننا 

�لتط�ر�ت �لتي تحدث في �لعالم في مجال عملنا بما في ذلك �لمعايير �لدولية، وتحديث �لأطر �لت�سريعية لتن�سجم مع �لم�ستجد�ت لت�سهم في تحقيق �أهد�ف 

�لمركز �ل�طنية.

ول يف�تني �أن �أتقدم بال�سكر و�لتقدير لكل من هيئة �لأور�ق �لمالية وب�ر�سة عمان لت�سجيعهم ودعمهم �لمت���سل لمركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية، وكما �أ�سكر كافة 

�أع�ساء �لهيئة �لعامة وكذلك �أع�ساء مجل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية وجميع �لعاملين في �لمركز على ما بذل�ه من جهد خالل �ل�سنة �لما�سية، وفي �لختام نحن 

مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ملتزم�ن دومًا بالم�ساهمة بنم� وتط�ير �لقت�ساد �لأردني تحت قيادة وت�جيهات جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني �بن �لح�سين حفظه 

�هلل ورعاه.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

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

ي�ّسرني �أن �أرحب بكم جميعًا في �لجتماع �ل�سن�ي �لحادي ع�سر للهيئة �لعامة لمركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية، و�أن �أرفع لكم �لتقرير �ل�سن�ي �لعا�سر �لذي يت�سمن 

�أهم �نجاز�ت و�أعمال �لمركز خالل �لعام 2009، و�برز �لخطط �لم�ستقبلية للمركز �إلى جانب �لبيانات �لمالية وبع�س �لتقارير و�لجد�ول �لإح�سائية.

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة الكرام،،

تّم �إن�ساء مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية كم�ؤ�س�سة ذ�ت نفع عام بم�جب قان�ن �لأور�ق �لمالية رقم )23( ل�سنة 1997 ليك�ن ه� �لجهة �ل�حيدة في �لمملكة �لمخ�لة 

بم�جب قان�ن �لأور�ق �لمالية رقم )76( ل�سنة 2002 بت�سجيل �لأور�ق �لمالية وحفظ ونقل ملكيتها و�إيد�عها و�إجر�ء �لتقا�س و�لت�س�ية عليها، ويهدف مركز �إيد�ع 

�لأور�ق �لمالية ب�س�رة خا�سة �إلى تعزيز ثقة �لم�ستثمرين بالأور�ق �لمالية وتمكينهم من متابعة ��ستثمار�تهم بالأور�ق �لمالية ب�سه�لة وي�سر، وذلك ببناء �سجل 

مركزي لحفظ ملكية �لأور�ق �لمالية و�لحد من �لمخاطر �لمتعلقة بت�س�ية عمليات �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة من خالل و�سع �أنظمة د�خلية وتعليمات و�إجر�ء�ت 

تت�سم بالعد�لة و�ل�سرعة و�لأمان.

�إن �لع�س�ية في �لمركز �إلز�مية لل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�ل��سطاء و�أمناء �لحفظ، وقد قام �لمركز بقب�ل ع�س�ية )3( �سركات م�ساهمة عامة خالل �لعام 

2009 وبلغ عدد �لأ�سهم �لم�سدرة من قبل تلك �ل�سركات )14,469,232( �سهمًا بقيمة ��سمية )14,469,232.00( دينارً� كما تم �سطب �سجل �سركة م�ساهمة 

عامة و�حدة وبذلك ي�سبح عدد �أع�ساء �لمركز من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة كما في 2009/12/31 )273( �سركة ومجم�ع �لأ�سهم �لم�سدرة من قبل تلك 

�ل�سركات )6,929,049,218( �سهمًا، بقيمة �إجمالية مقد�رها )22,928,959,091.74( دينارً�، كذلك عمل �لمركز على �إجر�ء �لتغيير�ت �لالزمة على �لأور�ق 

�لمالية �لم�سجلة لديه، وتحديث �سجالت �لم�ساهمين نتيجة لإجر�ء�ت �ل�سركات �لمختلفة من عمليات زيادة �أو تخفي�س روؤو�س �أم��لها، وتم خالل �لعام 2009 

ت�سجيل �أ�سهم �لزيادة �لناتجة عن �لكتتاب �لخا�س �لمنفذ من قبل )24( �سركة م�ساهمة عامة بما مجم�عه )261,359,079( �سهمًا، بالإ�سافة �إلى ت�سجيل 

�أ�سهم �لزيادة �لناتجة عن ر�سملة �لحتياطيات و�لأرباح �لمدورة �أو ر�سملة �لدي�ن �لمنفذة من قبل )19( �سركة م�ساهمة عامة بما مجم�عه )88,107,860( 

�سهمًا، ومن جهة ثانية، فقد تم تخفي�س عدد �لأ�سهم �لم�سـجلة لدى �لمركـز بمـقد�ر )123,642,500( �سهمًا نتيجة قيام )11( �سركة م�ساهمة عامة بتخفي�س 

روؤو�س �أم��لها.

في حين تم �إنهاء ع�س�ية �سركة و�ساطة و�حدة، كما تم قب�ل ع�س�ية �سركتين و�إنهاء ع�س�ية �سركة و�حدة من �أمناء �لحفظ  للعام 2009 وبذلك يك�ن مجم�ع 

�أع�ساء �لهيئة �لعامة للمركز )333( ع�س�ً� من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�ل��سطاء و�أمناء �لحفظ.

بالإ�سافة �إلى ذلك، عمل �لمركز خالل �لعام 2009 على ت�سجيل �أذونات و�سند�ت �لخزينة �لم�سدرة من قبل حك�مة �لمملكة �لأردنية �لها�سمية، فّتم ت�سجيل 

�إ�سد�ر�تها  قيمة  تبلغ  �لأردنية  �لمياه  ل�سلطة  �سند�ت  �إ�سد�ر�ت   )7( ت�سـجيل  وكذلك  دينارً�   )4,313,000,000.00( �إ�سد�ر�تها  قيمة  تبلغ  �إ�سد�رً�   )63(

كلمة المدير التنفيذي
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قيمة  بلغت  �لها�سمية  �لأردنية  �لمملكة  لحك�مة  �لخزينة  و�سند�ت  �أذونات  من  �إ�سد�رً�   )12( �إطفاء  تم  �أخرى،   جهة  من  دينارً�.   )138,500,000.00(

�إ�سد�رها  قيمة  تبلغ  �سند   )70(  2009/12/31 في  كما  �لمركز  لدى  �لم�سجلة  �ل�سـند�ت  مجمـ�ع  ي�سبح  وبذلـك  دينارً�   )1,018,000,000.00( �إ�سد�ر�تها 

)4,451,500,000.00( دينارً�.

وفي ظل �زدياد ن�سبة �لم�ساهمين �لم�دعين لدى �لمركز، فقد بلغ عدد �لم�ساهمين �لم�دعين مع نهاية �لعام 2009 )650,259( م�ساهمًا من �أ�سل كامل عدد 

م�ساهمي �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�لبالغ )817,587( يمتلك�ن )6,837,875,852( �سهمًا من �أ�سل كامل عدد �لأ�سهم �لم�سدرة و�لبالغة )6,929,049,218( 

�سهمًا م�سدرً�، تمثل ما ن�سبته )98.68%( من عدد �لأور�ق �لمالية �لم�سجلة، وبقيمة �إجمالية تقارب )22,308,389,985.04( دينارً�.

وتطبيقًا لإجر�ء�ت �لتقا�س و�لت�سـ�ية كاأحد �لمعايير �لدولية �لمطبقة في �أ�س��ق ر�أ�س �لمال �لعالمية و�لتي تق�م على �أ�سا�س عدم ت�سليـم �لأور�ق �لمالية �لمباعة �إل 

بعد �سـد�د �أثمانـها، فقد بلـغ عدد عق�د �لتح�يـل �لمنفذة بالدينار �لأردني حتى نهاية �لعام 2009 )2,964,203( عقـدً� تم بم�جبها تح�يـل )5,734,796,949( 

�سهمًا بقيمة �إجمالية بلغت )9,150,790,480.51( دينارً�.

وعلـى �سعيـد ذي �سلة، فقد ��سـتمر �لعمل باأحكام �لنظام �لد�خلي ل�سندوق �سمان �لت�سـ�ية بهدف تغطية �لعجز �لنقدي لدى ع�س� �ل�سندوق �لم�سـتري وتغطية 

في  كمـا  �ل�سـندوق  م�جـ�د�ت  مجمـ�ع  بلـغ  فقـد  �لمالية،  بالأور�ق  �لتـد�ول  نتيجة  �لبائـع  �ل�سندوق  ع�س�  لدى  يظهر  �لذي  �لمالية  �لأور�ق  ر�سيـد  في  �لعجز 

2009/12/31 )25,840,000.00( دينارً� منها)3,277,000.00( دينارً� كم�ساهمة نقدية و)22,563,000.00( دينارً� كفالة بنكية.

على  رهن  عملية   )412( مجم�عه  ما   2009 �لعام  خالل  نفذ  حيث  لديه،  �لم�دعة  �لمالية  �لأور�ق  على  ورفعها  �لملكية  قي�د  بتثبيت  �لمركز  ��ستمر  كما 

�سهمًا و)3,490( عملية رفع  �سهمًا و)6,439( عملية حجز على )68,046,514(  �سهمًا و)910( عملية رفع رهن عن )83,196,128(   )186,317,860(

حجز عن )35,924,060( �سهمًا، �إلى جانب قيام �لمركز بت�فير خدمة �لتجميد للم�ستثمرين و�لتي تمكن �لم�ساهم من تجميد �أ�سـهمه في �ل�سـجل �لمركزي لدى 

�لمركز، حيث نفذت )14( عملية تجـميد على )34,478,594( �سهمًا و)15( عملية رفع �لتجميد عن )355,505,320( �سهمًا. 

�لمالية  �لأور�ق  تح�يل  بم�جبها  يتم  و�لتي  �لرثي  �لتح�يل  عمليات  بتنفيذ  �لمركز  ��ستمر  فقد  �ل�س�ق،  خالل  من  �لتد�ول  من  �لم�ستثناة  �لعمليات  �إطار  وفي 

بم�جبها تح�يل  تم  2009 )13,049( عقد تح�يل  �لعام  �لمنفـذة خالل  �لإرثية  �لتـح�يالت  بـلغ عدد  وقد  �ل�سـرعيين،  ورثته  �إلى ح�ساب  �لمت�فى  من ح�ساب 

)26,722,322( ورقة مالية، بلغت قيمتها �ل�س�قية )92,673,769.61( دينارً�، في حين بلغ عدد �لتح�يالت �لعائلية )3,979( عقد تح�يل تم بم�جبها تح�يل 

)8,350,570( ورقة مالية بلغت قيمتها �ل�س�قية )37,868,144.34( دينارً�، �إ�سافة �إلى عمليات تح�يل ونقل ملكية �لأور�ق �لمالية غـيـر �لمتد�ولة و�لتحـ�يالت 

�لأخرى، وقد بلغ عـدد عـقـ�د �لتـح�يـل )1,988( عـقد تم بم�جبها تـح�يل )38,596,822( �سـهـم بلغت قيمتها �ل�سـ�قيـة )87,473,440.51( دينارً�.
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يق�م �لمركز باإجر�ء �لت�س�يات �لمالية �لمتمثلة بقب�س ودفع �أثمان �لأور�ق �لمالية من و�إلى �ل��سطاء من خالل ح��لت م�سرفية بين ح�سابات �ل��سطاء لدى 

بن�كهم �إلى ح�ساب �لت�س�ية �لخا�س بالمركز لدى �لبنك �لمركزي �لأردني ب���سطة نظام �لت�س�يات �لإجمالية �لف�رية-�لأردن )RTGS-JO(، حيث قام �لمركز 

خالل �لعام 2009 بقب�س ودفع مبلغ )1,625,434,698.68( دينارً� من خالل ح�ساب �لت�س�ية.

�إدر�كًا منا لأهمية �ل�ستمر�ر بالعمل في بيئة نا�سطة وم�سجعة لال�ستثمار �لمحلي و�لخارجي، فقد ��ستمر �لمركز خالل �لعام 2009 باإحد�ث تط�ير في �لأطر 

�لت�سريعية و�لم�ؤ�س�سية وكذلك �لم�ساهمة في تط�ير �لبنية �لتحتية لل�س�ق من خالل ��ستخد�م �لتقنيات �لحديثة من �أنظمة �لتد�ول و�لمقا�سة و�لت�س�ية وحفظ 

�لأور�ق �لمالية.

وتعزيزً� لمبد�أ �ل�سفافية و�لإف�ساح في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني فقد عمل مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية على ن�سر �لن�سب و�لم�ؤ�سر�ت �لمالية ومعل�مات �لأور�ق 

�لمالية �لمحظ�ر �لت�سرف بها و�إجر�ء�ت �ل�سركات �لخا�سة باأع�سائه من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة على م�قعه �للكتروني لحقًا لقيامه بن�سر ملكيات وتد�ولت 

ممثلي �أع�ساء مجال�س �إد�ر�ت �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة ومن ي�ستح�ذون على ما ن�سبته )1%( فاأكثر من ر�أ�سمال �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة.

�لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  �لبن�ك، مر�كز  �لعالميين من  �لحفظ  �أمناء  و�لمعل�مات عن  �لبيانات  وت�فير  بت�سنيف  �سركة متخ�س�سة  ت�ما�س م�ري وهي  �سركة  �إّن 

من  منخف�س  م�ست�ى  على  يدل  �لذي  �لأمر   A+
�إلى   A من  �لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  مركز  ت�سنيف  رفعت  �لعالم  �أنحاء  مختلف  في  �لمال  ر�أ�س  �أ�س��ق  و�أنظمة 

�أنظمة  �لمبا�سر بين  �لربط  �لأردني و�لتي وّفرت فر�سة  �لمال  ر�أ�س  �لتي ُطبقت بين م�ؤ�س�سات �س�ق  �لإلكتروني  �لربط  بيئة  �إلى  �لف�سل بذلك  �لمخاطر ويع�د 

 مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ونظام �لتد�ول �لإلكتروني لدى ب�ر�سة عمان، بالإ�سافة �إلى قيام �لمركز بتنفيذ م�سروع �لم�قع �لحتياطي وم�قع ��ستد�مة �لعمل 

و�سرعة  �لمركز  وبيانات  معل�مات  تخزين  و�سمان  �لدولية  �لمعايير  متطلبات  مع  تما�سيًا   )Business Continuity and Disaster Recovery Plan(

��سترجاعها في �لحالت �لطارئة.

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

�لجتماعات  من  بالعديد  �لمركز  �سارك  فقد  �لمال  ر��س  باأ�س��ق  �لمعنية  و�لدولية  �لإقليمية  و�لتحاد�ت  �لم�ؤ�س�سات  مع  �لخارجية  �لعالقات  �سعيد  على  �أما 

�لمعل�مات و�لخبر�ت على مختلف �لأ�سعدة، فقد ح�سر �لمركز �جتماع  �أ�سهم ب�سكل فاعل في تبادل  2009 �لأمر �لذي  �لتي عقدت خالل �لعام  و�لم�ؤتمر�ت 

كما   ،)ANNA( لعالمية� �لترميز  م�ؤ�س�سة  �إد�رة  بع�س�ية مجل�س  �لأردني  �لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  فاز مركز  �ل�سن�ي حيث   )ANNA( لعالمية� �لترميز  م�ؤ�س�سة 

وح�سر �لعديد من �لفعاليات و�لم�ؤتمر�ت منها: فعاليات �لجتماع �لثالث لب�ر�سات �لدول �لأع�ساء في منظمة �لم�ؤتمر �لإ�سالمي، و�لم�ؤتمر �ل�سن�ي �لأول لتحـاد 

 ،)CSD10( و�لجتماع �لعا�سر لمر�كز �لإيد�ع �لعالمية )AMEDA( لب�ر�سـات �لعـربيـة و�لجتماع �لعا�سر لتحاد مر�كز �لإيد�ع في �إفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط�
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و�سارك في �أعمال �لم�ؤتمر �لر�بع لال�ستثمار و�أ�س��ق �لمال، بالإ�سافة �إلى م�ساركته بالجتماع �لعالمي ل�س�ق ر�أ�س �لمال �لعالمي ندوة بعن��ن "دور و�أهمية �لتم�يل 

.)FEAS( لإ�سالمي" و�لبرنامج �لتدريبي �ل�سن�ي لتحاد �لب�ر�سات �لأ�سي�ية و�لأوروبية�

بالإ�سافة �إلى م�ساركة �لمركز في �لندو�ت �لتي ت�سمنها �لبرنامج �لتدريبي �لتي نظمته ب�ر�سة عمان بالتعاون مع ب�ر�سة �أثينا وب�ر�سة �سال�نيك، وتاأتي م�ساركة 

�لمركز ت�طيدً� لأو��سر �لتعاون و�لت���سل مع �لأ�س��ق �لمالية �لعالمية و�لطالع على تجاربهم و�ل�ستفادة منها.

ح�سرات الح�سور الكرام،،

قدمًا  �لم�سي  تكفل  �لتي  �لم�ستقبلية  و�ل�ستر�تيجيات  �لخطط  و�سع  و�أهمية  �لقت�سادية  �لتحديات  مع  ومرونة  بكفاءة  �لتعامل  لأهمية  منا  �إدر�كًا 

دون  �لإيجابية  �لم�ستقبلية  نظرتنا  و�قع  ومن  �لمالية،  بالأور�ق  �لم�ستثمرين  ل�سريحة  خدماتنا  م�ست�ى  في  و�لتط�ر  �لتقدم  من  �لمزيد  تحقيق  �س�ب 

من  �لعديد  �إنجاز  �إلى  �لمقبلة  �ل�سن��ت  خالل  يتطلع  �لمركز  فاإن  �ل�طني  �قت�سادنا  م�ست�ى  على  �لتحديات  بحجم  و�ل�عي  �لتفاوؤل  في  �لإفر�ط 

�لب�ر�سة،  في  �لتد�ول  �أنظمة  مع  �لإلكتروني  �لربط  نظام  تط�ير  خالل  من  �لإلكترونية  و�لأنظمة  �لفنية  �لبيئة  تط�ير  �أهمها:  ومن  �لم�ستقبلية  �لخطط 

�للكتروني  �لأع�ساء  منطقة  نظام  و�لمبيعات،  �لدخل  �سريبة  لد�ئرة  �للكتروني  �لحجز  نظام  �لم�ستثمر،  م�ست�ى  على  �لح�سابات  على  �لطالع  نظام 

�لعمل  ��ستمر�رية  خطة  لتطبيق  �لالزمة  �لفنية  �لإجر�ء�ت  وتحديث  ��ستكمال  �سيتم  كما  متط�ر  و�إد�ري  مالي  نظام  ��ستخد�م  �إلى  بالإ�سافة   �لجديد 

.)Business Continuity Plan(

ح�سرات ال�سادة الكرام،،

ول ي�سعني �إل �أن �أتقدم بكل �ل�سكر و�لتقدير ل�سركائنا هيئة �لأور�ق �لمالية وب�ر�سة عمان، �لذين يعتبر تعاونهم مع �لمركز �حد ركائز نجاح �س�ق ر�أ�س �لمال 

�لأردني، كما �أعرب عن جزيل �سكري و�متناني لكافة �أع�ساء �لهيئة �لعامة لمركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية لدعمهم وم�ؤ�زرتهم �لم�ستمرة �لأمر �لذي مّكن �لمركز من 

�لم�ساهمة في تط�ير �لقت�ساد �ل�طني �لأردني تحت ظل ورعاية ح�سرة �ساحب �لجاللة �لملك عبد �هلل �لثاني �بن �لح�سين حفظه �هلل ورعاه.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�سمير فهد جرادات



| 18

نبذة عن المركز

اإن�شاء المركز ومهامه

�ن�سىء مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية كم�ؤ�س�سة ذ�ت نفع عام بم�جب قان�ن �لأور�ق �لمالية، �لذي �سدر �سمن ت�جه �لأردن نح� هيكلة �س�ق ر�أ�س �لمال بف�سل �لدور 

�لرقابي عن �لدور �لتنفيذي، حيث تم �إن�ساء ثالث م�ؤ�س�سات م�ستقلة وهي هيئة �لأور�ق �لمالية، ب�ر�سة عمان ومركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية.

1999، ويعتبر �لمركز �لجهة �ل�حيدة في �لمملكة �لم�سرح لها بم�جب �لقان�ن بمز�ولة �لأعمال  �أيار من عام  بد�أ �لمركز بممار�سة مهامه و�أعماله في �سهر 

و�لمهام �لتالية:

�لمالية. �لأور�ق  ت�سجيل  	•
�لمالية. �لأور�ق  �إيد�ع  	•

�لمالية. �لأور�ق  ملكية  ونقل  حفظ  	•
�لمالية. لالأور�ق  و�لت�س�ية  �لتقا�س  �إجر�ء  	•

ويعد �لمركز �أحد �أهم م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني، حيث يحتفظ ب�سجالت مالكي �لأور�ق �لمالية لجميع �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة ويت�لى �إجر�ء�ت 

�لتقا�س و�لت�س�ية، وقد �أنيط بالمركز �إلى جانب هيئة �لأور�ق �لمالية وب�ر�سة عمان مهمة تط�ير �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني.

اأهداف المركز

ببناء �سجل مركزي لحفظ ملكية  وي�سر، وذلك  ب�سه�لة  �لمالية  بالأور�ق  ��ستثمار�تهم  وتمكينهم من متابعة  �لمالية  بالأور�ق  �لم�ستثمرين  ثقة  تعزيز  	•
�لأور�ق �لمالية.

�لحد من �لمخاطر �لمتعلقة بت�س�ية عمليات �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة من خالل و�سع �أنظمة د�خلية وتعليمات و�إجر�ء�ت تت�سم بالعد�لة و�ل�سرعة  	•
و�لأمان.

الع�شوية

�لع�س�ية في �لمركز �إلز�مية للجهات �لتالية:

�ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�لتي ت�سمل:  .1

�لبن�ك قطاع  	•
�لتاأمين قطاع  	•

�لخدمات قطاع  	•
�ل�سناعة قطاع  	•

�ل��سطاء.  .2

�أمناء �لحفظ.  .3

�أي جهات �أخرى يحددها مجل�س مف��سي هيئة �لأور�ق �لمالية.  .4
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اإدارة المركز

يت�لى �إد�رة مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية مجل�س �إد�رة ومدير تنفيذي متفرغ، ويتاألف مجل�س �لإد�رة من �سبعة �أع�ساء يتم �نتخاب �أربعة منهم خالل �جتماع �لهيئة 

�لعامة، وثالثة �أع�ساء يتم تعيينهم من قبل هيئة �لأور�ق �لمالية، تك�ن مدة �لأع�ساء �لمنتخبين ثالث �سن��ت، ويت�لى �لمدير �لتنفيذي �ل�س�ؤون �لإد�رية و�لمالية 

و�لفنية للمركز. 

يق�م �لمركز بتنفيذ مهامه من خالل دو�ئره و�أق�سامه �لمختلفة �عتمادً� على نهج من �لم�ؤ�س�سية و�ل�سفافية وتطبيق �لمعايير �لدولية و�أف�سل �لممار�سات.
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أداء المركز خالل العام 2009
��ستمر �لمركز خالل �لعام �لمن�سرم باأد�ء �لمهام �لم�كلة �إليه بم�جب قان�ن �لأور�ق �لمالية و�لأنظمة و�لتعليمات �ل�سادرة بمقت�ساه، كما ��ستمر بتقديم وتط�ير 

�لخدمات �لمقدمة لأع�سائه ب�سكل خا�س، ولقطاع �لم�ستثمرين و�لمهتمين في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني ب�سكل عام، وفيما يلي ��ستعر��س �سريع لأد�ء �لمركز 

خالل �لعام 2009.

اأع�شاء مركز اإيداع الأوراق المالية

حيث �أن �لع�س�ية في �لمركز �إلز�مية لل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�ل��سطاء و�أمناء �لحفظ، فقد عمل �لمركز خالل �لعام �لمن�سرم على ت�سجيل �أ�سهم )3( 

�سركات م�ساهمة عامة جديدة في قطاع �لخدمات وتم قب�ل ع�س�يتها لدى �لمركز، كما تم �سطب �سجل �سركة م�ساهمة عامة و�حدة من قطاع �ل�سناعة، وبذلك 

ي�سبح عدد �أع�ساء �لمركز من �ل�سـركات �لم�سـاهمة �لعامـة كمـا فــي 2009/12/31 )273( �سركة.

في حين �نتهت ع�س�ية �سركة و�ساطة و�حدة وبذلك يك�ن �إجمالي عدد �ل��سطاء لدى �لمركز )68( �سركة، كما تم قب�ل ع�س�ية �سركتين و�نتهت ع�س�ية �سركة 

و�حدة من �أمناء �لحفظ للعام 2009 لي�سبح عدد �أع�ساء �لمركز من �أمناء �لحفظ )13( �سركة.

وبذلك يك�ن مجم�ع �أع�ساء �لهيئة �لعامة للمركز )333( ع�س�ً� من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�ل��سطاء و�أمناء �لحفظ.

جدول رقم )1(: اأع�ساء الهيئة العامة للمركز

اإجمالي اأمناء الحفظالو�سطاءال�سركات الم�ساهمة العامةالعام

الأع�ساء
المجموعاأخرىو�سيطم�ساهمة عامةالمجموعاأخرىم�ساهمة عامةالمجموعال�سناعةالخدماتالتاأمينالبنوك

2009162715575273105868101213333

200816*27*152*7627110596982212332

ت�شجيل الأوراق المالية

و�إيد�ع �لأور�ق �لمالية وت�س�يتها ل�سنة  �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ��ستنادً� لأحكام قان�ن �لأور�ق �لمالية وتعليمات ت�سجيل  يجري ت�سجيل �لأور�ق �لمالية لدى مركز 

.2004

فقد تم خالل �لعام 2009 ت�سجيل �أ�سهم )3( �سركات م�ساهمة عامة جديدة، وقد بلغ مجم�ع �لأ�سـهم �لم�سدرة من قبل هذه �ل�سركات )14,469,232( �سـهم 

�لم�سجلة لديه، وتحديث �سجالت  �لمالية  �لأور�ق  �لتغيير�ت �لالزمة على  �إجر�ء  �لمركز على  ��سمية مقـد�رها )14,469,232.00( دينار، كذلك عمل  بقيمة 

�لم�ساهمين نتيجة لإجر�ء�ت �ل�سركات �لمختلفة من عمليات زيادة �أو تخفي�س روؤو�س �أم��لها، حيث تم خالل �لعام 2009 ت�سجيل �أ�سهم �لزيادة �لناتجة عن 

�لكتتاب �لخا�س �لمنفذ من قبل )24( �سركة م�ساهمة عامة بما مجم�عه )261,359,079( �سهم، بالإ�سافة �إلى ت�سجيل �أ�سـهم �لزيادة �لناتجة عن ر�سـملة 

�لحتياطيات و/�أو �لأربـاح �لمدورة �أو ر�سملة �لدي�ن �لمنفذة من قبل )19( �سركة م�ساهمة عامة بما مجم�عه )88,107,860( �سهم، ومن جهة ثانية، فقد تم 

تخفي�س عدد �لأ�سهم �لم�سـجلة لدى �لمركـز بمـقد�ر )123,642,500( �سهم نتيجة قيام )11( �سركة م�ساهمة عامة بتخفي�س روؤو�س �أم��لها.

�إعادة ت�سنيف: "تّم تح�يل �سركة م�ساهمة عامة و�حدة من كل من قطاعي �لتاأمين و�ل�سناعة �إلى قطاع �لخدمات".  *
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وبذلـك ي�سبح مجم�ع �لأ�سهم �لم�سدرة من قبل �ل�سـركات �لم�سـاهمـة �لعامـة �لم�سجلة لدى �لمركز كما في 2009/12/31 )6,929,049,218( �سهم، تبلغ 

قيمتها �ل�سمية )6,929,049,218.00( دينارً�، في حين تبلغ قيمتها �لإجمالية )22,928,959,091.74( دينارً�.

ت�سجيل)63(  تم  حيث  �لها�سمية،  �لأردنية  �لمملكة  حك�مة  قبل  من  �لم�سدرة  �لخزينة  و�سند�ت  �أذونات  ت�سجيل  على   2009 �لعام  خالل  �لمركز  عمل 

�إ�سد�ر�تها  قيمة  تبلغ  �لأردنية  �لمياه  ل�سلطة  �سند�ت  �إ�سد�ر�ت   )7( ت�سـجيل  وكذلك  �أردني،  دينار   )4,313,000,000.00( �إ�سد�ر�تها  قيمة  تبلغ  �إ�سد�رً� 

�أذونات و�سند�ت �لخزينة لحك�مة �لمملكة �لأردنية �لها�سمية بلغت قيمة  �إ�سد�رً� من  �أردني. من جهة �أخرى، تم �إطفاء )12(  )138,500,000.00( دينار 

قيمة  تبلغ  �سند   )70(  2009/12/31 في  كما  �لمركز  لدى  �لم�سجلة  �ل�سـند�ت  مجمـ�ع  ي�سبح  وبذلـك  �أردني  دينار   )1,018,000,000.00( �إ�سد�ر�تها 

�إ�سد�رها)4,451,500,000.00( دينار �أردني.

وتجـدر �لإ�سـارة �إلى �أن مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية �لجهة �ل�حيدة �لمخ�لة بترقيم وترميز كافة �لأدو�ت �لمالية �لم�سدرة في �لأردن من قبل هيئة �لأور�ق �لمالية 

:)Association of National Numbering Agencies-ANNA( وم�ؤ�س�سة �لترميز �لعالمية

)International Securities Identification Number - ISIN( - ISO 6166 �لعالمي  �لرقم  	•
ي�ستخدم �لرقم �لعالمي لترقيم م�حد لالأدو�ت �لمالية و�لتي ت�سمل �لأ�سهم، �أدو�ت �لدين، �ل�ستحقاقات وغيرها من �لأدو�ت �لمالية. 

)Classification of Financial Instruments - CFI( - ISO 10962 �لعالمي  �لرمز  	•
ي�ستخدم �لرمز �لعالمي لت�سنيف �لأدو�ت �لمالية لي�سار �إلى ��ستخد�مها من قبل جميع �أع�ساء �ل�س�ق �سمن بيئة �إلكترونية ت�فر �سه�لة �لت�سال وت��فر 

�لمعل�مات فيما بينهم.

ف�ساًل عن ذلك، فاإن مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية يتابع در��ساته نح� ��ستخد�م معيار Financial Instrument Short Name - FISN( - ISO 18774( و�لذي 

يعمل على تقديم منهجية لت�حيد �لأ�سماء �لمخت�سرة لالأدو�ت �لمالية، �إ�سافة �إلى معيار Issuer & Guarantor Identifier - IGI( - ISO 16372( و�لذي 

يّ�حد ه�ية �لُم�سدر. 

تعريف الم�شتثمرين وفتح ح�شابات اأوراق مالية

�إن �لإجر�ء�ت �لتي �تبعها �لمركز منذ تاريخ 2000/10/22 تتطلب من �ل��سيط عند تعامله بالأور�ق �لمالية لأي من عمالئه �س��ًء كان هذ� �لتعامل بيعًا �أم �سر�ًء 

تعريف عميله وفتح ح�ساب �أور�ق مالية له على قاعدة بيانات �لمركز لمرة و�حدة فقط، حيث يتم �إ�سد�ر رقم خا�س لكل م�ستثمر ي�سمى "رقم �لمركز".

وتتجلى �أهمية رقم �لمركز في �أنه �لرقم �لذي يعرف به �لم�ستثمر في كافة �أجز�ء �أنظمة �لمركز �لإلكترونية وترتبط به ملكية ذلك �لم�ستثمر من �لأور�ق �لمالية، 

و�عتمادً� على هذ� �لرقم ي�ستطيع �لمركز تزويد �لم�ستثمر باأر�سدة ملكيته من �لأور�ق �لمالية �لم�دعة في كافة �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة، كما ي�ستطيع تزويده 

بك�س�ف تبين تعامله على كافة �لأور�ق �لمالية �لممل�كة من قبله خالل �لمدة �لمحددة في �لطلب.
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هذ� وتجدر �لإ�سارة باأنه يتم تعريف �لم�ستثمر وفتح ح�سابات �أور�ق مالية له باإحدى �لطريقتين �لتاليتين:

�أنظمة  �لمالية لتعريـفه على  �إيد�ع �لأور�ق  �لم�سـتثمر نم�ذج طلب تعريف م�ستثمر على قاعدة بيانات مركز  مـن خـالل �لمركز مبا�سـرة حيـث يقدم   .1

�لمركز �لإلكترونية على �ن يرفق بالطلب وثيقة �إثبات �ل�سخ�سية.

من خالل �ل��سيط �و �لحافظ �لأمين حيث يقدم �لم�ستثمر نم�ذج طلب تعريف وفتح ح�ساب م�ستثمر لتعريفه على �أنظمة مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية   .2

�لإلكترونية على �أن يرفق بالطلب وثيقة �إثبات �ل�سخ�سية، ويق�م �ل��سيط �أو �لحافظ �لأمين بدوره بتعريف �لم�ستثمر على قاعدة بيانات �لمركز ومن ثم 

تزويد �لمركز بطلب �لتعريف �لمقدم من �لم�ستثمر م�سادقًا عليه من قبله. 

الجدول رقم )2(: الم�ستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز

الت�سنيفنوع الم�ستثمر

المجموعاأجنبيعربياأردني

20092008200920082009200820092008

�سخ�س �عتباري

2,4402,0284464134564293,3422,870�سركات

14414134328718581,0491,031�سناديق

44424427227568م�ؤ�س�سات

661010221818حك�مات

898433009287جمعيات

282700112928بلديات

1199001010وقف

22331267هيئات

33114387ط��ئف دينية

2,7572,3345104751,3621,3174,6294,126المجموع

514,349509,68242,06440,5413,2633,067559,676553,290�أفر�د�سخ�س طبيعي

85082453481313916885م�ستركم�سترك

517,956512,84042,62741,0644,6384,397565,221558,301المجموع الكلي

التقا�ص والت�شوية

قام �لمركز �عتبارً� من 2005/01/02 بتطبيق �إجر�ء�ت �لتقا�س و�لت�س�ية لعق�د �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة على �أ�سا�س �لت�سليم مقابل �لدفع، بحيث ل يتم 

ت�سليم �ل�رقة �لمالية �لمباعة �إل بعد �سد�د ثمنها، ويعد مبد�أ �لت�سليم مقابل �لدفع �أحد �أهم �لمعايير �لدولية �لمطبقة في �أ�س��ق ر�أ�س �لمال، حيث �أ�سبحت 

عمليات �لتقا�س و�لت�س�ية و�لتي ت�سمل نقل ملكية �لأور�ق �لمالية و�لت�س�يات �لمالية تتم على �لنح� �لتالي:
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نقل ملكية الأوراق المالية

يتم نقل ملكية �لأور�ق �لمالية �لم�دعة من ح�ساب �لعميل �لبائع لدى �ل��سيط �لبائع �إلى ح�ساب �لعميل �لم�ستري لدى �ل��سيط �لم�ستري بم�جب قي�د 

�إلكترونية بناًء على �لملف �لي�مي للتد�ول �ل��رد للمركز من �لب�ر�سة، حيث يتم خ�سم عدد �لأور�ق �لمالية من ح�ساب �لبائع و�إ�سافتها �إلى ح�ساب 

�لم�ستري، وتبقى �لأور�ق �لمالية عالقة في ح�ساب �لم�ستري �إلى حين �إتمام �إجر�ء�ت ت�س�يتها ودفع ثمنها، ول يج�ز �إجر�ء �أي تح�يل عليها �أو رهنها 

خالل هذه �لمدة.

ومن �لجدير بالذكر �أن بتاريخ 2009/3/22 قام مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية بالتعاون مع ب�ر�سة عمان باإتمام �إجر�ء�ت �لربط �للكتروني بين �أنظمة 

�لذي  �لأمر  �لعمليات،  بتلك  �لمرتبطة  �لمخاطر  �لتد�ول و�لحد من  �لب�ر�سة بهدف تنظيم عمليات  �لتد�ول لدى  �لمالية ونظام  �لأور�ق  �إيد�ع  مركز 

ينعك�س �إيجابيًا على عملية �لتقا�س و�لت�س�ية �لتي تجرى لدى �لمركز، وي�ؤدي �إلى �لحد من �لمخاطر في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني.

الجدول رقم )3(: التداول اللكتروني

)�لدينار �لأردني(

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20092008البيانالورقة المالية

�ل�سهم

)21.46(2,963,9453,773,648عدد عق�د �لتد�ول

6,020,617,6005,425,037,20110.98عدد �لأ�سهم

)52.37(9,668,073,776.8220,296,534,809.45�لقيمة �لإجمالية

�ل�سند�ت و��سناد �لقر�س

141127.27عدد عق�د �لتد�ول

76139294.13عدد �ل�سند�ت

2,529,800.00543,067.50365.84�لقيمة �لإجمالية

حق�ق �لكتتاب

)83.73(1,1867,291عدد عق�د �لتد�ول

)77.56(3,868,10617,238,604عدد حق�ق �لكتتاب

)98.88(241,754.6721,579,416.31�لقيمة �لإجمالية

)�لدولر �لأمريكي(

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20092008البيانالورقة المالية

�ل�سند�ت و�أ�سناد �لقر�س

)100.00(01عدد عق�د �لتد�ول

)100.00(025عدد �ل�سند�ت

)100.00(0.0088,506.25�لقيمة �لإجمالية
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2008

9,670,845,331.49

20,318,657,293.26

6,024,486,467

5,442,276,197 2,965,145

2009

3,780,950

2008 20092008 2009

IòØæŸG ∫hGóàdG Oƒ≤Y OóY ÚH áfQÉ≤e

2009 - 2008 »eÉ©d

ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G OóY ÚH áfQÉ≤e

2009 - 2008 »eÉ©d

∫hGóàdG Oƒ≤©d á«dÉªLE’G áª«≤dG ÚH áfQÉ≤e

2009 - 2008 »eÉ©d IòØæŸG

جدول رقم )4(: التداول اللكتروني م�سنف قطاعياً

)�لدينار �لأردني(

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

�لأ�سهم

14143,244269,034,174947,472,261.5214,625بن�ك

2799,509171,327,906464,042,114.665,978تاأمين

1312,208,0235,031,031,3016,658,877,221.1453,331خدمات

65513,169549,225,2191,597,690,179.5025,799�سناعة

63,440*2372,963,9456,020,618,6009,668,081,776.82المجموع

�ل�سند�ت و�أ�سناد �لقر�س

0000.000بن�ك

0000.000تاأمين

3147612,529,800.0015خدمات

0000.000�سناعة

15*3147612,529,800.00المجموع

حق�ق �لكتتاب

0000.000بن�ك

0000.000تاأمين

41,1033,768,222222,947.16818خدمات

18399,88418,807.5176�سناعة

877*51,1863,868,106241,754.67المجموع

يمثل مجم�ع عدد �لم�ستثمرين في كافة �لقطاعات دون تكر�ر �لم�ستثمر �لذي تد�ول في �أكثر من قطاع.  *
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25,875

14.625

5,978

54,164

2009 ΩÉ©d IòØæŸG ∫hGóàdG Oƒ≤©H Ú∏eÉ©àŸG OóY

kÉ«YÉ£b ÚØæ°üe

∑ƒæHÚeCÉJäÉeóNáYÉæ°U

513,252

143,244

99,509

2,209,140

2009 ΩÉ©d IòØæŸG ∫hGóàdG Oƒ≤Y OóY

kÉ«YÉ£b áØæ°üe

∑ƒæHÚeCÉJäÉeóNáYÉæ°U

2009 ΩÉ©d ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G OóY

kÉ«YÉ£b áØæ°üe

∑ƒæHÚeCÉJäÉeóNáYÉæ°U

2009 ΩÉ©d IòØæŸG ∫hGóàdG Oƒ≤©d á«dÉªLE’G áª«≤dG

kÉ«YÉ£b áØæ°üe

∑ƒæHÚeCÉJäÉeóNáYÉæ°U

549,325,103
269.034.174
171.327.906

5,034,800,284

1,597,708,987.01

947,472,261.52

464,042,114.666,661,629,968.30
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الت�سويات المالية

�لت�س�ية  �إلى ح�ساب  بن�كهم  �ل��سطاء لدى  بنكية من ح�سابات  �لمركز وبم�جب ح��لت مالية  �ل��سطاء من خالل  بين  �لمالية  �لت�س�يات  �إجر�ء  يتم 

�لخا�س بالمركز لدى بنك �لت�س�ية )�لبنك �لمركزي �لأردني(، وبعد ذلك يعمل �لمركز �لكترونيًا على تح�يل هذه �لأم��ل �إلى �ل��سطاء �لم�ستحقين 

لها بم�جب ح��لت بنكية من ح�ساب �لت�س�ية لدى �لبنك �لمركزي �إلى ح�سابات �ل��سطاء لدى بن�كهم، حيث تم �عتماد �لبنك �لمركزي �لأردني بنكًا 

 .)RTGS-JO( للت�س�ية، و�ن�سم مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية كع�س� غير مبا�سر في نظام �لت�س�يات �لإجمالية �لف�رية - �لأردن

وفيما يلي ر�سمًا ت��سيحيًا لعملية �لت�سليم مقابل �لدفع:

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

الح�سابات الأخرى

ح�سابات الحظ الأمين

عدد �لأور�ق �لمالية في ح�ساب 

�لعميل �لبائع عند �ل��سيط كافية 

لتنفيذ �لتد�ول وذلك ��ستنادً� �ألى 

تعليمات �لحافظ �لأمين

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

جدول رقم )5(: مقبو�سات ومدفوعات بنك الت�سوية

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20092008البيان

)58.39(1,625,434,698.683,906,094,797.29مقبو�سات بنك الت�سوية

)T+1( 1514,737,374.092,006,115,358.40. �حتياطي �سي�لة)74.34(

)T+2( 21,110,697,324.591,899,979,438.89. مبلغ �لت�س�ية)41.54(

)58.39(1,625,434,698.683,906,094,797.29مدفوعات بنك الت�سوية

)T+2( 11,624,774,731.923,900,240,375.99. مدف�عات �لت�س�ية)58.34(

)T+4( 2659,966.765,854,421.30. قيمة �لعق�د �لمعلقة)88.73(
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ومن �لجدير بالذكر �ن مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية قام بتطبيق نظام �لت�س�يات �لمالية لعق�د �لتد�ول �لمنفذة على كافة �لأور�ق �لمالية �لمتد�ولة في ب�ر�سة 

عمان وذلك بتطبيق �آلية دفع وقب�س �ل��سيط ل�سافي �لمبالغ �لمترتبة له �أو عليه مما �ساهم في ت�سهيل عمليات �لتح�يالت �لنقدية وتخفيف �للتز�مات �لمالية 

�لمترتبة على �ل��سطاء.

 كما يع�د �ل�سبب في �نخفا�س عدد �لعق�د �لمعلقة �إلى قيام مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية بالتعاون مع ب�ر�سة عمان بتطبيق نظام �لربط �لإلكتروني بهدف �لتحقق 

من �أو�مر �لبيع �لمدخلة على نظام �لتد�ول �لإلكتروني و�لتاأكد من ت�فر �لر�سيد �لكافي من �لأور�ق �لمالية لدى  ح�ساب �لعميل �لبائع قبل تمرير �أمر �لبيع �إلى 

نظام �لتد�ول �لإلكتروني.

�شندوق �شمان الت�شوية

�أن�سئ �سندوق �سمان �لت�س�ية بم�جب �أحكام �لمادة )90( من قان�ن �لأور�ق �لمالية رقم )76( ل�سنة 2002، لتحقيق �لأهد�ف �لتالية:

تغطية �لعجز �لنقدي لدى ع�س� �ل�سندوق �لم�ستري لالأور�ق �لمالية.  .1

تغطية �لعجز في ر�سيد �لأور�ق �لمالية �لذي يظهر لدى ع�س� �ل�سندوق �لبائع نتيجة تد�ول �لأور�ق �لمالية في �ل�س�ق.   .2

ويتمتع �ل�سندوق ب�سخ�سية �عتبارية ذ�ت ��ستقالل مالي، ويت�لى �إد�رته مجل�س �إد�رة �لمركز و�لمدير �لتنفيذي للمركز، ويتك�ن �أع�ساء �ل�سندوق من �ل��سطاء 

�لماليين و�ل��سطاء لح�سابهم، وقد بد�أ �لعمل باأحكام �لنظام �لد�خلي ل�سندوق �سمان �لت�س�ية �عتبارً� من 2004/12/31 حيث يعتبر �سندوق �سمان �لت�س�ية 

�لخلف �لقان�ني و�ل��قعي ل�سندوق �سمان �ل��سطاء �لماليين.

تق�سـم م�ساهمات �لأع�ساء في �ل�سندوق �إلى م�ساهمات نقدية وكفالت بنكية، وتحت�سب وفق معادلت محددة في �لنظام �لد�خلي لل�سندوق ويعاد �حت�سابها دوريًا، 

وقـد بلـغ مجمـ�ع م�جـ�د�ت �ل�سـندوق كمـا في 2009/12/31 )25,840,000.00( دينارً� منها)3,277,000.00( دينارً� كم�ساهمة نقدية و)22,563,000.00( 

دينارً� كفالة بنكية.

التحويالت الإرثية والعائلية

يق�م �لمركز بتنفيذ علميات �لتح�يل �لإرثي و�لتي يتم بم�جبها تح�يل �لأور�ق �لمالية من ح�ساب �لمت�فى �إلى ح�ساب ورثته �ل�سرعيين، كما يق�م �لمركز باإجر�ء 

�لتح�يالت �لعائلية �لتي تتم ما بين �لأ�س�ل و�لفروع و�لأزو�ج، وفقًا للم�ستند�ت و�ل�ثائق �لمعتمدة لدى �لمركز لهذه �لغاية.
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جدول رقم )6(: عمليات التحويل الإرثي والعائلي المنفذة

ن�سبة الزيادة اأو)النق�س( %20092008البياننوع الورقة الماليةنوع التحويل

�لتح�يالت �لإرثية

�لأ�سهم

)24.42(13,04917,265عدد �سك�ك �لتح�يل

26,722,32210,950,774144.02عدد �لأ�سهم

92,673,769.6189,240,224.393.85�لقيمة �لإجمالية

�ل�سند�ت و�أ�سناد �لقر�س

)100.00(07عدد �سك�ك �لتح�يل

)100.00(010عدد �ل�سند�ت

)100.00(0.0010,000.00�لقيمة �لإجمالية

حق�ق �لكتتاب

)100.00(011عدد �سك�ك �لتح�يل

)100.00(02,082عدد حق�ق �لكتتاب

)100.00(0.0012,686.78�لقيمة �لإجمالية

�لتح�يالت �لعائلية

�لأ�سهم

)42.23(3,9796,888عدد عق�د �لتح�يل

)20.96(8,350,57010,565,224عدد �لأ�سهم

)20.08(37,868,144.3447,383,501.95�لقيمة �لإجمالية

�ل�سند�ت و�أ�سناد �لقر�س

-00عدد عق�د �لتح�يل

-00عدد �ل�سند�ت

-0.000.00�لقيمة �لإجمالية

حق�ق �لكتتاب

)100.00(01عدد عق�د �لتح�يل

)100.00(015عدد حق�ق �لكتتاب

)100.00(0.002.55�لقيمة �لإجمالية

تحويالت الأوراق المالية غير المتداولة والتحويالت الأخرى

ت�سمل �لتح�يالت �لتي تم تنفيذها خالل �لعام 2009 عمليات تح�يل ونقل ملكية �لأور�ق �لمالية �لمعلق �إدر�جها و�لم�ق�فة عن �لتد�ول بالإ�سافة �إلى �لأور�ق 

�لمالية غير �لمدرجة وغير �لمتد�ولة في �ل�س�ق، و�لتح�يالت لغاية ق�سمة �لأور�ق �لمالية ذ�ت �لملكية �لم�ستركة، و�لتح�يالت �لتي تتم وفقًا لأحكام قان�ن تملك 

�لحك�مة لالأم��ل �لتي يلحقها �لتقادم، و�لتح�يالت �لم�ستثناة بم�جب قر�ر�ت مجل�س مف��سي هيئة �لأور�ق �لمالية و�لتح�يالت �لتي تتم بم�جب قر�ر�ت �لمحاكم 

ودو�ئر �لتنفيذ، و�لتح�يالت �لتي تتم بم�جب قر�ر�ت �لتخا�سية، و�لتح�يالت �لتي تتم بم�جب و�سية بالأور�ق �لمالية و�لتح�يالت �لتي تمت بين �لم�ؤ�س�سين.
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جدول رقم )7(: عمليات تحويالت الأوراق المالية غير المتداولة والتحويالت الأخرى

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20092008البيانالورقة المالية

�لأ�سهم

1,9871,34750.56عدد عق�د �لتح�يل

)66.45(38,096,822113,560,420عدد �لأ�سهم

)81.83(87,468,440.51481,416,119.12�لقيمة �لإجمالية

�ل�سند�ت و�أ�سناد �لقر�س

)100.00(01عدد عق�د �لتح�يل

)100.00(070عدد �ل�سند�ت

)100.00(0.001,750,000.00�لقيمة �لإجمالية

حق�ق �لكتتاب

-10عدد عق�د �لتح�يل

-500,0000عدد حق�ق �لكتتاب

-5,000.000.00�لقيمة �لإجمالية

قيود الملكية

يعتبر �لمركز منذ بد�ية �لعام 2005 ه� �لجهة �ل�حيدة �لمخ�لة ب��سع ورفع �إ�سار�ت �لحجز على �لأور�ق �لمالية �لم�دعة لديه وذلك بناًء على �لقر�ر�ت �ل�سادرة 

عن �لجهات �لر�سمية �لمخت�سة، في حين بقيت م�س�ؤولية �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة قائمة بتثبيت ورفع تلك �لإ�سار�ت لالأور�ق �لمالية غير �لم�دعة.

وكذلك يعتبر �لمركز �لجهة �ل�حيدة �لمخ�لة ب��سع ورفع �إ�سار�ت �لرهن على �لأور�ق �لمالية �لم�دعة منذ �لعام 2005 وذلك بناًء على طلبات �لرهن �لمقدمة 

�إليه من �لر�هن و�لمرتهن وكذلك طلبات رفع �لرهن �لمقدمة �إليه من �لمرتهن ح�سب �لأ�س�ل ولت�سهيل وتب�سيط �إجر�ء�ت �لرهن ورفع �لرهن فقد ط�ر �لمركز 

�إلى تمكين �لجهات �لمرتهنة من �إدخال  �أ�سا�سي  "نظام رهن �لأور�ق �لمالية" و�لذي يهدف ب�سكل  �إلكتروني خا�س بالجهات �لمرتهنة )�لبن�ك( ي�سمى  نظام 

حركات تثبيت �إ�سار�ت �لرهن ل�سالحهم على �لأور�ق �لمالية �لممل�كة لعمالئهم ورفع هذه �لإ�سار�ت مبا�سرة لديهم، بالإ�سافة �إلى تمكينهم من متابعة حركات 

�لرهن �لمثبتة من خالل �لنظام و�ل�ستف�سار عن تفا�سيلها، مما يمكنهم من خدمة عمالئهم على �أتم وجه بال�سرعة و�لدقة �لمطل�بة.

كما ي�فر �لمركز للم�ستثمرين خدمة �لتجميد و�لتي ي�ستطيع �لم�ستثمر من خاللها تجميد �أ�سهمه في �ل�سجل �لمركزي لدى �لمركز بحيث يتم منع �أي ع�س� من 

�أع�ساء �لمركز من �إجر�ء �أي ت�سرف عليها.
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جدول رقم )8(: قيود الملكية

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20092008البياننوع الحركة

رهن

)10.63(412461عدد �لعمليات

)38.80(186,317,860304,461,411عدد �لأور�ق �لمالية

رفع رهن

)52.92(9101,933عدد �لعمليات

)50.39(83,196,128167,714,318عدد �لأور�ق �لمالية

حجز

6,4394,40246.27عدد �لعمليات

68,046,51436,829,41384.76عدد �لأور�ق �لمالية

رفع حجز

3,4902,62832.80عدد �لعمليات

35,924,06034,263,4434.85عدد �لأور�ق �لمالية

�لتجميد

)22.22(1418عدد �لعمليات

)89.30(34,478,594322,278,746عدد �لأور�ق �لمالية

رفع �لتجميد

)21.05(1519عدد �لعمليات

355,505,3201,434,55624,681.56عدد �لأور�ق �لمالية

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

يتم ت�ثيق ونقل ملكية �لأور�ق �لمالية على م�ست�ى ح�سابات �لأور�ق �لمالية )Account Level( وفقًا لأحكام تعليمات ت�سجيل و�إيد�ع �لأور�ق �لمالية وت�س�يتها 

ل�سنة 2004 حيث يك�ن لكل م�ستثمر عدة ح�سابات لنف�س �ل�رقة �لمالية �لح�ساب �لأول في �ل�سجل �لمركزي و�لح�سابات �لأخرى تحت �سيطرة �ل��سطاء �لذين 

يتعامل معهم.

ويتم تح�يل �لأور�ق �لمالية بين �لح�سابات �لمختلفة لنف�س �لم�ستثمر وفق �إجر�ء�ت محددة، حيث يمكن للم�ستثمر تح�يل �أور�قه �لمالية من �ل�سجل �لمركزي �إلى 

ح�سابه تحت �سيطرة �ل��سيط �لذي يتعامل معه وبالعك�س، كما وباإمكان �لم�ستثمر تح�يل �أور�قه �لمالية من ح�سابه تحت �سيطرة �ل��سيط �إلى ح�سابه تحت �سيطرة 

�لحافظ �لأمين وبالعك�س، ول يج�ز لل��سيط/�لحافظ �لأمين بيع �أي �أور�ق مالية عائده لم�ستثمر �إل بعد �أن يتاأكد من �أن عدد �لأور�ق �لمالية �لمر�د بيعها م�سجلة 

في ح�ساب �لم�ستثمر لديه و�أن هذه �لأور�ق �لمالية غير مقيدة باأي قيد ملكية.
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جدول رقم )9(: عمليات تحويل الأ�سهم بين الح�سابات

ن�سبة الزيادة اأو )النق�س( %20092008البياننوع الحركة

من �ل�سجل �لمركزي �إلى �ل��سطاء

)72.55(68,767250,516عدد �لعمليات �لمنفذة

1,323,556,4671,211,595,1309.24عدد �لأ�سهم �لمح�لة

من �ل��سطاء �إلى �ل�سجل �لمركزي

)2.99(24,94325,713عدد �لعمليات �لمنفذة

920,272,469837,134,0199.93عدد �لأ�سهم �لمح�لة

من �أمناء �لحفظ �إلى �ل��سطاء

)28.08(1,9752,746عدد �لعمليات �لمنفذة

)53.63(38,242,31282,480,556عدد �لأ�سهم �لمح�لة

من �ل��سطاء �إلى �أمناء �لحفظ

)36.63(1,8792,965عدد �لعمليات �لمنفذة

)56.13(35,530,29380,996,844عدد �لأ�سهم �لمح�لة

اإيداع الأوراق المالية

��ستمرت �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة خالل �لعام 2009 باإيد�ع ما تبقى من �لأ�سهم �لم�سدرة عنها لدى �لمركز، وذلك بتزويد �لمركز بال�ثائق و�لم�ستند�ت 

�لخا�سة بهم.

جدول رقم )10(: الأ�سهم المودعة وغير المودعة

ن�سبة المودعالمجموعغير المودعالمودع

20092008200920082009200820092008

650,259673,755167,328174,573817,587848,32879.5379.42عدد �لم�ساهمين

6,837,875,8526,606,148,24091,173,366104,407,3076,929,049,2186,710,555,54798.6898.44عدد �لأ�سهم

22,308,389,985.0424,988,566,443.59620,569,106.70837,039,037.9022,928,959,091.7425,825,605,481.4997.2996.76القيمة الإجمالية
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جدول رقم )11(: الأ�سهم المودعة وغير المودعة ح�سب ت�سنيف الجن�سية كما في 2009/12/31

الجن�سية

غير المودعالمودع

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

617,7014,834,045,40512,329,696,356.2353.77155,42542,641,458156,072,443.000.68�أردنيين

28,9751,614,951,6377,134,245,721.9631.1111,27246,072,969443,832,385.401.94عرب

3,583388,878,8102,844,447,906.8512.416312,458,93920,664,278.300.09�أجانب

650,2596,837,875,85222,308,389,985.0497.29167,32891,173,366620,569,106.702.71المجموع

º¡°SCÓd á«dÉªLE’G áª«≤dG áÑ°ùf
á«°ùæ÷G ∞«æ°üJ Ö°ùM ¬YOƒŸG

´OƒŸG Aõé∏d á«dÉªLE’G áª«≤dG áÑ°ùf
2009 ΩÉ©d ´OƒŸG ÒZh

ÖfÉLCG ÜôY Ú«fOQCG
´Oƒe ÒZ ´Oƒe

ÖfÉLCG
%12.41

´Oƒe
%97.29

´Oƒe ÒZ
%2.71

ÜôY
%31.11

Ú«fOQCG
%53.77

ال�شتعالم عن اأر�شدة الملكية

مختلف  في  �لمالية  �لأور�ق  من  �لم�ستثمر  ملكية  تبين  �لمالية  بالأور�ق  ملكية  �إ�سعار�ت  على  �لح�س�ل  من  تمكنهم  للم�ستثمرين  خدمات  بتقديم  �لمركز  يق�م 

�لح�سابات، حيث تم �إ�سد�ر )5,320( ك�سفًا خالل �لعام 2009 مقارنة مع )7,166( ك�سفًا خالل �لعام 2008، وكذلك باإمكان �لم�ستثمر �لح�س�ل على ك�س�ف 

ح�سابات تبين مختلف �لحركات �لتي تمت على �أور�قه �لمالية، حيث تم �إ�سد�ر )637( ك�سفًا خالل �لعام 2009 مقارنة مع )347( ك�سفًا خالل �لعام 2008. 
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البيئة االلكترونية
�إطار من  دوليًا وذلك في  �لمعتمدة  �لمعايير  �لمن�سجمة مع  �لتكن�ل�جية  و�لم�ستجد�ت  �لتط�ر�ت  بم��كبة كل  �لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  �هتمام مركز  �نطالقًاً من 

�لت�سريعات و�لأنظمة قام �لمركز بتط�ير بنيته �لتقنية �لتي كان لها �لأثر �لبالغ في �لرتقاء بم�ست�ى �لأد�ء و�لخدمات �لمقدمة لعمالء �لمركز.

كما قام بتبني تقنيات جديدة في مجال تكن�ل�جيا �لمعل�مات لت�فير �رفع م�ست�يات �لت�سال لكافة �أع�سائه و��ستيعاب �لعدد �لمتز�يد من �لجهات �لمرتبطة 

�إلكترونيًا بالمركز، حيث �أن عدد �لمرتبطين ب�سبكة �لمركز قد و�سل في نهاية �لعام 2009 �إلى )359( م�ستركًا منت�سرين في �أنحاء �لمملكة بعد �أن كان عددهم 

في نهاية �لعام 2008 )338( م�ستركًا.

)SCORPIO®( نظام المركز الإلكتروني

ـــر �لـــــدولـــــيـــــة يـــ�ـــســـمـــى نـــظـــام ـــي ـــاي ـــع ـــم ـــًا مـــــع �ل ـــي ـــمـــا�ـــس ــــس بـــــــه، ثــــنــــائــــي �لــــلــــغــــة مـــت ــــظــــام �لــــكــــتــــرونــــي خــــا� ــــمــــركــــز عــــلــــى تــــطــــ�يــــر ن عــــمــــل �ل

)®Securities Central Operation Registry Processing & Information Online )SCORPIO حيث يعد نظامًا متكاماًل لت�سجيل و�إيد�ع �لأور�ق 

�لمالية ونقل ملكيتها و�إجر�ء �لتقا�س و�لت�س�ية لها وت�فير �آليات لإد�رة �لمخاطر و�لمر�قبة و�لإ�سر�ف على �لتقا�س و�لت�س�ية، ويتك�ن هذ� �لنظام من عدة �أنظمة 

�إلكترونية فرعية �أهمها: نظام �ل��سطاء ونظام م�سدري �لأور�ق �لمالية ونظام �لحافظ �لأمين ونظام رهن �لأور�ق �لمالية �للكتروني و�أنظمة �أخرى م�ساندة 

�أهمها: نظام �ل�حدة �ل�ستثمارية ونظام �لمر�قبة و�لإ�سر�ف لت�سكل بمجم�عها نظامًا ي�فر �لعديد من �لخدمات للم�ستثمرين بالأور�ق �لمالية.

كما يعمل �لمركز ب�سكل م�ستمر على �إدخال �لعديد من �لتح�سينات على �لبيئة �لإلكترونية �لخا�سة به و�لممثلة بنظام �لمركز �لإلكتروني )®SCORPIO( بهدف 

تي�سير �لأد�ء و�لمهام و�خت�سار �ل�قت و�لجهد �لمبذول من قبل م�ستخدمي �لنظام.

ÊhÎµd’G ∫hGóàdG ∞∏e
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)www.sdc.com.jo( موقع المركز الإلكتروني

من و�قع �إيمان �لمركز باأهمية دعم وتر�سيخ مبد�أ �ل�سفافية في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني وتعزيزً� لثقة �لم�ستثمرين �لمحليين و�لأجانب فقد عمل �لمركز على �إتاحة 

�لمعل�مات �لتي تهم جمه�ر �لم�ستثمرين على م�قعه �للكتروني على �سبكة �لنترنت www.sdc.com.jo ومنها: �لبيانات �لخا�سة باأع�سائه و�لأور�ق �لمالية 

ن�سبه  �لذين يملك�ن  �لعامة و�لم�ساهمين  �لم�ساهمة  �ل�سركات  �إد�رة  �أع�ساء مجال�س  �إد�رتهم وممثليهم، ملكيات  �أع�ساء مجال�س  و�أ�سماء  �لم�سدرة من قبلهم 

م�ؤثرة من ر�أ�س مالها، تد�ولت �أع�ساء مجال�س �إد�ر�ت تلك �ل�سركات، بالإ�سافة �إلى �لن�سب و�لم�ؤ�سر�ت �لمالية ومعل�مات �ل�رقة �لمالية �لمحظ�ر �لت�سرف بها 

و�إجر�ء�ت �ل�سركات �لخا�سة باأع�سائه من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة وتحديث معل�ماتهم وكافة �لبيانات �لإح�سائية حيث تعك�س في د�خلها نم�ذجًا مب�سطًا 

لتد�ولت �لأ�سهم ي�ميًا، �سهريًا و�سن�يًا، وهي ت�سفي للمتابع و�لباحث عمقًا جديدً� ي�ساعده في در��سة حركات �لتد�ول، بالإ�سافة �إلى متطلبات �لمركز للخدمات 

�لتي يقدمها من خالل م�قعه �للكتروني. 

�لمركز على تط�ير  يعمل  و�لجهد،  �ل�قت  ت�فير  بغر�س  �لحديثة  و�لأدو�ت  للتكن�ل�جيا  �لأمثل  �ل�ستخد�م  �لمالية نح�  �لأور�ق  �إيد�ع  ت�جه مركز  و�نطالقًا من 

خدماته �س��ء لأع�سائه ب�سفة خا�سة �أو ل�سريحة �لم�ستثمرين و�لمهتمين ب�س�ق ر�أ�س �لمال في �لمملكة ب�سفة عامة، و�سمن هذ� �لنهج، فقد �أطلق �لمركز باقة 

من �لخدمات �للكترونية عبر م�قعه �للكتروني ومن �سمنها �لطالع على �لح�سابات، �لكتتاب �لعام �لإلكتروني وخدمات �لأع�ساء �لتي ت�سمل خدمة �لبريد 

�للكتروني ومنطقة �لأع�ساء.
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انجازات المركز لعام 2009

الإف�شاح

�نطالقًا من دور مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية في تعزيز نهج �لإف�ساح و�ل�سفافية في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني، ولحقًا لقيام �لمركز بن�سر ملكيات وتد�ولت �أع�ساء 

مجال�س �إد�رة �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة و�أ�سماء ممثليهم وملكيات من ي�ستح�ذون على ن�سبة م�ؤثرة من ر�أ�س مال كل �سركة من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة، قام 

�لمركز خالل �لعام 2009 بن�سر بع�س �لن�سب و�لم�ؤ�سر�ت �لمالية �لخا�سة بال�سركات �لم�ساهمة �لعامة وذلك لتحليل بع�س بن�د ق��ئم �لدخل و�لميز�نيات �لعامة 

لل�سركات وهذه �لن�سب هي )�لعائد على �ل�ستثمار، �لعائد على حق�ق �لم�ساهمين، ن�سبة �لمدي�نية، �لقيمة �لدفترية لل�سهم، �لت�زيعات �لنقدية لل�سهم، ربحية 

�إلى �لقيمة �لدفترية، م�ساعف �لربحية( علمًا بان هذه �لن�سب و�لم�ؤ�سر�ت �لمالية ودللتها  �ل�سهم �ل��حد، ن�سبة ت�زيع �لإرباح، ريع �ل�سهم، �لقيمة �ل�س�قية 

مت�فرة على �لم�قع �لمركز �للكتروني.

كما قام �لمركز خالل 2009 بن�سر معل�مات �ل�رقة �لمالية �لمحظ�ر �لت�سرف بها �س��ء كان �لحظر ناتج عن تطبيق �أحكام قان�ن �ل�سركات فيما يتعلق بالأ�سهم 

�لتاأ�سي�سية و�لتي يحظر �لت�سرف بها خالل �سنتين على �لأقل من تاأ�سي�س �ل�سركة �لم�ساهمة �لعامة �أو ناتجة عن قر�ر�ت مجل�س مف��سي هيئة �لأور�ق �لمالية 

عند ت�سجيل هذه �لأور�ق �لمالية لدى هيئة �لأور�ق �لمالية.

بالإ�سافة �إلى ن�سر �إجر�ء�ت �ل�سركات �لخا�سة باأع�سائه من �ل�سركات �لم�ساهمة �لعامة مـن زيادة روؤو�س �لأمـ��ل )�كتتاب خا�س، �كتتاب عـام، ر�سمــلة( �أو 

تخفي�س روؤو�س �لأمــ��ل �أو تغيير �ل�ســم حيث تعطي �لم�ستثمر �إمكانية متابعة ومعرفة �لإجر�ء�ت �لتي تمت على تلك �ل�سركات من خالل م�قع �لمركز �للكتروني 

على �سبكة �لنترنت.

نظام الربط الإلكتروني مع اأنظمة التداول في البور�شة

�نطالقًا من �أهمية تكامل �لعمليات بين م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال وحر�سًا من مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية على �لإ�سهام بفاعلية في تحقيق هذه �لغاية لتعزيز 

�إجر�ء�ت �ل�سيطرة و�إد�رة �لمخاطر ودقة �لبيانات في عملية �لتد�ول بالأور�ق �لمالية، فقد تم تطبيق نظام �لربط �لإلكتروني ما بين مركز �لإيد�ع وب�ر�سة عمان  

بهدف تح�سين بيئة �لعمل �لتقنية �لخا�سة بم�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال، حيث  تجري �إجر�ء�ت �ل�سيطرة تلك عبر عملية تبادل �لمعل�مات بين �لب�ر�سة و�لمركز 

و�لتحقق �لمبا�سر من �أو�مر �لتد�ول من حيث ملكية �لح�سابات وبيانات �لعمالء و�ل��سطاء.

على  �عتمادً�   )Trading Cap( �لتـد�ول  عـن  �لناتجة  �ل��سـطاء  �لتـز�مات  ل�سافـي  �سـق�ف  لتحـديد  �آلية  تطبيـق  �إمـكانية  �لنظـام  ي�فــر  �أخـرى،  جهـة  مـن 

�ل��سيط على  �لمرتبطة بعدم مقدرة  �لمخاطر  �لحد من  بالتالي في  ي�سهم  �لذي  �لأمر  �لت�س�ية، وه�  �ل��سطاء ل�سندوق �سمان  �لمقدمة من قبل  �ل�سمانات 

�سد�د �للتز�مات �لمالية �لمترتبة عليه نتيجة تد�وله بالأور�ق �لمالية في ي�م �لت�س�ية، مما ينعك�س �إيجابًا على حماية �ل�س�ق من �لمخاطر �لمرتبطة بعمليات 

�لتد�ول بالأور�ق �لمالية. 

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

نظرً� لأهمية قيام �لمركز بتنفيذ �لمهام �لم�كلة �إليه بم�جب قان�ن �لأور�ق �لمالية في كل �لظروف، �إ�سافة �إلى �أهمية حفظ كافة �لمعل�مات و�لبيانات �لتي لدى 

�لمركز و�لتي من �أهمها ملكية �لأور�ق �لمالية وتما�سيًا مع �لمعايير و�لمتطلبات �لدولية بهذ� �ل�ساأن و�سمان تخزين معل�مات وبيانات �لمركز و�سرعة ��سترجاعها 
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 )Business Continuity and Disaster Recovery Plan( في �لحالت �لطارئة، عمل �لمركز على تنفيذ م�سروع �لم�قع �لحتياطي وم�قع ��ستد�مة �لعمل

و�لذي يت�سمن تط�ير وتحديث �لبنية �لتحتية لم�قع �لخادم �لرئي�سي �لكائن في مبنى �س�ق ر�أ�س �لمال �لم�قع �لحتياطي �لم�ساند ل�سمان ��ستمر�رية �لعمل

)Business Continuity Site( بالإ�سافة �إلى �إن�ساء �لم�قع �لحتياطي )Disaster Recovery Site( تما�سيًا مع متطلبات �لمعايير �لدولية. 

A+
رفع ت�شنيف المركز من قبل �شركة توما�ص موري اإلى 

منخف�س خطر  م�ست�ى  على  يدل  +A  و�لذي 
�إلى   A من  �لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  مركز  ت�سنيف  برفع   2009 �لعام  خالل  �لدولية  م�ري  ت�ما�س  �سركة  قامت 

�لمركز  لتط�ير م�قع  �لناجحة  ت�س�يات مالية جديد، �لختبار�ت  �لمركز لنظام  �لت�سنيف هي تط�ير  �لتي رفعت  �لأ�سباب  �أبرز  �أنه من  )Low Risk(، حيث 

�لحتياطي و�لتي من �ساأنها �لتاأكد من �أن ج�هر عمل �لمركز و�لمتمثل بنظام ®SCORPIO مت�فر ومتاح، بالإ�سافة �إلى بيئة �لربط �لإلكتروني �لتي ُطبقت بين 

م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني و�لتي وّفرت فر�سة �لربط �لمبا�سر بين �أنظمة مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ونظام �لتد�ول �لإلكتروني لدى ب�ر�سة عمان.

ومن �لجدير بالذكر �أّن �سركة ت�ما�س م�ري تاأ�س�ست عام 1994 ك�سركة متخ�س�سة بت�سنيف وت�فير �لبيانات و�لمعل�مات عن �أمناء �لحفظ �لعالمي من �لبن�ك، 

مر�كز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية و�أنظمة �أ�س��ق ر�أ�س �لمال في مختلف �أنحاء �لعالم.

)ANNA( ع�شوية مركز اإيداع الأوراق المالية بمجل�ص اإدارة موؤ�ش�شة الترميز العالمية

�لأور�ق  �إيد�ع  مركز  يك�ن  وبذلك   )ANNA( �لعالمية  �لترميز  م�ؤ�س�سة  �إد�رة  مجل�س  بع�س�ية   2009 �لعام  خالل  �لأردني  �لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  مركز  فاز 

�لمالية �لمركز �لعربي �ل�حيد �لذي يف�ز بع�س�ية �لم�ؤ�س�سة �لعالمية �لمذك�رة.

ويذكر �أن مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ع�س� في م�ؤ�س�سة �لترميز �لعالمية )ANNA(منذ �لعام 2004 وتم �ختياره وكياًل لترقيم �لأور�ق �لمالية لبع�س �لأ�س��ق 

�لمالية في منطقة �ل�سرق �لأو�سط، علمًا بان م�ؤ�س�سة �لترميز �لعالمية )ANNA( قد �أن�سئت عام 1992 بهدف ت�حيد �لأرقام �لعالمية �لمـ�سدرة لالأور�ق �لمالية 

�سمن �أ�س�س م�حـدة وفق عدد من �لمعايير �لدولية �لمعتمدة ومنها: 

 )International Securities Identification Number-ISIN( ISO 6166

)Classification of Financial Instruments - CFI( ISO 10962

)Market Identification Code- MIC( ISO 10383

 )Financial Instrument Short Name - FISN( ISO 18774

)Issuer & Guarantor Identifier- IGI( ISO 16372

يتاألف �أع�ساء �لم�ؤ�س�سة من �لجهات �لمعنية بترقيم �لأور�ق �لمالية في مختلف �أنحاء �لعالم. 

وتاأتي ع�س�ية  �لمركز في مجل�س �إد�رة م�ؤ�س�سة �لترميز �لعالمية )ANNA(  من و�قع حر�سه على تطبيق �لمعايير �لدولية مما و�سعه في �لم�سافي �لمتقدمة 

لمر�كز �لإيد�ع �لدولية، حيث يعتبر ذلك خط�ة �إيجابية ر�ئدة بالن�سبة لمر�كز �لإيد�ع في منطقة �ل�سرق �لأو�سط. 
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التدريب والتاأهيل

�إيمانًا باأهمية تاأهيل �لم�ظفين وتنمية مهار�تهم وكفاء�تهم وزيادة وعي وثقافة �لعاملين لدى �لمركز، قام �لمركز باإيفاد م�ظفيه لح�س�ر دور�ت وندو�ت وور�سات 

عمل د�خل وخارج �لمملكة تتعلق بالإبد�ع �ل�ظيفي و�إد�رة �ل�قت و�سغ�ط �لعمل و�لأ�ساليب �لحديثة في �إعد�د �لم��زنات ورقابتها و�إد�رة �لمخاطر �لمتخ�س�سة 

بمر�كز �لإيد�ع و�إد�رة �لم�ستريات و�لمخازن ومهار�ت �لت�سال و�لتميز بخدمة �لعمالء و�لترجمة �لقان�نية و�لك�سف عن تزوير عقد �ل�كالة و�ل�ثائق �لمزورة 

و�إد�رة �لمعرفة.

�لتد�ول" بهدف نقل �لمعرفة و�لممار�سات  "�لرقابة على  �لمالية مع �لمف��سية �لأوروبية بعن��ن  �لتي نظمتها هيئة �لأور�ق  �إلى م�ساركته ب�ر�سة �لعمل  �إ�سافة 

�لف�سلى �لمعتمدة في �لدول �لأوروبية وخا�سة فيما يتعلق بتط�ير �لت�سريعات و�لإجر�ء�ت �لمتبعة.

 ”Bilateral Exchange Program of the Istanbul Stock Exchange" كما �أوفد �لمـركـز عـدد مـن مـ�ظفيـه �إلـى تركـيا لح�سـ�ر دورة تدريبـيـة بعـنـ��ن

بهدف �لطالع و�لتعرف على تجارب م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال �لتركية و�آليات عملها.

بالإ�سافة �إلى �لمحا�سر�ت �لتي نظمتها ب�ر�سة عمان بالتعاون مع ب�ر�سة �أثينا وب�ر�سة �سال�نيك و�لتي تهدف �إلى ت�طيد �أو��سر �لتعاون و�لت���سل مع �لأ�س��ق 

�لمالية �لعالمية و�لطالع على تجاربهم و�ل�ستفادة منها ف�سال عن بر�مج ذ�ت �لعالقة بعمل �لمركز ب�سكل خا�س و�س�ق ر�أ�س �لمال ب�سكل عام.

جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز

�ختار مجل�س �أمناء مركز �لملك عبد �هلل �لثاني للتميز مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية �سمن �لم�ؤ�س�سات �لم�ساركة في جائزة �لملك عبد �هلل �لثاني للتميز، ومن 

خالل هذه �لم�ساركة فان �لمركز ي�سعى �إلى تحقيق جملة من �أهد�فه ومن �أهمها �إحد�ث نقلة ن�عية في م�ست�ى خدمة �لم�ستثمرين وتعزيز تناف�سيته على �لم�ست�ى 

�لمحلي و�لدولي.

فقد عمل �لمركز على �إعد�د �لخطط و�إن�ساء فرق �لعمل و�للجان �لمتخ�س�سة لإبر�ز مبادئ �لتميز من خالل تطبيق معايير �لجائزة �لخم�سة وما تتطلبه هذه 

�لمعايير من ت�سميم �لأ�س�س �لجديدة و�إعد�د �لمنهجيات وبر�مج �لعمل ومتابعة تنفيذها حيث �أن هذه �لمنهجيات جاءت �ن�سجامًا مع ما �نتهجه �لمركز منذ ن�ساأته 

في مجال �لتط�ير و�لتح�سين �لم�ستمر لرفع كفاءة �لعمل وتح�سين �لأد�ء، وتب�سيط �إجر�ء�ت �لعمل لتقديم �لخدمات لمتلقي �لخدمة ب�سفافية ومهنية عالية، وقد 

تم �إعد�د �لخطة �لإ�ستر�تيجية للمركز و�لمنبثقة من �لروؤية و�لر�سالة و�لقيم �لج�هرية �لخا�سة به و�لتي تم تط�يرها بعد مر�جعة �لأجندة �ل�طنية و�لمبادر�ت 

�لملكية �ل�سامية ووثيقة كلنا �لأردن و�لتي ت�ساهم في تحقيق �لأهد�ف �لم�ؤ�س�سية، كما وتم �إعد�د خطط عمل للدو�ئر ��ستناد� �إلى �لخطة �لإ�ستر�تيجية.

كما قام بن�سر �ل�عي بمفاهيم �لأد�ء �لمتميز و�لإبد�ع و�لج�دة و�ل�سفافية من خالل عقد ندو�ت تثقيفية لتعريف م�ظفيه بمفاهيم �لجائزة و�نعكا�ساتها �ليجابية 

على �أد�ء �لمركز و�لعاملين فيه ولتعزيز مبد�أ �ل�سفافية تتبنى �إد�رة �لمركز جميع �لمبادر�ت و�لبتكار�ت �لمقدمة من �لم�ظفين على مختلف �لم�ست�يات و�لتي 

تهدف �إلى �لتط�ر و�لتميز في �لأد�ء.

التعريف بدور مركز اإيداع الأوراق المالية

��ستمر �لمركز خالل �لعام 2009 بتعريف �لمجتمع �لمحلي و�لدولي بدور �لمركز في خدمة �لم�ستثمرين و�س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني، فقد قّدم �لمركز �لعديد من 

�لمحا�سر�ت �لتثقيفية لكافة �لمهتمين ب�س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني لتعريفهم بالمركز و�أعماله و�إطالعهم على تط�ر�ت �أنظمته �لإلكترونية وتطبيقاتها.
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كما �سارك �لمركز بمحا�سر�ت �لت�عية �لتي نظمتها ب�ر�سة عمان لجمه�ر �لمتعاملين بالأور�ق �لمالية ح�ل نظام �لربط �للكتروني �لجديد ومز�ياه �لتي تهدف 

�إلى تنظيم عمليات �لتد�ول و�لحد من �لمخاطر �لمرتبطة بتلك �لعمليات، �لأمر �لذي ينعك�س �إيجابيًا على عملية �لتقا�س و�لت�س�ية �لتي تجرى لدى �لمركز، وي�ؤدي 

�إلى �لحد من �لمخاطر في �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني حيث قام �لمركز بت��سيح �آلية �رتباط نظام �لتد�ول �لكتروني لدى �لب�ر�سة باأنظمة �لمركز.

التعاون مع الموؤ�ش�شات العربية والدولية

�لجتماعات  من  �لعديد  في  �لم�ساركة  على  �لمركز  حر�س  �لمال،  ر�أ�س  باأ�س��ق  �لمعنية  و�لتحاد�ت  �لم�ؤ�س�سات  كافة  مع  �لخارجية  �لعالقات  نطاق  وفي 

و�لم�ؤتمر�ت �لتي عقدت خالل �لعام 2009 �لأمر �لذي �أ�سهم ب�سكل فاعل في تبادل �لمعل�مات و�لخبر�ت على مختلف �لأ�سعدة، فقد ح�سر �لمركز �جتماع 

فعاليات  منها:  و�لم�ؤتمر�ت  �لفعاليات  من  �لعديد  وح�سر  كما  �لم�ؤ�س�سة،  �إد�رة هذه  في مجل�س  ب�سفته ع�س�ً�  �ل�سن�ي   )ANNA( لعالمية� �لترميز  م�ؤ�س�سة 

لتحـاد  �لأول  �ل�سن�ي  و�لم�ؤتمر  تركيا،  فـي  ��سطنب�ل  مدينة  في  عقده  تم  و�لذي  �لإ�سالمي  �لم�ؤتمر  منظمة  في  �لأع�ساء  �لدول  لب�ر�سات  �لثالث  �لجتماع 

�لب�ر�سـات �لعـربيـة �لــذي عقــد فـي مـدينـة �لقاهـرة فـي م�سر وفعاليات �لدورة �لحادية و�لثالث�ن لجتماع مجل�س �تحاد �لب�ر�سات �لعربية في مدينة �أب�ظبي 

فـي �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�لجتماع �لعا�سر لتحاد مر�كز �لإيد�ع في �إفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط )AMEDA( �لـذي عقـد في مـدينـة مر�ك�س في �لمغرب 

و�لجتماع �لعا�سر لمر�كز �لإيد�ع �لعالمية )CSD10( �لـذي عقـد في مـدينـة ب�د�ب�ست في هنغاريا و�لجتماع �لعالمي ل�س�ق ر�أ�س �لمال �لعالمي ندوة بعن��ن 

لتحاد  �ل�سن�ي  �لتدريبي  بالبرنامج  م�ساركته  �إلى  بالإ�سافة  �لمال،  و�أ�س��ق  لال�ستثمار  �لر�بع  �لم�ؤتمر  �أعمال  في  �لإ�سالمي" و�سارك  �لتم�يل  و�أهمية  "دور 
.)FEAS( لب�ر�سات �لأ�سي�ية و�لأوروبية�

كما وقعت م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال ممثلة بهيئة �لأور�ق �لمالية وبالنيابة عن م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال �لأردني ب�ر�سة عمان ومركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية 

�تفاقية �سر�كة مع �لم�ؤ�س�سة �لتط�عية للخدمات �لمالية )FSVC( بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �لإنماء �لأميركية )USAID( لتنفيذ م�سروع برنامج �لم�ساعد�ت �لذي 

.)USAID( قدمته �لمنظمة بدعم من
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الخطة المستقبلية

البور�شة في  التداول  اأنظمة  مع  الإلكتروني  الربط  نظام  	•
�لتـد�ول عـن  �لناتجة  �ل��سـطاء  �لتـز�مات  ل�سافـي  �سـق�ف  تحـديد  خالله  �سيتم  و�لذي  �لتد�ول  �سقف  مبد�أ  تطبيق   2010 �لعام  خالل  �سيتم 

)Trading Cap( �عتمادً� على �ل�سمانات �لمقدمة من قبل �ل��سطاء ل�سندوق �سمان �لت�س�ية، وه� �لأمر �لذي ي�سهم بالتالي في �لحد من �لمخاطر 

�لمرتبطة بعدم مقدرة �ل��سيط على �سد�د �للتز�مات �لمالية �لمترتبة عليه نتيجة تد�وله بالأور�ق �لمالية في ي�م �لت�س�ية، مما ينعك�س �إيجابًا على 

حماية �ل�س�ق من �لمخاطر �لمرتبطة بعمليات �لتد�ول بالأور�ق �لمالية.

)Business Continuity Plan( وخطة ا�شتمرارية العمل )Disaster Recovery Site( الحتياطي  المركز  موقع  	•
�سيتم ��ستكمال وتحديث �لإجر�ء�ت �لفنية �لالزمة لتطبيق خطة ��ستمر�رية �لعمل )Business Continuity Plan(، لتعزيز �سمان حفظ �لمعل�مات 

و�سرعة ��سترجاعها في �لحالت �لطارئة تما�سيًا مع متطلبات �لمعايير �لدولية ول�سمان تخزين �لمعل�مات و�لبيانات حيث �سيعمل �لمركز على ربط 

�لم��قع ب���سطة قن��ت �ت�سال فائقة �ل�سرعة تربط �لم�قع �لرئي�سي في مدينة عمان مع �لم�قع �لحتياطي في مدينة �ربد وربط فرع �ل�سمي�ساني في 

�لم�قع �لحتياطي �لم�ساند في مدينة عمان بالإ�سافة �إلى ت�فير خط�ط �ت�سال حديثة ل�سبكة �لأع�ساء.

بالإ�سافة �إلى قيام �لمركز ب�سر�ء قطعة �ر�س بمنطقة �ربد تمهيدً� لبناء �لم�قع �لحتياطي �لم�ساند �لد�ئم حيث من �لمت�قع �لنتهاء من �لمخططات 

و�لت�ساميم �لخا�سة بهذ� �لم�سروع خالل �لعام 2010.

الجديد اللكتروني  الأع�شاء  منطقة  نظام  	•
�نطالقًا من حر�س �لمركز على ��ستخد�م و�سائل �لتط�ير و�لت�سميم �لحديثة ومتابعة �لمعايير �لدولية �لمتجددة بهذ� �لخ�س��س فقد �أنهى �لمركز 

تط�ير �لن�سخة �لجديدة من نظام منطقة �لأع�ساء �للكتروني على �سبكة �لنتر�نت )Intranet( و�لذي يخدم جميع �أع�سائه بما ي�فر �إمكانية �إدخال 

ومتابعة �لبيانات و�لمعل�مات �لخا�سة بهم حيث �سيتم تطبيق هذ� �لنظام خالل �لعام 2010.

الأردني الوطني  المالي  المركز  مبنى  اإن�شاء  	•
في  �لمتعاملين  �لأ�سخا�س  لكافة  �لخدمات  بت�فير  يمتاز  مالي  �إقليمي  �لمملكة كمركز  ومكانة  دور  تعزيز  �إلى  �لر�مية  �لملك  لت�جهات جاللة  تنفيذً� 

م�ؤ�س�سات �س�ق ر�أ�س �لمال، فاإن �لعمل جاٍر على �إن�ساء مبنى �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني �لذي يمتلك مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ما ن�سبته )%35( 

منه و�سي�سم هذ� �لمبنى كل من مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية وب�ر�سة عمان، بالإ�سافة �إلى مكاتب �ل��سطاء، وقاعة للجمه�ر، ومكاتب للبن�ك، ومعهد 

متخ�س�س للخدمات �لمالية �لرفيعة ذ�ت �ل�سلة ب�س�ق ر�أ�س �لمال و�لذي �سيتم فيه تدريب �لك��در �لمهنية و�لمتخ�س�سة �لقادرة على �لعمل على 

�ل�سعيدين �لمحلي و�لإقليمي.
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والت�شريعات الأنظمة  مراجعة  	•
�سيعمل �لمركز على مر�جعة �ساملة لكافة �لت�سريعات �لمعم�ل بها في �لمركز، و�إجر�ء �لتعديالت �لمنا�سبة عليها لم��كبة �لم�ستجد�ت �لمختلفة بما 

ي�سمن تط�ير �أعمال �لمركز وتنظيم عالقته بالأع�ساء و�لم�ستثمرين على حد �س��ء.

متطور  واإداري  مالي  نظام  	•
�سمن �سعي �لمركز لالرتقاء بم�ست�ى �أد�ءه �لمالي و�لإد�ري فقد قام بالتعاقد مع �سركة متخ�س�سة ل�سر�ء وتط�ير نظام مالي و�إد�ري متكامل حيث 

يتك�ن �لنظام �لمالي من عدة �أنظمة فرعية ت�سمل )نظام �لمحا�سبة �لعامة، نظام �لمخازن، نظام �لأ�س�ل �لثابتة، نظام �لحركة( كما يتك�ن �لنظام 

�لإد�ري من عدة �أنظمة فرعية ت�سمل )نظام �س�ؤون �لم�ظفين، نظام �لرو�تب، نظام �سندوق �لدخار، نظام �سندوق �لإ�سكان، نظام �لمتابعة و�لتذكير، 

 .)web نظام �سا�سات �لـ

و�سي�سكل تطبيق �لنظام خط�ة هامة على �سعيد �لرتقاء بالأد�ء �لمالي و�لإد�ري للمركز من خالل تحقيق �لنظام �لمالي �لجديد لمجم�عة من �لأهد�ف 

�أهمها رفع كفاية نظام �لرقابة �لد�خلية، وتقليل �ل�قت �لالزم لنجاز �لأعمال �لمالية و�لإد�رية، وتقديم خدمات مالية و�إد�رية جديدة للم�ظفين من 

خالل ��ستخد�م مجم�عة من �لنماذج �للكترونية مع �إمكانية �طالع �لم�ظف باأي وقت على بع�س �لبيانات �لمالية و�لإد�رية �لخا�سة به كما يهدف 

�لنظام �إلى �إ�سافة مجم�عة من �لتقارير و�لتحاليل و�لر�س�مات �لبيانية و�لإح�سائية �لتي تتعلق بالأم�ر �لمالية و�لإد�رية في �لمركز و�إ�سافة ُبعد �آخر 

لالأد�ء �لمالي من خالل �لكفاءة في �إعد�د �لم��زنات �لتقديرية وربطها بالنتائج وربط �لعمليات �لمالية بالم��زنة �لتقديرية و�لخطة �لإ�ستر�تيجية، كما 

ويهدف �إلى دعم بر�مج �إد�رة �لم��رد �لب�سرية من تعيينات وخطط تدريب و�إحالل و��ستغالل �مثل للم��رد �لب�سرية �لمتاحة.

الم�شتثمر  م�شتوى  على  الح�شابات  على  الطالع  نظام  تطوير  	•
�سيعمل �لمركز على تط�ير خدمة �لطالع على �لح�سابات �لمت�فرة �سمن �لخدمات �للكترونية على م�قعه �للكتروني حيث تمكن هذه �لخدمة �لم�ستثمر 

م�ست�ى  على  عليها  �لمنفذة  �لحركات  وكافة  �لم�دعة  �لمالية  �لأور�ق  من  ح�ساباته  وك�س�ف  �أر�سدة  على  و�لطالع  �ل�ستثمارية  محافظه  متابعة  من 

�لم�ستثمر نف�سه ولجميع ح�ساباته، بالإ�سافة �إلى ت�فير بع�س �لخدمات �للكترونية �لجديدة �لتي تمكن �لم�ستثمر من �إتمام متطلباته ب�سكل مبا�سر.

والمبيعات الدخل  �شريبة  لدائرة  اللكتروني  الحجز  نظام  	•
�لمتبعة  �لإجر�ء�ت  لت�سهيل  نظام  لإن�ساء  �لمركز  ي�سعى  �لحك�مية  �ل�حد�ت  مع  �لتعاون  �إطار  لت��سيع  �لمالية  �لأور�ق  �إيد�ع  �سعي مركز  �نطالقا من 

لتنفيذ عمليات و�سع/رفع �لحجز عن �لأور�ق �لمالية �لم�دعة وذلك بهدف تب�سيط �لإجر�ء�ت بين �لمركز ود�ئرة �سريبة �لدخل و�لمبيعات حيث يعتبر 

هذ� �لنظام �للكتروني �حد �أنظمة �لمركز �للكترونية �لفرعية بحيث ي�سمح لم�ظفي د�ئرة �سريبة �لدخل و�لمبيعات من �إدخال �لطلبات �لخا�سـة 

بالحجـز/ رفع �لحجز على ملكيات �لمكلفين و�لم�ج�دين �سمن �سجالت �لمركز.



الحسابات الختامية
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مركز إيداع األوراق المالية
�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان – المملكة الأردنية الها�شمية

القوائم المالية وتقرير المدقق الم�شتقل
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51�إي�ساحات ح�ل �لق��ئم �لمالية



| 44

105180717

ال�سادة مركز اإيداع الأوراق المالية

�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي واإداري

عمان – المملكة الأردنية الها�سمية

لقد دققنا �لق��ئم �لمالية لمركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية )�سخ�سية �عتبارية ذ�ت ��ستقالل مالي و�إد�ري( و�لمك�نة من قائمة �لمركز �لمالي كما في 31 كان�ن �لأول 2009 وقائمة �لإير�د�ت 

و�لم�سروفات وقائمة �لتغير في �لحتياطيات وقائمة �لتدفقات �لنقدية لل�سنة �لمنتهية بذلك �لتاريخ وملخ�سًا لل�سيا�سات �لمحا�سبية �لهامة و�لإي�ساحات �لأخرى.

م�شوؤولية الإدارة عن القوائم المالية

�إن �لإد�رة م�س�ؤولة عن �إعد�د وعد�لة عر�س هذه �لق��ئم �لمالية وفقًا للمعايير �لدولية لإعد�د �لتقارير �لمالية، وت�ستمل هذه �لم�س�ؤولية على: ت�سميم وتطبيق و�لمحافظة على �لرقابة �لد�خلية 

�لمتعلقة باإعد�د وعد�لة عر�س ق��ئم مالية خالية من �لأخطاء �لج�هرية �س��ًء كانت ب�سبب �لغ�س �أو �لخطاأ، وكذلك �ختيار وتطبيق �سيا�سات محا�سبية مالئمة، وعمل تقدير�ت محا�سبية معق�لة 

في ظل �لظروف �لقائمة.

م�شوؤولية المدقق

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبد�ء ر�أي في هذه �لق��ئم �لمالية ��ستنادً� �إلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا للمعايير �لدولية للتدقيق. �إن هذه �لمعايير تتطلب �لتز�منا بمتطلبات ق��عد �ل�سل�ك �لمهني 

و�أن نخطط وننفذ �لتدقيق بغر�س �لت��سل �إلى تاأكيد معق�ل ح�ل ما �إذ� كانت �لق��ئم �لمالية خالية من �لأخطاء �لج�هرية.

�إن عملية �لتدقيق تت�سمن �لقيام باإجر�ء�ت للح�س�ل على �أدلة تدقيق ح�ل �لمبالغ و�لف�ساحات �ل��ردة في �لق��ئم �لمالية. تعتمد تلك �لإجر�ء�ت على حكم �لمدقق بما في ذلك تقدير مخاطر 

وج�د �أخطاء ج�هرية �س��ًء كانت ب�سبب �لغ�س �أو �لخطاأ. 

عند تقدير تلك �لمخاطر ياأخذ �لمدقق بعين �لعتبار نظام �لرقابة �لد�خلية �لمتعلقة باإعد�د وعد�لة عر�س �لق��ئم �لمالية للمن�ساأة وذلك لت�سميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �لمالئمة في ظل �لظروف 

�لقائمة ولي�س لغر�س �إبد�ء ر�أي في مدى فعالية �لرقابة �لد�خلية للمن�ساأة، كما ي�سمل �لتدقيق تقييمًا لمدى مالءمة �ل�سيا�سات �لمحا�سبية �لم�ستخدمة ومدى معق�لية �لتقدير�ت �لمحا�سبية �لتي 

قامت بها �لإد�رة وكذلك تقييمًا عامًا لعر�س �لق��ئم �لمالية.

في �عتقادنا �إن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتك�ن �أ�سا�سًا نعتمد عليه عند �إبد�ء ر�أينا.

تقرير المدقق المستقل
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الــراأي

بر�أينا �إن �لق��ئم �لمالية تظهر بعد�لة من كافة �لن��حي �لمادية �لمركز �لمالي لمركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية )�سخ�سية �عتبارية ذ�ت ��ستقالل مالي و�إد�ري( كما في 31 كان�ن �لأول 2009 

و�أد�ءه �لمالي وتدفقاته �لنقدية لل�سنة �لمنتهية بذلك �لتاريخ وفقًا للمعايير �لدولية لإعد�د �لتقارير �لمالية.

طالل اأبوغزاله و�سركاه الدولية

 �ستيــف كراد�ســه

)�إجازة رقم 756(

عمان في 19 �سباط 2010
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مركز إيداع األوراق المالية
�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان – المملكة الأردنية الها�شمية

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2009

20092008اي�ساحاتالموجودات

دينار اأردنيدينار اأردنيالموجودات المتداولة

28,057,027 20,593,343 3نقد ونقد معادل

322,589 152,011 4ذمم مدينة و�أر�سدة مدينة �خرى

28,379,616 20,745,354 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

1,414,231 1,498,256 5�سندوق �إ�سكان م�ظفي �لمركز

36,549 258,854 6م�ج�د غير ملم��س

1,574,568 2,295,641 7ممتلكات ومعد�ت

14,140,312 14,022,490 8دفعات على م�ساريع قيد �لتنفيذ

17,165,660 18,075,241 مجموع الموجودات غير المتداولة

45,545,276 38,820,595 مجموع الموجودات 

20092008اي�ساحاتالمطلوبات والإحتياطيات

دينار اأردنيدينار اأردنيالمطلوبات المتداولة

320,594 172,804 9ذمم د�ئنة و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

680 23,551 �إير�د�ت م�ؤجلة - �لجزء �لجاري

321,274 196,355 مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

 - 94,202 �إير�د�ت م�ؤجلة 

519,433 625,582 10مخ�س�س مكافاأة نهاية �لخدمة

519,433 719,784 مجموع المطلوبات غير المتداولة

840,707 916,139 مجموع المطلوبات

الحتياطيات 

2,279,338  - �لحتياطي �لعام

42,425,231 37,904,456 11�حتياطي �لم�ساريع

44,704,569 37,904,456 مجموع الحتياطيات

45,545,276 38,820,595 مجموع المطلوبات والحتياطيات
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مركز إيداع األوراق 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 2009

20092008اي�ساحات

دينار اأردنيدينار اأردنيالإيرادات

17,249,889 8,183,676 12عم�لت نقل ملكية �لأور�ق �لمالية

1,604,982 1,699,666 13بدلت ��ستر�ك �لع�س�ية وت�سجيل �ل�سند�ت و�أ�سناد �لقر�س

313,687 89,879 14بدلت و�أج�ر وغر�مات

92,712 4,100 15بدلت �نت�ساب �لع�س�ية

2,139,305 1,673,328 ف��ئد بنكية

28,714 42,349 16�إير�د�ت �أخرى بال�سافي

21,429,289 11,692,998 مجموع الإيرادات

ينزل:

)2,674,720( )2,563,773( 17م�ساريف �إد�رية

)250,000( )250,000( 18م�ساهمة �لمركز في كر�سي �لملك عبد �هلل لدر��سات �لأور�ق �لمالية

)200,000(  - 19م�ساهمة �لمركز في دعم برنامج مبادرة )مدر�ستي(

18,304,569 8,879,225 الفائ�س
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مركز إيداع األوراق 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 2009

الإجمالياحتياطي الم�ساريعالحتياطي العامالبيـان

دينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردني

35,289,634 31,900,000 3,389,634 ر�سيد 1 كانون الثاني 2008 

18,304,569  - 18,304,569 �لفائ�س

)8,889,634(  - )8,889,634( �لمح�ل ل�ز�رة �لمالية 

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

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

8,879,225  - 8,879,225 �لفائ�س

)15,679,338(  - )15,679,338( �لمح�ل ل�ز�رة �لمالية 

 - )4,520,775(4,520,775�لمح�ل من �حتياطي �لم�ساريع �إلى �لحتياطي �لعام

37,904,456 37,904,456-ر�سيد 31 كانون الأول 2009 
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مركز إيداع األوراق المالية
�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مالي واإداري

عمان – المملكة الأردنية الها�شمية

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009

20092008

دينار اأردنيدينار اأردنيالتدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

18,304,569 8,879,225 �لفائ�س

تعديالت لـ:

442,159 244,859 ��ستهالكات

14,936 26,315 �إطفاء�ت

 )2,139,305( )1,673,328(�إير�د�ت ف��ئد

 )439( - �أرباح بيع ممتلكات ومعد�ت

 -  )5,723(رد مخ�س�سات �نتفت �لحاجة �إليها

2,986 12,986 مخ�س�س ذمم و�سطاء و�أع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها

145,336 143,017 مخ�س�س مكافاأة نهاية �لخدمة

التغير في الموجودات والمطلوبات الت�سغيلية:

72,407 251,534 ذمم مدينة و�أر�سدة مدينة �خرى

242,713  )147,790(ذمم د�ئنة و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

 -  )36,868(مكافاأة نهاية �لخدمة مدف�عة

17,085,362 7,694,227 �سافي النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

1,893,339 1,585,109 ف��ئد مقب��سة

 )828,185( )84,025(�سندوق �إ�سكان م�ظفي �لمركز

 )10,168( )248,620(�سر�ء م�ج�د غير ملم��س

 )335,222( )399,741(�سر�ء ممتلكات ومعد�ت

551  - �لمتح�سل من بيع ممتلكات ومعد�ت

 )5,365,568( )448,369(دفعات على م�ساريع قيد �لتنفيذ

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

 )4,659,628( 404,354 �سافي النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية



| 50

20092008

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

 )4,083( 117,073 �إير�د�ت م�ؤجلة

 )8,889,634( )15,679,338(�لمح�ل ل�ز�رة �لمالية

 )8,893,717( )15,562,265(�سافي النقد من الأن�سطة التمويلية 

 3,532,017  )7,463,684(�سافي التغير في النقد والنقد المعادل

24,525,010 28,057,027 �لنقد و�لنقد �لمعادل في بد�ية �ل�سنة

28,057,027 20,593,343 النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

معلومات عن ن�ساط غير نقدي

 - 566,191 �لمح�ل من دفعات على م�ساريع قيد �لتنفيذ �إلى ح�ساب ممتلكات ومعد�ت

31,324  - �لمح�ل من دفعات على تح�سينات مباني م�ستاأجرة �إلى ح�ساب ممتلكات ومعد�ت



| 51التقرير السنوي 2009

مركز إيداع األوراق 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

تاأ�س�س �لمركز بتاريخ 15 �أيار 1999 ك�سخ�سية �عتبارية ذ�ت ��ستقالل مالي و�د�ري بم�جب قان�ن �لور�ق �لمالية �لم�ؤقت رقم 23 ل�سنة 1997   -

و�لذي عدل بم�جب قان�ن �لور�ق �لمالية �لم�ؤقت رقم 76 ل�سنة 2002.

يهدف �لمركز �إلى ت�سجيل �لأور�ق �لمالية وحفظ ونقل ملكيتها و�يد�ع �لأور�ق �لمالية و�جر�ء �لتقا�س و�لت�س�ية.  -

ل يهدف �لمركز �لى تحقيق �لربح و�نما يهدف �لى تعزيز ثقة �لم�ستثمرين بالور�ق �لمالية ومتابعة ��ستثمار�تهم و�لت�س�يات ب�سه�لة وي�سر، و�لحد   -

من �لمخاطر �لمتعلقة بت�س�ية عمليات �لتد�ول في �ل�س�ق.

تم �إقر�ر �لق��ئم �لمالية من قبل مجل�س �إد�رة �لمركز بجل�سته �لمنعقدة بتاريخ 18 �سباط 2010.  -

اأهم ال�شيا�شات المحا�شبية  .2

الإطار العام لإعداد القوائم المالية اأ. 

تم �إعد�د هذه �لق��ئم �لمالية وفقا للمعايير �لدولية لإعد�د �لتقارير �لمالية.

اأ�س�س اإعداد القوائم المالية ب. 

�لتي تم قيا�سها /  �لمالية  و�لأدو�ت  �لم�ج�د�ت  �لأخرى من  �لفئات  با�ستثناء بع�س  �لتاريخية  �لتكلفة  �إلى طريقة  �إ�ستنادً�  �لمالية  �لق��ئم  �إعد�د  تم 

تقييمها با�ستخد�م طرق �أخرى غير طريقة �لتكلفة �لتاريخية.

النقد والنقد المعادل ج. 

ي�سمل �لنقد و�لنقد �لمعادل �ل�د�ئع تحت �لطلب عندما يك�ن �لنقد �لمعادل ق�سير �لأجل.

الذمم المدينة د. 

يتم قيا�س �لذمم �لمدينة ب�سافي �لقيمة �لقابلة للتحقق.  -

يتم �إحت�ساب مخ�س�س للذمم �لمدينة في حال عدم �لقدرة على تح�سيلها ويتم �لعتر�ف بالتغير�ت في هذ� �لمخ�س�س في قائمة �لإير�د�ت   -

و�لم�سروفات.
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الممتلكات والمعدات هـ. 

يتم �لعتر�ف مبدئيـًا بالممتلكات و�لمعـد�ت �لمحتفظ بهـا لال�ستخد�م لأغر��س �إد�رية، بالتكلفة �لتي تمثـل �سعر �ل�سـر�ء م�سـافـًا �إليـه �أي   -

تكاليـف �أخـرى تـم تحميلهـا على نقـل �لممتلكات و�لمعد�ت �إلى �لم�قع وتحقيق �ل�سروط �لالزمة لها لتعمل بالطريقة �لتي ترغبها �لإد�رة.

و�أي  �لمتر�كم  بالتكلفـة مطروحـًا منهـا �ل�ستهالك  �لمالـي  �لمركـز  �لممتلكـات و�لمعـد�ت في قائمـة  يتـم ت�سجيـل  �لمبدئـي،  بعد �لعـتر�ف   -

�نخفا�س متر�كم في �لقيمة، �أما �لأر��سي فال ت�ستهلك.

يتم �لعتر�ف بم�سروف �ل�ستهـالك في كل فـترة في قائمـة �لإير�د�ت و�لم�سروفات. ويتـم �حت�ساب �ل�ستهالك على �أ�سـا�س �لق�سط �لثابت   -

و�لذي يت�قـع �أن ��ستهـالك �لمنافـع �لقت�سـادية �لم�ستقبلية �لمت�قعـة لهــذ� �لأ�ســل خـالل �لعمر �لإنتاجي للم�ج�د�ت و�لتي هي كما يلي:

ن�سبة الإ�ستهالكالفئة

5%مبنى

33.33%�أجهزة كمبي�تر

15%و�سائط نقل

15 - 20%�أجهزة مكتبية

15%�أثاث

100%تح�سينات على مباني م�ستاأجرة

تتـم مر�جعة �لأعمار �لإنتاجية و�لقيم �لمتبقية وطريقة �ل�ستهالك في نهاية كل �سنة، ويتم �لمحا�سبة عن �أثر �أي تغير في �لتقدير�ت على   -

�أ�سا�س م�ستقبلي.

يتم �إجـر�ء �ختبار تدني �لقيمة �لتي تظهـر بهــا �لممتلكـات و�لمعـد�ت في قائمـة �لمركـز �لمالـي عند ظه�ر �أي �أحـد�ث �أو تغير�ت في �لظروف   -

قيمة  تدني  ل�سيا�سة  تبعًا  تدني  �حت�ساب خ�سائر  يتـم  �لقيمة،  لتدني  م�ؤ�سر  �أي  قابلة لال�سترد�د. في حال ظه�ر  �لقيمة غير  �أن هـذه  تظهر 

�لم�ج�د�ت �لملم��سة وغير �لملم��سة.

عند �أي ��ستبعـاد لحـق للممتلكـات �أو �لمعـد�ت فانه يتــم �لعتر�ف بالربح �أو �لخ�سـارة �لناتجة �لتي تمثل �لفرق ما بين �سافي ع��ئد �ل�ستبعاد،   -

في حال ظه�رها، و�لقيمة �لتي تظهر بها هذه �لممتلكات �أو �لمعد�ت في قائمة �لمركز �لمالي في قائمة �لإير�د�ت و�لم�سروفات.

يتم تحميل �لمبالغ �لتي تدفع لإن�ساء �لممتلكات و�لمعد�ت بد�ية �إلى ح�ساب م�ساريع قيد �لتنفيذ، وعندما ي�سبح �لم�سروع جاهزً� لالإ�ستخد�م،   -

يتم نقله �إلى �لبند �لخا�س به من �سمن �لممتلكات و�لمعد�ت.

تدني قيمة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة و. 

في تاريـخ كل قائمة مركز مالي، تقـ�م �لإد�رة بمر�جعة �لقيمة �لتي تظهر بهـا �لم�جـ�د�ت �لملم��سة وغير �لملم��سة في قائمة �لمركز �لمالي،   -

لتحديد فيما �إذ� كان هناك �أي م�ؤ�سر�ت تدل على تدني قيمة هذه �لم�ج�د�ت.

في حالة ظه�ر �أي م�ؤ�سر�ت تدني، فيتم تقدير �لقيمة �لقابلة لال�سترد�د للم�ج�د�ت لتحديد مدى خ�سائر �لتدني، �إن وجدت، وهي �لقيمة �لتي   -

تتجـاوز بهـا �لقيمة �لتي يظهر بهـا �لأ�سل في قائمة �لمركز �لمالي قيمته �لقابلة لال�سترد�د. وتمثل �لقيمة �لقابلة لال�سترد�د �إما قيمة �لأ�سـل 

�لعادلة ناق�س تكاليـف �لبيع �أوقيمة �لمنفعة في �لأ�سل �أيهما �أكبر. �لقيمة �لعادلة لالأ�سل هي �لقيمة �لتي من �لممكن تبادل �لأ�سل عندها 
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ما بين �أطر�ف على علم ور�غبة بالتفاو�س على �أ�سا�س تجاري. وقيمة �لمنفعة في �لأ�سل هي �لقيمة �لحالية للتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية 

�لمت�قع ت�لدها من �لأ�سل.

يتم �لعتر�ف بخ�سـائر �لتـدني مبا�سرة في قائمـة �لإير�د�ت و�لم�سروفات، �إل في حالـة �أن �لأ�سـل ذو �لعالقـة م�سجل بقيمـة �إعادة �لتقييم،   -

في هذه �لحالة تعامل خ�سائر �لتدني كتدني في �إعادة �لتقييم.

يتم �إجر�ء �ختبار تدني قيمة �لم�جـ�د�ت غير �لملمـ��سة ذ�ت �لعمر �لنتاجي �لمحـدد �سن�يًا، وعند ظهـ�ر م�ؤ�سر�ت تدني قيمة �لأ�سل.  -

عند عك�س خ�سـائر تدني �لقيمة في فترة لحقة، يتـم زيادة �لقيمـة �لتي يظهر بهـا �لأ�سـل في قائمـة �لمركز �لمالـي بالقيمة �لمعدلة �لتقديرية   -

للقيمة �لقابلة لال�سترد�د ولكن يجب �أن ل تزيد قيمة �لزيادة نتيجة عكـ�س خ�سارة �لتدني عن قيمة �لتكلفة �لتاريخية �لم�ستهلكة في حالة عـدم 

�لعتر�ف بالإنخفا�س في �ل�سن��ت �ل�سابقة. ويتـم �لعتر�ف بعك�س خ�سارة �لإنخفا�س مبا�سرة في قائمة �لإير�د�ت و�لم�سروفات �إل �إذ� كان 

�لأ�سل ذو �لعالقة قد تم تحميله بقيمة �إعادة �لتقييم، في هذه �لحالة تعامل خ�سائر عك�س �لنخفا�س كزيادة �إعادة �لتقييم.

الذمم الدائنة ز. 

يتم �لعتر�ف بالذمم �لد�ئنة بقيمة �للتز�م مقابل �لخدمات �أو �لب�سائع �لم�ستلمة.

المخ�س�سات ح. 

وتقدير كمياتها  �لإلتز�مات  ت�س�ية هذه  �لمحتمل  �سابقة، ومن  �أحد�ث  ناتجة عن  �إن�سائية(  �أو  �إلتز�مات حالية )قان�نية  �لمخ�س�سات هي   -

�لمحتملة بطريقة م�ث�قة. وتمثل �لقيمة �لمعترف بها كمخ�س�س �أف�سل قيمة محتملة ولزمة من �لنفقات لت�س�ية �لإلتز�م �لحالي في تاريخ 

�إلى طرف  �أو لتح�يله  �إلتز�م في تاريخ قائمة �لمركز �لمالي  قائمة �لمركز �لمالي، �أي �لقيمة �لتي من �لمرجح �أن تدفعها �ل�سركة لت�س�ية 

ثالث.

تر�جع �لمخ�س�سات وتعدل في تاريخ كل قائمة مركز مالي. �إذ� كان من غير �لمحتمل ح�س�ل تدفقات خارجية وذلك لت�س�ية �لمخ�س�سات،   -

يتم عك�س �لمخ�س�سات وت�سجل كاإير�د. وت�ستخدم �لمخ�س�سات فقط لنف�س �لأغر��س �لذي تم �لإعتر�ف بها بالأ�سا�س.

وفقًا للنظام �لد�خلي لمركز �لإيد�ع )يتم �حت�ساب مخ�س�س مكافاأة نهاية �لخدمة ح�سب �لر�تب �ل�سهري �لأخير للم�ظفين �لذين تقل مدة   -

خدمتهم عن 5 �سن��ت باإحت�ساب �سهر و�حد عن كل عام �أما �لم�ظفين �لذين تزيد مدة خدمتهم عن 5 �سن��ت ول تتجاوز 10 �سن��ت فيتم 

�إحت�ساب �سهر ون�سف عن كل عام، و�لم�ظفين �لذين تزيد خدمتهم عن 10 �سن��ت فيتم �إحت�ساب �سهرين عن كل عام(.

المنح الحكومية ط. 

�لمركز  �إلتز�م  ت�فر �سمانة معق�لة على  �إل حين  �لعادلة  بالقيمة  �لمقيمة  �لنقدية  �لمنح غير  �لحك�مية مت�سمنة  بالمنح  �لإعتر�ف  يتم  ل   -

بال�سروط �لمتعلقة بهذه �لمنح و�سمان ��ستالمها.

يتم �لإعتر�ف بالمنح �لحك�مية كدخل خالل �لمدة �لزمنية �لالزمة لمطابقتها مع �لتكاليف �لمحددة �لتي يفتر�س تع�ي�سها ب���سطة �لمنح   -

�إمتالك م�ج�د�ت  �أو  �إن�ساء  �أو  �لمركز ب�سر�ء  �لأ�سا�سي قيام  �لتي يك�ن �سرطها  وفقًا لنمط ونظام معين. يتم �لإعتر�ف بالمنح �لحك�مية 

غير متد�ولة كاإير�د م�ؤجل في قائمة �لمركز �لمالي وتح�ل �إلى �لربح �أو �لخ�سارة على �أ�سا�س منظم ومنطقي �إ�ستنادً� �إلى �لأعمار �لإنتاجية 

للم�ج�د�ت ذ�ت �لعالقة. �أما �لمنح �لحك�مية �لأخرى �لم�ستلمة كتع�ي�سات عن م�ساريف �أو خ�سائر تم تكبدها من قبل، �أو بهدف �لدعم 

�لمالي �لف�ري للمركز بدون �أن يترتب �أي تكاليف م�ستقبلية، فيتم �لإعتر�ف بهذه �لمنح في �لربح �أو �لخ�سارة في �لفترة �لتي ت�سبح فيها هذه 

�لمنح م�ستحقة �لقب�س.
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الإعتراف بالإيرادات ي. 

تقا�س �لإير�د�ت بالقيمة �لعادلة للمقابل �لمالي �لم�ستلم �أو �لم�ستحق �لقب�س. ول تعتبر عمليات تبادل �لب�سائع و�لخدمات �لتي لها نف�س �لن�ع و�لقيمة 

بعمليات �إنتاج �لإير�د�ت. وتخف�س �لإير�د�ت بالخ�س�مات �لمحتملة.

تقديم الخدمات

يتم �لإعتر�ف بالإير�د �لناتج من عق�د تقديم �لخدمات بالرج�ع �إلى ن�سبة �إنجاز �لعمليات في تاريخ قائمة �لمركز �لمالي.  -

من �لممكن قيا�س نتائج �لعمليات بطريقة م�ث�قة عند ��ستيفاء �ل�سروط �لتالية:  -

�إمكانية قيا�س حجم �لإير�د�ت بطريقة م�ث�قة. 	•
�إحتمالية تدفق منافع �إقت�سادية �إلى �لمركز. 	•

اإيرادات الفوائد

ي�ستحق �إير�د �لفائدة على �أ�سا�س �لزمن وبالرج�ع �إلى �لمبلغ �لأ�سلي �لقائم و�سعر �لفائدة �لفعال �لم�ستخدم.

نقد ونقد معادل  .3

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

3,860 2,814 ح�سابات جارية لدى �لبن�ك - دينار �أردني 

28,053,167 20,590,529 ح�سابات ود�ئع لدى �لبن�ك - دينار �أردني 

28,057,027 20,593,343 المجموع
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ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى  .4

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

49,220 55,885 ذمم و�سطاء و�أع�ساء

)48,416( )55,679( يطرح: مخ�س�س ذمم و�سطاء و�أع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها )*(

206804�سافي ذمم و�سطاء واأع�ساء

245,966 88,219 �ير�د�ت ف��ئد م�ستحقة

61,106 57,470 م�ساريف مدف�عة مقدما

3,527 3,527 تاأمينات م�ستردة

555 1,555 دفعات مقدمة لم�ردين

366 708 �أر�سدة في بطاقات �ئتمانية

265 326 ذمم م�ظفين

10,000  - �سيكات بر�سم �لتح�سيل

322,589 152,011 المجموع

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

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

50,921 48,416 ر�سيد بد�ية �ل�سنة

2,986 12,986 �لمكّ�ن خالل �ل�سنة

)5,491(  - ذمم معدومة خالل �ل�سنة

 - )5,723( �لم�سترد من مخ�س�س ذمم و�سطاء و�أع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها

48,416 55,679 ر�سيد اآخر ال�سنة
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�شندوق اإ�شكان موظفي المركز  .5

تـم �إن�سـاء �سنـدوق �إ�سـكان م�ظفـي مـركز �إيد�ع �لأور�ق �لماليـة بم�جــب قـر�ر مجلــ�س مف��سي هيئة �لأور�ق �لمالية بتاريــخ 24 ني�سان 2007.

فيما يلي بيان حركة �ل�سندوق خالل �ل�سنة:

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

586,046 1,414,231 ر�سيد بد�ية �ل�سنة

828,185 84,025 �لمكّ�ن خالل �ل�سنة

1,414,231 1,498,256 ر�سيد اآخر ال�سنة

موجود غير ملمو�ص  .6

برامج كمبيوتر

دينار اأردني

36,549 الر�سيد في بداية ال�سنة

 248,620 �إ�سافات

)26,315(�إطفاء�ت

 258,854 الر�سيد في نهاية ال�سنة
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ممتلكات ومعدات  .7

اأجهزة مبنى*اأرا�سي*

كمبيوتر

اأجهزة و�سائط نقل

مكتبية

تح�سينات على اأثاث 

مباني م�ستاأجرة

دفعات على 

�سراء اأر�س

المجموع

دينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردنيدينار اأردني

التكلفــــة

3,675,318  -  179,764 178,844 283,374 204,336 1,064,228 1,611,856 152,916 كما في 1 كان�ن �لثاني 2009

967,085  321,450 10,315 7,873 43,267  - 584,180  -  - �لإ�سافات خالل �ل�سنة

)5,336( -  -  - )5,336( -  -  -  - ��ستبعاد�ت خالل �ل�سنة

4,637,067 321,450 190,079 186,717 321,305 204,336 1,648,408 1,611,856 152,916 كما في 31 كانون الأول 2009

الإ�ستهالك المتراكم

2,100,750  -  179,762 106,555 133,904 99,707 979,659 601,163  - كما في 1 كان�ن �لثاني 2009

244,859  - 10,315 16,823 37,518 26,226 73,384 80,593  - ��ستهالك �ل�سنة

)4,183( -  -  - )4,183( -  -  -  - ��ستبعاد�ت خالل �ل�سنة

2,341,426  - 190,077 123,378 167,239 125,933 1,053,043 681,756  - كما في 31 كانون الأول 2009

�سافي القيمة الدفترية

2,295,641 321,450 2 63,339 154,066 78,403 595,365 930,100 152,916 كما في 31 كانون الأول 2009

1,574,568  - 2 72,289 149,470 104,629 84,569 1,010,693 152,916 كما في 31 كانون الأول 2008 

دفعات على م�شاريع قيد التنفيذ  .8

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

14,000,000 14,000,000 م�سروع �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني )**(

1,740 13,210 م�سروع �لب��بة �لرئي�سية للمركز لمبنى �س�ق ر�أ�س �لمال

 - 9,280 م�سروع �أجهزة حفظ �لطاقة

138,572  - تجهيز�ت �لمركز - �لم�قع �لإحتياطي �لم�ساند

14,140,312 14,022,490 المجموع

تتمثل بن�د �لمبنى، و�لأر�س �لبالغ قيمتها 152,916، �لمبينة �أعاله ح�سة مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية بن�سبة 25% في ملكية مبنى م�سترك ي�سم هيئة �لأور�ق �لمالية وب�ر�سة عمان ومركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية، علمًا باأن �لمبنى و�لأر�س   *
�لمقام عليها �لمبنى م�سجلة باإ�سم هيئة �لأور�ق �لمالية.

يمثل هذ� �لبند قيمة �لدفعات من ح�سة �لمركز لإن�ساء م�سروع �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني حيث تبلغ ن�سبة ح�سة �لمركز من �إجمالي قيمة �لم�سروع %35.  **
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ذمم دائنة واأر�شدة دائنة اخرى  .9

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

17,267 100,629 ذمم د�ئنة

31,667 29,615 مكافاأة �أع�ساء مجل�س �لد�رة �لم�ستحقة

242,377 21,276 �ير�د�ت مقب��سة مقدما

28,783 18,498 م�ساريف م�ستحقة

500 2,786 �أمانات بدلت �لإ�ستر�ك و�لإنت�ساب

320,594 172,804 المجموع

مخ�ش�ص مكافاأة نهاية الخدمة  .10

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

374,097 519,433 الر�سيد في بداية ال�سنة

145,336 143,017 �لمكّ�ن خالل �ل�سنة

 - )36,868( �لمدف�ع خالل �ل�سنة

519,433 625,582 الر�سيد في نهاية ال�سنة
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احتياطي الم�شاريع  .11

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

1,200,000 1,200,000 ح�سة �لمركز من �أر�س م�سروع مبنى �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني

15,350,000 13,300,000 �لجزء �لمر�س�د لح�سة �لمركز في م�سروع مبنى �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني

1,000,000 1,000,000 �حتياطي تجهيز مقر �لمركز في م�سروع مبنى �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني

14,000,000 14,000,000 �حتياطي مقابـل دفعات على م�سـروع �لمركز �لمالي �ل�طني �لأردني

1,000,000 400,000 �حتياطي �لم�قع �لم�ساند وتفرعاته

2,300,000 80,908 تجديد �لأجهزة و�لآلت و�لأثاث 

1,611,000 2,115,292 �إحتياطي مقابل �لم�ج�د�ت �لثابتة 

3,700,000 3,700,000 �حتياطي فرع �لمركز في مدينة �إربد

600,000 360,000 �أر�س �لم�قع �لحتياطي �لد�ئم في مدينة �إربد

250,000 250,000 تط�ير وتحديث �سبكة �لت�سالت �لد�خلية و�لخارجية

1,414,231 1,498,256 �حتياطي مخ�س�سات �سندوق �إ�سكان م�ظفي مركز �لإيد�ع

42,425,231 37,904,456 المجموع

بم�جب قر�ر مجل�س �لإد�رة �لمنعقد بتاريخ 18 �سباط 2010 فقد قرر �إعادة ت�سكيل بند �إحتياطي �لم�ساريع.

عمولت نقل ملكية الأوراق المالية  .12

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

16,267,933 7,749,258 �لأور�ق �لمالية �لمتد�ولة 

751,643 218,293 �لأور�ق �لمالية للتح�يالت �لأخرى

230,313 216,125 �لأور�ق �لمالية للتح�يل �لإرثي و�لعائلي 

17,249,889 8,183,676 المجموع
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بدلت ا�شتراك الع�شوية وت�شجيل ال�شندات واأ�شناد القر�ص  .13

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

1,568,449 1,651,475 بدلت ��ستر�ك �لع�س�ية �ل�سن�ية

28,833 39,958 بدلت ت�سجيل �سند�ت

7,700 8,233 بدلت ت�سجيل �أ�سناد �لقر�س

1,604,982 1,699,666 المجموع

بدلت واأجور وغرامات  .14

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

240,781 41,715 �أج�ر وغر�مات �ل��سطاء

25,850 21,600 �أج�ر �لربط �لمبا�سر

29,002 13,452 �أج�ر خدمات مالك �ل�رقة �لمالية

13,680 9,242 �أج�ر م�سدر �ل�رقة �لمالية

4,374 3,870 �أج�ر ح��لت بنكية 

313,687 89,879 المجموع

بدلت انت�شاب الع�شوية  .15

ي�ست�في �لمركز من �أع�سائه بدلت �نت�ساب ع�س�ية ولمرة و�حدة فقط ب��قع خم�سة بالع�سرة �آلف من ر�أ�س �لمال �لمكتتب به وبحد �أدنى 1,000 دينار 

�أردني وبحد �أعلى 5,000 دينار �أردني.
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ايرادات اأخرى بال�شافي  .16

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

23,280 21,830 بدل �إد�رة �سندوق �سمان �لت�س�ية )*(

4,082 6,759 منح وهبات

 - 5,723 رد مخ�س�سات �نتفت �لحاجة �إليها

732 4,000 بيع ن�سخ عطاء�ت وغر�مات تاأخير تنفيذ �لعطاء�ت

 - 4,000 �تفاقية �ل�حدة �لإ�ستثمارية

181 37 �أخرى

439  - �أرباح بيع ممتلكات ومعد�ت

28,714 42,349 المجموع

م�شاريف اإدارية  .17

20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

940,958 1,017,743 رو�تب و�أج�ر وملحقاتها

84,825 104,081 م�ساهمة �لمركز في �ل�سمان �لجتماعي

60,809 69,246 م�ساهمة �لمركز في �سندوق �لدخار

442,159 244,859 ��ستهالكات

145,336 143,017 مكافاأة نهاية �لخدمة

130,568 134,183 �سيانة 

86,388 103,257 كهرباء ومياه

73,278 96,919 �ت�سالت

84,634 92,478 �يجار�ت

69,870 76,384 تاأمين

124,184 74,624 �سفر وتنقالت

22,517 50,650 ��ستر�كات وع�س�يات

يتم �حت�ساب هذ� �لمبلغ بم�جب قر�ر مجل�س �إد�رة �سندوق �سمان �لت�س�ية رقم )2006/4( بتاريخ 23 كان�ن ثاني 2006 وذلك لتع�ي�س �لمركز عن �لنفقات �لإد�رية �لتي يتكبدها عن �سندوق �سمان �لت�س�ية كل �سنة بمبلغ ي�ساوي بدلت   *
�لنت�ساب و�ل�ستر�ك �ل�سن�ية �لمح�سلة من �أع�ساء �ل�سندوق في تلك �ل�سنة بعد طرح �لم�ساريف �لإد�رية.
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20092008

دينار اأردنيدينار اأردني

50,667 47,615 مكافاأة وتنقالت �أع�ساء مجل�س �لد�رة

40,581 40,050 �تعاب رئي�س ونائب رئي�س مجل�س �لد�رة

33,776 36,380 �أتعاب مهنية

14,936 26,315 �إطفاء�ت

33,346 26,271 �سيافة

34,692 25,951 قرطا�سية ومطب�عات

30,793 23,977 دعاية و�إعالن

21,720 20,953 حر��سة

31,223 16,668 تدريب

13,657 16,153 نظافة

2,986 12,986 مخ�س�س ذمم و�سطاء و�أع�ساء م�سك�ك في تح�سيلها

6,000 8,000 تبرعات

1,293 7,983 م�ساريف �سيار�ت

 - 7,950 بحث وتط�ير

1,200 6,965 مكافاآت

8,150 5,453 م�ساريف تجهيز �لمبنى

5,778 5,331 كتب و�سحف

3,401 3,058 مالب�س م�ستخدمين

3,000 3,000 �تعاب �مين �سر مجل�س �لد�رة

14,449 2,009 محروقات

31,542 1,950 ترويج �ل�ستثمار في �لمحافل �لدولية

1,049 1,325 عم�لت بنكية

15,000  - �أتعاب ق�سايا

9,955 9,989 متفرقة

2,674,720 2,563,773 المجموع
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م�شاهمة المركز في كر�شي الملك عبداهلل لدرا�شات الأوراق المالية  .18

بناًء على قر�ر مجل�س �إد�رة �لمركز رقم )84/ 2006( بتاريخ 26 حزير�ن 2006 فقد تقرر �لم��فقة على �لم�ساهمة في �إن�ساء كر�سي �لملك عبد�هلل 

لدر��سات �لأور�ق �لمالية. وبناًء عليه تم دفع مبلغ 250,000 دينار �أردني كم�ساهمة من �لمركز في �إن�ساء �لكر�سي بتاريخ 9 ني�سان 2009.

م�شاهمة المركز في دعم برنامج مبادرة )مدر�شتي(  .19

بناًء على قر�ر مجلـ�س �إد�رة �لمركز رقـم )2008/46( بتاريخ 18 حزير�ن 2008 فقد تقرر �لم��فقة على �لم�سـاهمة في دعـم برنامـج مبادرة )مدر�سـتي(. 

وبناًء عليه تـم دفـع مبلـغ 200,000 دينـار �أردنـي كم�سـاهمة من �لمركز في دعـم هذه �لمبادرة بتاريخ 28 تم�ز 2008.

كتاب المحامي  .20

كمـا جـاء في كتاب محـامي �لمركـز فقد بلـغ مجمـ�ع �لق�سـايا �لمقامـة من �لغير على �لمركـز و�أطر�ف �أخـرى 1,853,233 دينارً� �أردنيًا.

القيمة العادلة لالأدوات المالية  .21

تحدد �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت و�لمطل�بات �لمالية كما يلي:

تحدد �لقيمة �لعادلـة للمـ�جـ�د�ت و�لمطلـ�بات �لمالية وفقـًا لل�سـروط و�لظـروف �لمعيارية.  -

اإدارة المخاطر  .22

�ل�سعر  �لعملة ومخاطر  �ل�س�ق )مت�سمنة مخاطر  �لمخاطـر: مخاطـر  �لمتعلقة بعملياتهـا. وتت�سمـن هـذه  �لمالية  �لمخاطـر  �لمركز ويدير  ي�جه   -

ومخاطر �سعر �لفائدة(، مخاطـر �لئتمان، مخاطـر �ل�سي�لة.

�إد�رة  تتعلـق ب�ظائـف  بتقارير  �أي�سًا  �لمركز  �لمال. ويحتفظ  ر�أ�س  تن�يع م�سادر  �لمخاطر عن طريق  ونتائج هذه  �آثار  تقليل  �إلى  �لمركز  ي�سعى   -

�لمخاطـر ويق�م باإد�رة ومر�قبة ومعالجة �لمخاطـر و�ل�سيا�سـات �لتي يتبعها �لمركز بهدف تقليل �حتمال �لتعر�س للمخاطر.

مخاطر راأ�س المال اأ. 

ير�جع �لمركز ب�سكل منتظم مك�نات ر�أ�س �لمال �لتي تت�سمن �لإحتياطيات وياأخذ بعين �لإعتبار تكلفة ر�أ�س �لمال و�لمخاطر �لمرتبطة بكل فئة 

من فئات ر�أ�س �لمال. ويتحكم �لمركز بر�أ�س �لمال ل�سمان ��ستمر�رية �أعماله وزيادة �لف��ئ�س من خالل تحقيق �لر�سيد �لأمثل للدي�ن وحق�ق 

�لملكية.

مخاطر اأ�سعار ال�سرف ب. 

ل يق�م �لمركز بتنفيذ معامـالت تجارية بالعمـالت �لأجنبية ممـا ل يفر�س ن�عـًا من �لمخاطـر نتيجـة لتقلبات �أ�سعـار �سـرف هـذه �لعمالت خالل 

�ل�سنة.

مخاطر �سعر الفائدة ج. 

ل يتعر�س �لمركز لمخاطـر �سعر �لفائـدة �لناتجة من عمليات �لقتر��س ك�ن �لمركز ل يعتمد على تم�يل ر�أ�س �لمال �لعامل من خالل �لإقتر��س 

با�ستثناء �ل�د�ئع �لتي تخ�سع لمخاطرة �أ�سعار �لف��ئد �ل�سائدة في �ل�س�ق.
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مخاطر الأ�سعار د. 

ل يتعر�س �لمركز لمخاطـر تتعلق باأ�سـعار �أدو�ت حقـ�ق �لملكية �لتي تنتـج من �ل�ستثمار�ت في �أدو�ت حق�ق �لملكية. 

مخاطر الئتمان هـ. 

ت�سير مخاطـر �لئتمـان �إلى تلك �لمخاطـر �لتي تظهـر عندمـا يتخلـف �لمـدين عن �لتز�ماته �لتعاقدية مما ينتـج عنه خ�سائر مالية للمركز.  -

يملك �لمركز �سيا�سـات �ئتمـانية ت��سـح كيفية �لتعامـل مـع �لأطر�ف �لقادرة على �سـد�د �لـدي�ن و�لح�س�ل على �سمانات مالئمـة عند �للزوم،   -

ك��سيلة لتقليل مخاطـر �لخ�سـائر �لمالية �لناتجة عن �لعجز في ت�سديد �لديـ�ن. وير�قب �لمركز باإنتظام معدلت �لإئتمان للجهات �لمدينة 

وحجم �لمعامالت مع هذه �لجهات خالل �ل�سنة.

تعتبر �أم��ل �لمركز �أم��ًل عامة يتم تح�سيلها وفقًا لقان�ن تح�سيل �لأم��ل �لأميرية �ل�ساري �لمفع�ل وبالتالي ل يتم �سطب �لذمم �لم�سك�ك   -

في تح�سيلها. 

يتم تقييم �لئتمـان ب�سكل م�ستمر من ناحية �لأو�سـاع و�لظروف �لإقت�سادية للجهة �لمدينة. على �لرغم من ذلك، ل تعتبر �أخطار �لئتمان   -

ذ�ت �أهمية.

تمثل �لقيم �لتي تظهر بهـا �لم�جـ�د�ت �لمالية في �لق��ئـم �لمالية �لحد �لأق�سى من ن�سب تعر�س �لمركز لمخاطر �لئتمان، بدون �لأخذ بعين   -

�لعتبار قيمة �أي �سمانات تم �لح�س�ل عليها.

مخاطر ال�سيولة و. 

يتبنى مجلـ�س �إد�رة �لمركز �إطـار عـام لإد�رة مخاطـر �ل�سي�لة وذلك لأن مجلـ�س �إد�رة �لمركز م�س�ؤول عن �إد�رة مخاطـر �ل�سي�لة.  -

يحتفظ �لمركز باحتياطي منا�سـب من خالل مر�قبة �لتدفقات �لنقدية ومطابقتهـا مـع ت��ريخ ��ستحقاق �لم�ج�د�ت و�لمطل�بات �لمالية.  -

ي��سح �لجدول �لتالي ت��ريخ �إ�ستحقاق �لم�ج�د�ت و�لمطل�بات �لمالية للمركز كما في 31 كان�ن �لأول 2009  -

�سنة واحدة فاكثراأقل من �سنةالو�سف 

دينار اأردنيدينار اأردني

الموجودات المالية

 - 20,593,343 نقد ونقد معادل

 - 152,011 ذمم مدينة و�أر�سدة مدينة �أخرى

 1,498,256  - �سندوق �إ�سكان م�ظفي �لمركز

 1,498,256 20,745,354 المجموع 

المطلوبات المالية

 - 172,804 ذمم د�ئنة و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

94,202 23,551 �إير�د�ت م�ؤجلة

625,582  - مخ�س�س مكافاأة نهاية �لخدمة

719,784 196,355 المجموع 



الجداول اإلحصائية
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جدول رقم )1(

ملخ�ص �شجالت الم�شاهمين كما في 2009/12/31

عدد الوراق ا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

المالية الجمالي

عدد 

الم�ساهمين

غير المودعالمودع

عدد الوراق 

المالية

الن�سبة

%

عدد 

الم�ساهمين

الن�سبة

%

عدد الوراق 

المالية

الن�سبة

%

عدد 

الم�ساهمين

الن�سبة

%

بنوك

100,000,00010,23398,066,78798.077,33471.671,933,2131.932,89928.33�لبنك �لإ�سالمي �لأردني1

100,000,00014,94593,307,78893.318,19254.816,692,2126.696,75345.19�لبنك �لأردني �لك�يتي2

73,053,7502,58572,740,01999.571,70165.80313,7310.4388434.20�لبنك �لتجاري �لأردني3

252,000,0003,807248,978,46398.803,09481.273,021,5371.2071318.73بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتم�يل4

100,000,00084698,532,39898.5374187.591,467,6021.4710512.41بنك �لإ�ستثمار �لعربي �لأردني5

50,000,0002,21749,917,42399.831,93187.1082,5770.1728612.90بنك �لأردن دبي �لإ�سالمي6

100,000,0004,54699,773,92899.772,21948.81226,0720.232,32751.19بنك �لإتحاد7

70,919,0635,43770,543,42499.474,18676.99375,6390.531,25123.01بنك �لم�ؤ�س�سة �لعربية �لم�سرفية )�لأردن(8

70,000,0002,63069,869,28799.812,33988.94130,7130.1929111.06�لبنك �لإ�ستثماري9

132,280,0002,219132,277,257100.002,21799.912,7430.0020.09بنك �لمال �لأردني10

40,455,83066940,164,90699.2833750.37290,9240.7233249.63بنك �س��سيته جنر�ل )�لأردن(11

88,000,0001,23687,799,72799.771,18195.55200,2730.23554.45بنك �لقاهرة عمان12

100,000,0008,49898,768,30898.775,12660.321,231,6921.233,37239.68بنك �لأردن13

110,000,0007,659108,089,98798.265,53172.221,910,0131.742,12827.78�لبنك �لأهلي �لأردني14

100,000,0001100,000,000100.001100.0000.0000.00�لبنك �لعربي �لإ�سالمي �لدولي15

534,000,00021,857499,151,94093.4721,16996.8534,848,0606.536883.15�لبنك �لعربي16

2,020,708,64389,3851,967,981,64297.3967,29975.2952,727,0012.6122,08624.71المجموع

تاأمين

18,000,00037217,778,35998.7736798.66221,6411.2351.34�ل�سرق �لأو�سط للتاأمين1

10,000,0004,3249,847,05098.471,71439.64152,9501.532,61060.36�لن�سر �لعربي للتاأمين2

30,000,00057529,927,53899.7657199.3072,4620.2440.70�لتاأمين �لأردنية3

8,000,0004297,934,11699.1834179.4965,8840.828820.51�لتاأمين �لعامة �لعربية4

8,000,000787,951,18299.397191.0348,8180.6178.97دلتا للتاأمين5

8,000,0009517,885,89698.5778482.44114,1041.4316717.56�لقد�س للتاأمين6

8,000,0002137,968,40399.6120495.7731,5970.3994.23�لمتحدة للتاأمين7

9,100,0008348,861,15297.3864176.86238,8482.6219323.14�لأردنية �لفرن�سية للتاأمين8

4,000,0005583,699,48992.4926146.77300,5117.5129753.23�لأر��سي �لمقد�سة للتاأمين9
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عدد الوراق ا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

المالية الجمالي

عدد 

الم�ساهمين

غير المودعالمودع

عدد الوراق 

المالية

الن�سبة

%

عدد 

الم�ساهمين

الن�سبة

%

عدد الوراق 

المالية

الن�سبة

%

عدد 

الم�ساهمين

الن�سبة

%

8,000,0004427,931,55099.1437785.2968,4500.866514.71�ليرم�ك للتاأمين10

4,000,000444,000,000100.0044100.0000.0000.00جر��سا للتاأمين11

21,000,00044320,766,33498.8931972.01233,6661.1112427.99�لمنارة للتاأمين12

12,850,0007312,850,000100.0073100.0000.0000.00�ل�سرق �لعربي للتاأمين13

5,000,0008964,998,18899.9671479.691,8120.0418220.31�لأردنية �لإمار�تية للتاأمين14

8,000,0005387,702,60596.2841577.14297,3953.7212322.86�لعرب للتاأمين على �لحياة و�لح��دث15

4,000,0001773,918,67397.9713978.5381,3272.033821.47فيالدلفيا للتاأمين16

6,000,0003295,844,57897.4129489.36155,4222.593510.64�لإتحاد �لعربي �لدولي للتاأمين17

8,000,0003497,847,54698.0925873.93152,4541.919126.07�لتاأمين �ل�طنية18

16,500,00053116,500,000100.00531100.0000.0000.00�لأردن �لدولية للتاأمين19

8,000,000847,889,88898.627488.10110,1121.381011.90�لمجم�عة �لعربية �لأوروبية للتاأمين20

10,400,68019710,400,680100.00197100.0000.0000.00�لعربية �لألمانية للتاأمين21

12,000,00071811,995,00199.9671699.724,9990.0420.28�لتاأمين �لإ�سالمية22

8,000,0003108,000,000100.00310100.0000.0000.00�ل�سامن�ن �لعرب23

10,000,0007210,000,000100.0072100.0000.0000.00�لمجم�عة �لعربية �لأردنية للتاأمين24

4,444,7971514,432,20799.7213891.3912,5900.28138.61�لبركة للتكافل25

10,000,0008779,999,693100.0086798.863070.00101.14�لمت��سط و�لخليج للتاأمين )�لأردن(26

24,000,0002,23123,991,84299.972,20098.618,1580.03311.39�لأولى للتاأمين27

283,295,47716,796280,921,97099.1612,69275.572,373,5070.844,10424.43المجموع

خدمات

20,000,0003,65119,777,34498.893,44894.44222,6561.112035.56بيت �لمال لالإدخار و�لإ�ستثمار لالإ�سكان )بيتنا(1

10,000,0001,0409,999,888100.001,03999.901120.0010.10د�ركم لالإ�ستثمار2

17,500,00085917,377,24499.3085299.19122,7560.7070.81�لبالد للخدمات �لطبية3

10,000,0003339,910,68699.1126679.8889,3140.896720.12�لفنادق و�ل�سياحة �لأردنية4

75,600,00018,14569,970,33992.5513,23272.925,629,6617.454,91327.08�لكهرباء �لأردنية5

32,000,0003,59831,780,05099.312,11058.64219,9500.691,48841.36�لعربية �لدولية للفنادق6

4,000,0003,0253,861,88396.551,81660.03138,1173.451,20939.97كهرباء محافظة �إربد7

1,200,0004651,167,94697.3339785.3832,0542.676814.62�ل�سامخة لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لمالية8

12,075,00070111,972,67999.1557982.60102,3210.8512217.40�لخط�ط �لبحرية �ل�طنية �لأردنية9

7,500,0001,1147,490,39699.871,10699.289,6040.1380.72�لم�ؤ�س�سة �ل�سحفية �لأردنية )�لر�أي(10

500,000472474,39594.8821044.4925,6055.1226255.51�لحمة �لمعدنية �لأردنية11

تابع �لجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت �لم�ساهمين
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عدد الوراق ا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

المالية الجمالي

عدد 
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الم�ساهمين

الن�سبة
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70,000,0003,65169,651,93299.502,03755.79348,0680.501,61444.21�لأردن دبي لالأمالك12

15,000,00028,18214,713,50198.095,75220.41286,4991.9122,43079.59�لمحفظة �ل�طنية لالأور�ق �لمالية13

55,170,8591,71655,146,72799.961,28574.8824,1320.0443125.12�لتجمعات للم�ساريع �ل�سياحية14

5,000,000904,976,83199.548897.7823,1690.4622.22�لأ�س��ق �لحرة �لأردنية15

3,400,0002,6393,256,27095.7761523.30143,7304.232,02476.70�لمركز �لأردني للتجارة �لدولية16

16,125,0001,52816,021,78599.361,48997.45103,2150.64392.55�لإ�ستثمارية �لقاب�سة للمغتربين �لأردنيين17

11,000,0001,46710,982,23299.8462542.6017,7680.1684257.40�لم��رد للتنمية و�لإ�ستثمار18

4,500,0008674,476,05899.4784297.1223,9420.53252.88�لأردنية لل�سحافة و�لن�سر )�لد�ست�ر(19

13,200,00036413,200,000100.00364100.0000.0000.00�ل�سالم �لدولية للنقل و�لتجارة20

45,000,00014443,677,10097.0612486.111,322,9002.942013.89�لبحر �لمت��سط لالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية21

3,105,5002,4952,090,45267.311827.291,015,04832.692,31392.71�لإنماء لالإ�ستثمار�ت و�لت�سهيالت �لمالية22

29,513,88944429,397,31799.6142796.17116,5720.39173.83�لثقة لالإ�ستثمار�ت �لأردنية23

12,000,0001,12111,213,62693.4578069.58786,3746.5534130.42�لزرقاء للتعليم و�لإ�ستثمار24

40,500,0001,75139,595,15397.771,63293.20904,8472.231196.80�لعربية �لدولية للتعليم و�لإ�ستثمار25

3,434,750293,424,47599.702068.9710,2750.30931.03�لثقة للنقل �لدولي26

1,870,01841,870,018100.004100.0000.0000.00�لبحرينية �لأردنية للتقنية و�لإت�سالت27

16,500,00053616,316,94498.8927551.31183,0561.1126148.69�لت�سهيالت �لتجارية �لأردنية28

40,000,0002,50239,918,64399.8029011.5981,3570.202,21288.41�لأهلية للم�ساريع29

10,000,0001210,000,000100.0012100.0000.0000.00�ل�سمان لالإ�ستثمار30

6,531,0578096,416,17698.2460775.03114,8811.7620224.97�لم�حدة للنقل و�لخدمات �لل�ج�ستية31

125,000,000249124,999,900100.0024899.601000.0010.40ز�رة لالإ�ستثمار )قاب�سة(32

50,000,00010,15149,848,90799.705,32052.41151,0930.304,83147.59�لإتحاد لالإ�ستثمار�ت �لمالية33

15,000,00074915,000,000100.00749100.0000.0000.00�لعربية لالإ�ستثمار�ت �لمالية34

10,000,00041810,000,000100.00418100.0000.0000.00�لأردنية ل�سمان �لقرو�س35

45,000,0009,13644,530,94198.963,21535.19469,0591.045,92164.81�لإتحاد لتط�ير �لر��سي36

162,50013161,46099.36753.851,0400.64646.15�لطباع�ن و�لمط�رون �لعرب37

10,000,0001,3489,985,30099.851,33899.2614,7000.15100.74�لتجمعات لخدمات �لتغذية و�لإ�سكان38

25,760,00064525,744,70899.9464299.5315,2920.0630.47�لتجمعات �لإ�ستثمارية �لمتخ�س�سة39

16,000,00021515,888,07199.3014165.58111,9290.707434.42�ل�سرق للم�ساريع �لإ�ستثمارية40

147,500,00010,546146,809,12599.5310,54399.97690,8750.4730.03�لم�ستثمرون �لعرب �لمتحدون41

10,800,00067410,099,98493.5254781.16700,0166.4812718.84�لنقليات �ل�سياحية �لأردنية42

تابع �لجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت �لم�ساهمين
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3,075,0003843,075,000100.00384100.0000.0000.00�لمتخ�س�سة للتجارة و�لإ�ستثمار�ت43

47,000,0002,94346,983,87999.972,93699.7616,1210.0370.24�ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لإقت�سادية44

7,500,0002577,470,00099.6025498.8330,0000.4031.17�لأردنية لالإ�ستثمار و�لنقل �ل�سياحي45

4,500,0001484,342,00096.4912081.08158,0003.512818.92�لأردنية لالإ�ستثمار�ت �لمتخ�س�سة46

91,500,0004,08791,500,000100.004,087100.0000.0000.00تط�ير �لعقار�ت47

4,125,0003094,123,75099.9730899.681,2500.0310.32�ل�سقر لالإ�ستثمار و�لخدمات �لمالية48

10,000,0001,3289,981,49999.811,31899.2518,5010.19100.75�لأمين لالإ�ستثمار49

5,000,0002835,000,000100.00283100.0000.0000.00�لمتحدة لالإ�ستثمار�ت �لمالية50

40,000,0001,49939,980,00099.951,47898.6020,0000.05211.40�لعرب للتنمية �لعقارية51

15,000,00081014,962,47299.7579698.2737,5280.25141.73مد�ر�س �لإتحاد52

4,500,0001514,477,42899.5014998.6822,5720.5021.32�لأردنية �لمركزية53

5,191,5604805,191,00999.9947799.385510.0130.63مجم�عة �لع�سر لالإ�ستثمار )قاب�سة(54

43,200,0002,09242,695,61698.831,55874.47504,3841.1753425.53�لدولية للفنادق و�لأ�س��ق �لتجارية55

15,000,0001,37615,000,000100.001,376100.0000.0000.00�لمحفظة �لعقارية �لإ�ستثمارية56

7,000,000476,869,35498.134595.74130,6461.8724.26عمان للتنمية و�لإ�ستثمار57

5,000,000165,000,000100.0016100.0000.0000.00�لأردنية لإعادة تم�يل �لرهن �لعقاري58

500,00010500,000100.0010100.0000.0000.00ت�س�يق �لكفاء�ت �لأردنية59

30,000,000330,000,000100.003100.0000.0000.00ت�ليد �لكهرباء �لمركزية60

10,000,000110,000,000100.001100.0000.0000.00ت�زيع �لكهرباء61

600,00044594,48799.08818.185,5130.923681.82فنادق �لأر��سي �لمقد�سة62

250,000,0008,456249,968,45499.998,42499.6231,5460.01320.38�لإت�سالت �لأردنية63

22,000,00062521,592,14698.1555288.32407,8541.857311.68�لمجم�عة �لإ�ست�سارية �لإ�ستثمارية64

12,100,0001,09212,072,67199.771,03594.7827,3290.23575.22�لمقاي�سة للنقل و�لإ�ستثمار65

500,0002500,000100.002100.0000.0000.00�ل�سرق �لعربي للتط�ير و�ل�ستثمار�ت )قاب�سة(66

21,500,00010421,500,000100.00104100.0000.0000.00�لأردن لتط�ير �لم�ساريع �ل�سياحية67

عالية �لخط�ط �لج�ية �لملكية �لأردنية 68

)�لملكية �لأردنية(

84,373,35019,66084,331,30399.9519,58599.6242,0470.05750.38

2,568,575152,568,575100.0015100.0000.0000.00�كاديمية �لطير�ن �لملكية �لأردنية69

40,000,000140,000,000100.001100.0000.0000.00�لعامة �لأردنية لل�س��مع و�لتم�ين70

14,000,000114,000,000100.001100.0000.0000.00�لبريد �لأردني71

تابع �لجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت �لم�ساهمين
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�لم�ستثمرون و�ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت 72

�ل�سناعية و�لعقارية

30,000,00071430,000,000100.00714100.0000.0000.00

9,996,0828659,995,891100.0085999.311910.0060.69�ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �لعقارية73

20,000,00020920,000,000100.00209100.0000.0000.00بند�ر للتجارة و�لإ�ستثمار74

15,000,00011415,000,000100.00114100.0000.0000.00�لإ�سر�ء للتعليم و�لإ�ستثمار75

16,000,0008516,000,000100.0085100.0000.0000.00�لبتر�ء للتعليم76

15,000,00012115,000,000100.00121100.0000.0000.00فيالدلفيا �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لتعليمية77

15,000,0002,42615,000,000100.002,426100.0000.0000.00دروي�س �لخليلي و�أولده78

28,748,4073,52728,723,18999.913,51899.7425,2180.0990.26�لعالمية لل��ساطة و�لأ�س��ق �لمالية79

7,000,0001,4997,000,000100.001,499100.0000.0000.00�لإنماء �لعربية للتجارة و�لإ�ستثمار�ت �لعالمية80

12,000,00099912,000,000100.00999100.0000.0000.00بيت �لإ�ستثمار للخدمات �لمالية81

42,500,0006,64842,235,60699.386,09391.65264,3940.625558.35�أم��ل �إنف�ست82

42,000,0001,94342,000,000100.001,943100.0000.0000.00مجم�عة �أوفتك )�لقاب�سة(83

34,500,0005,51334,452,65599.865,43198.5147,3450.14821.49�لعقارية �لأردنية للتنمية84

50,000,00013,99349,972,63299.9513,95499.7227,3680.05390.28�لجن�ب لالإلكترونيات85

15,000,00099615,000,000100.00996100.0000.0000.00�لأمل لالإ�ستثمار�ت �لمالية86

34,000,0002,78534,000,000100.002,785100.0000.0000.00�لفار�س �ل�طنية لالإ�ستثمار و�لت�سدير87

10,000,0008910,000,000100.0089100.0000.0000.00�لروؤية لالإ�ستثمار88

6,600,0003326,600,000100.00332100.0000.0000.00عمد لالإ�ستثمار و�لتنمية �لعقارية89

10,000,00055010,000,000100.00550100.0000.0000.00و�دي �ل�ستا لالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية90

3,000,0004,5062,994,43199.814,42998.295,5690.19771.71�لإحد�ثيات �لعقارية91

16,785,67017,32716,763,38499.8716,92997.7022,2860.133982.30�إعمار للتط�ير و�لإ�ستثمار �لعقاري92

500,000324500,000100.00324100.0000.0000.00ن�بار للتجارة و�لإ�ستثمار93

211,982,57358,563211,606,79299.8257,20197.67375,7810.181,3622.33�لأردنية للتعمير )�لقاب�سة(94

15,000,0002,46814,996,66699.982,40697.493,3340.02622.51ميثاق لالإ�ستثمار�ت �لعقارية95

6,000,0001,3135,999,55099.991,30799.544500.0160.46�لمعا�سرون للم�ساريع �لإ�سكانية96

500,000686499,96499.9968399.56360.0130.44زهرة �لأردن لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لفنادق97

17,000,00010,72316,981,49499.8910,33496.3718,5060.113893.63م�سافات للنقل �لمتخ�س�س98

1,000,0003371,000,000100.00337100.0000.0000.00�أوتاد لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لعقارية99

2,000,0005381,998,81199.9452297.031,1890.06162.97�ل�سرق �لأو�سط لالإ�ستثمار�ت �لمتعدده100

12,000,0003,55611,989,85699.923,47997.8310,1440.08772.17�لكفاءة لالإ�ستثمار�ت �لعقارية101

تابع �لجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت �لم�ساهمين
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3,000,0001,0642,999,19999.971,05899.448010.0360.56�إتحاد �لم�ستثمرون �لعرب للتط�ير �لعقاري102

12,000,0001,12012,000,000100.001,120100.0000.0000.00�سيرك� لالأور�ق �لمالية103

�ل�سنابل �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لإ�سالمية 104

)�لقاب�سة(

20,000,00014,79019,980,02899.9014,54498.3419,9720.102461.66

11,500,0004,61811,487,68599.894,49097.2312,3150.111282.77�لبالد لالأور�ق �لمالية و�لأ�ستثمار105

50,000,00043,90149,668,48199.3441,66294.90331,5190.662,2395.10�لأولى للتم�يل106

1,500,0001951,500,000100.00195100.0000.0000.00�لأردنية لالإد�رة و�لإ�ست�سار�ت107

10,000,0002119,944,53199.4520798.1055,4690.5541.90�لأردن �لدولية لالإ�ستثمار108

1,500,0001041,500,000100.00104100.0000.0000.00�لجميل لالإ�ستثمار�ت �لعامة109

40,000,00023040,000,000100.00230100.0000.0000.00�لديرة لالإ�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري110

20,000,00063620,000,000100.00636100.0000.0000.00�لمتكاملة للنقل �لمتعدد111

4,000,0002,5113,997,56499.942,43496.932,4360.06773.07�لق�س�ر للم�ساريع �لعقارية112

36,500,00011,19736,488,62299.9710,99698.2011,3780.032011.80�لم�ستقبل �لعربية لالإ�ستثمار113

80,000,000580,000,000100.005100.0000.0000.00�آفاق لالإ�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري )�لقاب�سة(114

500,00081499,97099.997997.53300.0122.47حد�ئق بابل �لمعلقة لالإ�ستثمار�ت115

10,000,00011,7249,987,13699.8711,60098.9412,8640.131241.06�لركائز لالإ�ستثمار116

7,000,0004227,000,000100.00422100.0000.0000.00مجم�عة رم للنقل و�لإ�ستثمار �ل�سياحي117

14,723,18490814,723,184100.00908100.0000.0000.00�لبطاقات �لعالمية118

7,000,0001007,000,000100.00100100.0000.0000.00�لمتكاملة للتاأجير �لتم�يلي119

2,000,0003682,000,000100.00368100.0000.0000.00�لتحديث لالإ�ستثمار�ت �لعقارية120

500,000394500,000100.00394100.0000.0000.00�أر�س �لنم� للتط�ير و�ل�ستثمار �لعقاري121

4,000,0003433,999,848100.0033998.831520.0041.17�لكفاءة لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لقت�سادية122

9,000,0002,2018,999,00999.992,18899.419910.01130.59تهامة لالإ�ستثمار�ت �لمالية123

150,000,00020,397149,991,54599.9920,37899.918,4550.01190.09�لأردن �لأولى لالإ�ستثمار124

55,000,00016,19854,982,76699.9716,13299.5917,2340.03660.41�لمهنية لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لإ�سكان125

10,000,0002,8039,998,68899.992,79299.611,3120.01110.39�أبعاد �لأردن و�لإمار�ت لالإ�ستثمار �لتجاري126

25,000,0009,99624,999,644100.009,98999.933560.0070.07�لنم�ذجية للمطاعم127

500,0001,787500,000100.001,787100.0000.0000.00د�ماك للتط�ير �لعقاري )�لأردنية(128

15,000,0002,81214,999,935100.002,81199.96650.0010.04د�ر�ت �لأردنية )�لقاب�سة(129

8,000,0002,2387,999,850100.002,23599.871500.0030.13�سبائك لالإ�ستثمار130

1,000,0001,879999,77799.981,86098.992230.02191.01�أمالك للتم�يل )�لأردن(131
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31,125,0004531,125,000100.0045100.0000.0000.00�أمان لالأور�ق �لمالية132

6,000,000806,000,000100.0080100.0000.0000.00�ل�سر�ع للتط�ير �لعقاري و�لإ�ستثمار�ت133

20,000,00010919,949,66699.7510697.2550,3340.2532.75م�ست�سفى �إبن �لهيثم134

50,000,0004,53750,000,000100.004,537100.0000.0000.00�لمجم�عة �لمتحدة )�لقاب�سة(135

23,401,40888323,401,408100.00883100.0000.0000.00�أم��ج �لعقارية136

20,000,0001,70520,000,000100.001,705100.0000.0000.00�لإ�سر�ء لالإ�ستثمار و�لتم�يل �لإ�سالمي137

11,500,0001,71311,499,500100.001,71299.945000.0010.06�سرى للتنمية و�لإ�ستثمار138

م�ساكن �لأردن لتط�ير �لأر��سي و�لم�ساريع 139

�ل�سناعية

18,000,0003,55417,999,174100.003,55299.948260.0020.06

12,031,10881612,030,608100.0081599.885000.0010.12عم�ن �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لمتعددة140

110,000,000389110,000,000100.00389100.0000.0000.00�آفاق للطاقة141

3,423,0602523,422,81099.9925199.602500.0110.40�لإنتقائية لال�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري142

8,000,00088,000,000100.008100.0000.0000.00�لمجم�عة �لمتحدة للنقل �لبري143

2,469,232402,469,232100.0040100.0000.0000.00�ل�سف�ة لالإ�ستثمار�ت �لمالية144

20,000,0001,64819,948,17099.741,33781.1351,8300.2631118.87�لعربية للم�ساريع �لإ�ستثمارية145

1,330,0084391,318,30099.1239088.8411,7080.884911.16�لمت�سدرة لالأعمال و�لم�ساريع146

4,500,0005094,490,13899.7849998.049,8620.22101.96�لدولية لالإ�ستثمار�ت �لطبية147

1,200,0006331,121,77493.4842366.8278,2266.5221033.18عقاري لل�سناعات و�لإ�ستثمار�ت �لعقارية148

12,000,0001,48411,861,77798.851,03269.54138,2231.1545230.46�لمتكاملة لتط�ير �لأر��سي و�لإ�ستثمار149

20,000,0001,98619,678,14598.391,36468.68321,8551.6162231.32�لإقبال لالإ�ستثمار150

3,335,9421,0693,245,52197.2914213.2890,4212.7192786.72�إنجاز للتنمية و�لم�ساريع �لمتعددة151

21,000,0005,00420,998,967100.005,00399.981,0330.0010.02مجمع �ل�سليل �ل�سناعي �لعقاري152

�لمتحدة �لتكاملية لل�سناعات �لمتعددة 153

و�لإ�ستثمار

20,000,0005419,870,00099.354074.07130,0000.651425.93

11,000,0001211,000,000100.0012100.0000.0000.00�لإ�ستثمار�ت و�ل�سناعات �لمتكاملة )قاب�سة(154

3,000,0003,9572,997,74199.923,95099.822,2590.0870.18�لفاتح�ن �لعرب لل�سناعة و�لتجارة155

3,584,833,732494,0303,566,962,44399.50432,04587.4517,871,2890.5061,98512.55المجموع

�سناعة

2,560,0009102,541,87199.2977785.3818,1290.7113314.62�لأردنية لتجهيز وت�س�يق �لدو�جن ومنتجاتها1

4,000,0002,6883,875,60196.891,84468.60124,3993.1184431.40�لألبان �لأردنية2

1,500,0009221,459,64197.3163468.7640,3592.6928831.24�لعامة للتعدين3
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6,750,0003,6765,932,04187.881,64944.86817,95912.122,02755.14�لعربية ل�سناعة �لألمني�م )�آر�ل(4

10,000,0008,7169,457,25294.573,02034.65542,7485.435,69665.35�ل�سناعية �لتجارية �لزر�عية )�لإنتاج(5

2,000,0001,5131,827,43191.371,08871.91172,5698.6342528.09�ل�طنية ل�سناعة �ل�سلب6

20,000,0005,62119,091,75295.464,39878.24908,2484.541,22321.76د�ر �لدو�ء للتنمية و�لإ�ستثمار7

15,000,0001,11414,913,94699.431,07896.7786,0540.57363.23م�سانع �لأج��خ �لردنية8

7,500,0002,9206,315,41884.211,34345.991,184,58215.791,57754.01م�سانع �لخزف �لأردنية9

7,500,0001,5577,264,21896.8670645.34235,7823.1485154.66م�سانع �ل�رق و�لكرت�ن �لأردنية10

75,000,0005,28874,483,22399.313,33963.14516,7770.691,94936.86مناجم �لف��سفات �لأردنية11

3,575,0001,2443,514,03598.291,04784.1660,9651.7119715.84�لأردنية ل�سناعة �لأنابيب12

1,876,9732,5071,627,51486.711,05942.24249,45913.291,44857.76�لدباغة �لأردنية13

5,000,0002,1234,667,76293.3692943.76332,2386.641,19456.24�لمركز �لعربي لل�سناعات �لدو�ئية و�لكيماوية14

2,000,0001671,964,09098.2013580.8435,9101.803219.16�لجن�ب ل�سناعة �لفالتر15

1,799,6244211,754,47397.4927364.8545,1512.5114835.15�ل�سناعات �لكيماوية �لأردنية16

1,500,0004641,437,88795.8630565.7362,1134.1415934.27�لعالمية لل�سناعات �لكيماوية17

10,000,0003049,511,95695.1223376.64488,0444.887123.36�لإ�ستثمار�ت �لعامة18

1,800,0007841,706,36494.8016921.5693,6365.2061578.44�ل�سناعات و�لكبريت �لأردنية )جيمك�(19

4,500,0004444,416,07398.1327060.8183,9271.8717439.19�لأردنية لل�سناعات �لخ�سبية20

20,000,0001,87019,788,15898.941,59685.35211,8421.0627414.65�ل�طنية ل�سناعة �لك��بل و�لأ�سالك �لكهربائية21

5,000,0008094,934,30298.6942152.0465,6981.3138847.96�ل�سلف�كيماويات �لأردنية22

60,444,46032,52959,251,98398.0325,75979.191,192,4771.976,77020.81م�سانع �لإ�سمنت �لأردنية23

83,317,5001,73182,863,13599.451,49686.42454,3650.5523513.58�لب�تا�س �لعربية24

4,500,0002,2224,471,62399.3754924.7128,3770.631,67375.29�لقرية لل�سناعات �لغذ�ئية و�لزي�ت �لنباتية25

3,000,0005832,865,54795.5239567.75134,4534.4818832.25�لأردنية ل�سناعات �ل�س�ف �ل�سخري26

6,000,0009925,841,44097.3669670.16158,5602.6429629.84�لعالمية �لحديثة ل�سناعة �لزي�ت �لنباتية27

9,000,0001,5818,874,45998.611,20276.03125,5411.3937923.97�ل�طنية ل�سناعة �لكل�رين28

16,625,0002,95916,523,97399.392,09870.90101,0270.6186129.10�لم��رد �ل�سناعية �لأردنية29

40,000,0002,10239,355,11498.391,75083.25644,8861.6135216.75�لكابالت �لأردنية �لحديثة30

1,816,990301,815,99899.952790.009920.05310.00�ل�سناعات �لهند�سية �لعربية31

15,000,0004,10814,525,58896.841,87945.74474,4123.162,22954.26�لزي ل�سناعة �لألب�سة �لجاهزة32

1,000,0005,606681,08568.1164611.52318,91531.894,96088.48�ل�طنية لل�سناعات �لهند�سية �لمتعددة33

25,000,00085224,918,47299.6783197.5481,5280.33212.46�لباط�ن �لجاهز و�لت�ريد�ت �لإن�سائية34
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35,000,00010,66334,495,66298.567,72072.40504,3381.442,94327.60حديد �لأردن35

6,000,0005,5895,867,02497.7888915.91132,9762.224,70084.09�لعربية لل�سناعات �لكهربائية36

�ل�سرق �لأو�سط لل�سناعات �لدو�ئية 37

و�لكيماوية و�لم�ستلزمات �لطبية

9,869,5832,1289,668,55297.9665430.73201,0312.041,47469.27

15,000,0003,92614,956,62299.711,89548.2743,3780.292,03151.73م�سانع �لإتحاد لإنتاج �لتبغ و�ل�سجائر38

7,175,0974,1366,886,06395.971,72041.59289,0344.032,41658.41رم عالء�لدين لل�سناعات �لهند�سية39

6,000,0006,2825,798,63696.6468310.87201,3643.365,59989.13�لدولية لل�سناعات �لخزفية40

2,500,0001,2432,492,91699.7242434.117,0840.2881965.89�لل�ؤل�ؤة ل�سناعة �ل�رق �ل�سحي41

30,000,0001,02229,825,09399.4233332.58174,9070.5868967.42�ل�طنية للدو�جن42

4,250,0005854,183,45498.4336662.5666,5461.5721937.44�لمتكاملة للم�ساريع �لمتعددة43

9,000,0002,2398,688,23496.541,41263.06311,7663.4682736.94�ل�طنية ل�سناعات �لألمني�م44

10,500,00015610,482,29499.8314492.3117,7060.17127.69�لم�سانع �لعربيه �لدولية لالأغذية و�لإ�ستثمار45

10,000,0001,9669,899,01698.9948124.47100,9841.011,48575.53د�ر�لغذ�ء46

مجمع �ل�سرق �لأو�سط لل�سناعات �لهند�سية 47

و�لإلكترونية و�لثقيلة

100,000,0002,21099,889,03399.892,16898.10110,9670.11421.90

9,000,0002828,947,50699.4227196.1052,4940.58113.90�لعربية ل�سناعة �لم���سير �لمعدنية48

5,000,0004234,987,24299.7441999.0512,7580.2640.95�لإقبال للطباعة و�لتغليف49

3,472,7712283,305,69295.198537.28167,0794.8114362.72�لعامة لل�سناعات �لهند�سية50

15,000,000215,000,000100.002100.0000.0000.00�لبترول �ل�طنية51

7,000,0001,9536,990,00099.861,95299.9510,0000.1410.05�أمانة لالإ�ستثمار�ت �لزر�عية و�ل�سناعية52

3,000,0001342,939,82497.9912794.7860,1762.0175.22�لإتحاد لل�سناعات �لمتط�رة53

30,000,0001929,888,00099.631578.95112,0000.37421.05مغني�سيا �لأردن54

4,000,0002,3653,751,69693.7933614.21248,3046.212,02985.79م�سانع �لزي�ت �لنباتية �لأردنية55

2,366,815392,366,815100.0039100.0000.0000.00�لدولية ل�سناعات �ل�سيليكا56

9,733,9131349,728,91399.9513298.515,0000.0521.49�لكندي لل�سناعات �لدو�ئية57

4,600,0001974,585,93199.6916081.2214,0690.313718.78�لتر�فرتين58

20,000,0002,61219,808,30599.041,56459.88191,6950.961,04840.12�لأردنية لإنتاج �لأدوية59

4,500,0003784,500,000100.00378100.0000.0000.00�ل�طنية �لأولى ل�سناعة وتكرير �لزي�ت �لنباتية60

8,000,000368,000,000100.0036100.0000.0000.00عافية �لعالمية )�لأردن(61

14,000,0001,68614,000,000100.001,686100.0000.0000.00�لقد�س لل�سناعات �لخر�سانية62

10,000,00040510,000,000100.00405100.0000.0000.00�لعربية ل�سناعة �لمبيد�ت و�لأدوية �لبيطرية63

تابع �لجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت �لم�ساهمين
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عدد الوراق ا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

المالية الجمالي

عدد 

الم�ساهمين

غير المودعالمودع

عدد الوراق 

المالية

الن�سبة

%

عدد 

الم�ساهمين

الن�سبة

%

عدد الوراق 

المالية

الن�سبة

%

عدد 

الم�ساهمين

الن�سبة

%

9,500,000999,500,000100.0099100.0000.0000.00�لحياة لل�سناعات �لدو�ئية64

10,012,46411,50910,007,73099.9511,24897.734,7340.052612.27�لعامة ل�سناعة وت�س�يق �لخر�سانة �لخفيفة65

12,000,0002512,000,000100.0025100.0000.0000.00�إتحاد �لن�ساج�ن �لعرب66

3,000,0001243,000,000100.00124100.0000.0000.00�لألب�سة �لأردنية67

12,000,0004,30811,999,03999.994,29399.659610.01150.35باط�ن ل�سناعة �لط�ب و�لبالط �لمتد�خل68

40,000,0007,27139,997,85699.997,25799.812,1440.01140.19م�سانع �لكابالت �لمتحدة69

�ل�طنية لإنتاج �لنفط و�لطاقة �لكهربائية من 70

�ل�سخر �لزيتي

5,000,0003,2594,999,69199.993,25899.973090.0110.03

7,000,0002,6006,908,24198.6984032.3191,7591.311,76067.69�ل�سناعات �لبتروكيماوية �ل��سيطة71

2,000,000402,000,000100.0040100.0000.0000.00فيالدلفيا ل�سناعة �لأدوية72

32,165,1761432,165,176100.0014100.0000.0000.00�لمتحدة ل�سناعة �لحديد و�ل�سلب73

4,000,000114,000,000100.0011100.0000.0000.00رخام �لأردن74

32,000,00032,20427,198,68585.0019,78561.444,801,31515.0012,41938.56م�سفاة �لبترول �لأردنية75

حق �لإكتتاب باأ�سهم �ل�طنية ل�سناعة �ل�سلب 76

2009/12/28

2,000,0001,5171,827,43191.371,09271.98172,5698.6342528.02

1,040,211,366217,3761,022,009,79798.25138,22363.5918,201,5691.7579,15336.41المجموع

6,929,049,218817,5876,837,875,85298.68650,25979.5391,173,3661.32167,32820.47المجموع الكلي

274عدد ال�سركات 

تابع �لجدول رقم )1( ملخ�س �سجالت �لم�ساهمين
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جدول رقم )2(

عمليات نقل الملكية من واقع عقود التداول المنفذة في البور�شة

للفتره من 2009/1/1 الى 2009/12/31

اأ�سهم

عدد العقود المعلقةعدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

بيعا�سراء

البنوك

54 2,134  2,195  68,897,566.64  18,202,585  14,208 �لبنك �لإ�سالمي �لأردني1

1 706  416  4,958,421.60  1,199,819  2,652 �لبنك �لأردني �لك�يتي2

0 195  135  33,051,078.83  16,559,277  683 �لبنك �لتجاري �لأردني3

14 543  278  23,456,375.37  3,198,072  3,180 بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتم�يل4

0 427  494  18,109,404.85  12,065,645  3,960 بنك �لإ�ستثمار �لعربي �لأردني5

0 702  687  39,600,051.10  17,290,745  7,437 بنك �لإتحاد6

0 234  251  1,582,295.16  1,284,975  1,697 بنك �لم�ؤ�س�سة �لعربية �لم�سرفية )�لأردن(7

0 206  163  2,206,271.63  1,391,073  1,439 �لبنك �لإ�ستثماري8

15 2,008  1,973  237,075,434.52  138,860,264  23,538 بنك �لمال �لأردني9

0 44  79  2,804,538.59  1,690,533  245 بنك �س��سيته جنر�ل )�لأردن(10

90 549  566  11,646,262.32  5,635,317  4,932 بنك �لقاهرة عمان11

6 768  620  12,536,233.10  5,874,854  5,393 بنك �لأردن12

84 1,040  967  15,035,283.61  9,697,105  7,794 �لبنك �لأهلي �لأردني13

459 5,796  6,264  476,513,044.20  36,083,910  66,086 �لبنك �لعربي14

723 10,821  10,547  947,472,261.52  269,034,174 143,244المجموع

تامين

0 52  64  1,478,095.88  637,750  421 �ل�سرق �لأو�سط للتاأمين1

0 73  32  164,087.78  45,816  305 �لن�سر �لعربي للتاأمين2

0 111  97  2,504,561.46  893,577  947 �لتاأمين �لأردنية3

0 65  75  317,610.33  365,301  586 �لتاأمين �لعامة �لعربية4

0 7  10  64,284.55  37,220  26 دلتا للتاأمين5

2 74  14  170,590.27  73,969  191 �لقد�س للتاأمين6

0 38  43  143,039.83  149,596  232 �لمتحدة للتاأمين7

0 1,172  1,032  16,998,987.29  14,986,898  9,874 �لأردنية �لفرن�سية للتاأمين8

0 46  24  72,068.18  53,870  141 �لأر��سي �لمقد�سة للتاأمين9
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عدد العقود المعلقةعدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

بيعا�سراء

0 37  29  293,927.61  288,977  159 �ليرم�ك للتاأمين10

0 3  2  4,191.20  2,480  3 جر��سا للتاأمين11

0 40  25  156,456.15  334,704  74 �لمنارة للتاأمين12

0 33  24  23,912,303.96  7,498,894  111 �ل�سرق �لعربي للتاأمين13

0 244  73  514,171.74  363,518  579 �لأردنية �لإمار�تية للتاأمين14

0 35  16  195,494.45  157,288  130 �لعرب للتاأمين على �لحياة و�لح��دث15

0 16  10  18,736.27  14,797  43 فيالدلفيا للتاأمين16

0 106  89  438,061.52  369,883  915 �لإتحاد �لعربي �لدولي للتاأمين17

0 50  16  568,165.30  441,056  101 �لتاأمين �ل�طنية18

0 452  498  6,404,869.04  7,535,541  4,660 �لأردن �لدولية للتاأمين19

0 24  20  144,852.44  110,792  113 �لمجم�عة �لعربية �لأوروبية للتاأمين20

7 1,614  1,589  337,799,663.05  90,064,496  50,974 �لعربية �لألمانية للتاأمين21

1 803  804  11,508,353.65  5,075,547  5,646 �لتاأمين �لإ�سالمية22

1 314  312  3,436,438.69  4,665,491  2,165 �ل�سامن�ن �لعرب23

0 28  22  2,508,983.28  2,503,649  65 �لمجم�عة �لعربية �لأردنية للتاأمين24

0 848  795  24,264,554.28  11,458,471  6,370 �لبركة للتكافل25

1 668  637  15,353,367.21  8,116,637  7,740 �لمت��سط و�لخليج للتاأمين )�لأردن(26

0 1,000  660  14,606,199.25  15,081,688  6,938 �لأولى للتاأمين27

12 5,393  4,558  464,042,114.66  171,327,906 99,509المجموع

خدمات

0 1,448  1,589  4,864,308.03  6,555,940  8,155 بيت �لمال لالإدخار و�لإ�ستثمار لالإ�سكان )بيتنا(1

0 4,141  3,302  176,490,651.90  100,352,884  46,802 د�ركم لالإ�ستثمار2

0 289  141  1,763,285.33  1,569,396  1,347 �لبالد للخدمات �لطبية3

0 12  7  358,566.51  50,017  42 �لفنادق و�ل�سياحة �لأردنية4

37 4,778  4,022  93,745,721.86  27,198,870  35,763 �لكهرباء �لأردنية5

0 147  102  4,356,140.51  2,137,803  763 �لعربية �لدولية للفنادق6

0 140  52  23,128,524.68  2,385,862  478 كهرباء محافظة �إربد7

0 35  37  978,738.48  389,384  197 �ل�سامخة لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لمالية8

0 157  150  354,325.12  204,647  909 �لخط�ط �لبحرية �ل�طنية �لأردنية9

0 373  457  6,306,742.45  423,954  2,776 �لم�ؤ�س�سة �ل�سحفية �لأردنية )�لر�أي(10

0 1,019  700  3,776,279.62  4,471,163  5,021 �لأردن دبي لالأمالك11

1 1,529  1,418  10,981,701.19  8,618,072  10,497 �لمحفظة �ل�طنية لالأور�ق �لمالية12

تابع �لجدول رقم )2( عمليات نقل �لملكية من و�قع عق�د �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة
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عدد العقود المعلقةعدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

بيعا�سراء

0 3,781  4,075  58,130,276.45  77,938,247  37,817 �لتجمعات للم�ساريع �ل�سياحية13

0 34  47  531,962.15  58,222  293 �لأ�س��ق �لحرة �لأردنية14

0 382  434  13,160,322.81  6,865,183  2,943 �لمركز �لأردني للتجارة �لدولية15

0 1,616  1,436  10,429,164.05  14,092,967  10,409 �لإ�ستثمارية �لقاب�سة للمغتربين �لأردنيين16

0 1,466  1,487  15,815,285.71  14,571,797  11,516 �لم��رد للتنمية و�لإ�ستثمار17

0 212  243  1,453,911.62  760,323  1,066 �لأردنية لل�سحافة و�لن�سر )�لد�ست�ر(18

0 208  159  1,348,010.62  811,021  1,840 �ل�سالم �لدولية للنقل و�لتجارة19

0 45  38  662,371.22  379,689  345 �لبحر �لمت��سط لالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية20

0 163  127  23,278,775.29  16,668,679  1,774 �لثقة لالإ�ستثمار�ت �لأردنية21

0 103  72  973,605.16  362,250  377 �لزرقاء للتعليم و�لإ�ستثمار22

24 207  204  2,652,950.18  903,948  866 �لعربية �لدولية للتعليم و�لإ�ستثمار23

0 4  5  632,065.00  601,200  8 �لثقة للنقل �لدولي24

0 24  19  1,099,230.20  973,594  64 �لت�سهيالت �لتجارية �لأردنية25

0 1,963  1,916  387,180,027.39  170,422,931  28,197 �لأهلية للم�ساريع26

6 2,070  1,993  26,885,481.96  25,385,884  18,954 �لم�حدة للنقل و�لخدمات �لل�ج�ستية27

0 61  72  534,689.40  353,001  712 ز�رة لالإ�ستثمار )قاب�سة(28

13 5,721  2,803  116,154,435.35  74,551,721  32,550 �لإتحاد لالإ�ستثمار�ت �لمالية29

0 421  391  59,953,637.04  22,330,616  2,624 �لعربية لالإ�ستثمار�ت �لمالية30

0 291  263  732,450.71  985,028  1,686 �لأردنية ل�سمان �لقرو�س31

10 6,538  4,780  244,191,418.90  166,076,988  61,543 �لإتحاد لتط�ير �لر��سي32

5 4,833  5,134  494,013,278.05  245,712,112  111,372 �لتجمعات لخدمات �لتغذية و�لإ�سكان33

3 3,104  2,975  712,987,409.74  138,610,004  89,818 �لتجمعات �لإ�ستثمارية �لمتخ�س�سة34

0 46  10  2,530,130.65  1,057,079  212 �ل�سرق للم�ساريع �لإ�ستثمارية35

84 7,297  9,784  349,597,706.49  384,758,268  97,844 �لم�ستثمرون �لعرب �لمتحدون36

0 123  95  2,331,801.54  1,137,358  595 �لنقليات �ل�سياحية �لأردنية37

2 1,210  977  8,044,916.94  7,004,622  7,329 �لمتخ�س�سة للتجارة و�لإ�ستثمار�ت38

7 3,410  3,615  104,238,733.02  63,614,981  36,926 �ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لإقت�سادية39

0 278  199  2,541,746.60  1,512,733  2,269 �لأردنية لالإ�ستثمار و�لنقل �ل�سياحي40

0 205  157  10,466,352.46  2,987,614  2,073 �لأردنية لالإ�ستثمار�ت �لمتخ�س�سة41

0 4,764  5,290  97,490,991.92  141,531,224  46,187 تط�ير �لعقار�ت42

0 1,510  1,387  51,002,986.91  20,844,150  13,539 �ل�سقر لالإ�ستثمار و�لخدمات �لمالية43

تابع �لجدول رقم )2( عمليات نقل �لملكية من و�قع عق�د �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة
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عدد العقود المعلقةعدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

بيعا�سراء

0 2,485  2,372  32,397,238.37  15,433,234  18,726 �لأمين لالإ�ستثمار44

3 439  413  14,833,448.65  4,240,006  3,952 �لمتحدة لالإ�ستثمار�ت �لمالية45

5 3,333  3,862  130,192,884.64  155,583,298  40,493 �لعرب للتنمية �لعقارية46

0 1,528  1,222  13,076,625.76  10,437,784  7,193 مد�ر�س �لإتحاد47

0 668  669  30,852,743.70  8,938,761  12,895 �لأردنية �لمركزية48

0 455  405  2,178,468.17  2,901,617  3,724 مجم�عة �لع�سر لالإ�ستثمار )قاب�سة(49

0 180  152  9,294,227.62  6,874,399  1,013 �لدولية للفنادق و�لأ�س��ق �لتجارية50

0 625  447  2,078,691.16  2,204,554  2,681 �لمحفظة �لعقارية �لإ�ستثمارية51

36 1,825  1,700  39,655,307.02  7,836,201  13,765 �لإت�سالت �لأردنية52

0 282  258  1,048,724.81  1,178,342  1,621 �لمجم�عة �لإ�ست�سارية �لإ�ستثمارية53

3 2,239  2,369  35,208,270.87  25,948,307  21,642 �لمقاي�سة للنقل و�لإ�ستثمار54

0 24  18  1,267,600.61  249,771  75 �لأردن لتط�ير �لم�ساريع �ل�سياحية55

57 7,470  7,348  240,085,964.62  125,282,441  65,984 عالية �لخط�ط �لج�ية �لملكية �لأردنية )�لملكية �لأردنية(56

1 675  730  46,007,962.43  19,066,903  6,818 �لم�ستثمرون و�ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �ل�سناعية و�لعقارية57

0 406  431  4,981,447.32  2,115,876  2,716 �ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �لعقارية58

0 655  652  23,951,677.43  10,273,318  5,868 بند�ر للتجارة و�لإ�ستثمار59

1 40  35  3,244,321.54  1,576,266  245 �لإ�سر�ء للتعليم و�لإ�ستثمار60

0 24  18  1,313,765.90  428,003  78 �لبتر�ء للتعليم61

0 35  29  628,596.18  190,324  295 فيالدلفيا �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لتعليمية62

11 4,874  5,783  216,215,366.18  150,123,831  59,526 دروي�س �لخليلي و�أولده63

0 5,407  5,490  178,897,023.20  158,007,284  61,633 �لعالمية لل��ساطة و�لأ�س��ق �لمالية64

0 2,887  3,080  35,008,757.22  34,845,903  28,090 �لإنماء �لعربية للتجارة و�لإ�ستثمار�ت �لعالمية65

1 2,339  2,323  79,428,571.44  54,287,370  30,721 بيت �لإ�ستثمار للخدمات �لمالية66

1 3,826  4,313  217,620,553.88  161,582,918  46,521 �أم��ل �إنف�ست67

0 3,133  3,153  29,817,167.59  47,328,988  25,559 مجم�عة �أوفتك )�لقاب�سة(68

0 1,406  1,526  9,551,462.29  10,417,007  9,143 �لعقارية �لأردنية للتنمية69

3 8,126  9,719  146,229,492.00  271,681,133  80,803 �لجن�ب لالإلكترونيات70

5 3,863  3,643  163,411,753.91  96,380,197  48,972 �لأمل لالإ�ستثمار�ت �لمالية71

0 3,456  3,514  31,309,565.67  39,433,646  25,377 �لفار�س �ل�طنية لالإ�ستثمار و�لت�سدير72

0 1,318  1,072  17,216,627.04  11,671,007  10,077 عمد لالإ�ستثمار و�لتنمية �لعقارية73

1 2,155  1,860  33,898,171.94  28,616,588  15,765 و�دي �ل�ستا لالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية74

تابع �لجدول رقم )2( عمليات نقل �لملكية من و�قع عق�د �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة
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بيعا�سراء

0 952  818  2,539,806.64  2,286,169  4,696 �لإحد�ثيات �لعقارية75

0 1,731  1,164  4,779,152.92  4,367,459  6,959 �إعمار للتط�ير و�لإ�ستثمار �لعقاري76

0 191  178  244,749.55  219,244  832 ن�بار للتجارة و�لإ�ستثمار77

54 9,171  10,884  265,178,811.20  365,228,060  98,528 �لأردنية للتعمير )�لقاب�سة(78

0 5,468  5,349  201,542,953.80  166,721,925  69,905 ميثاق لالإ�ستثمار�ت �لعقارية79

2 3,190  2,744  46,547,887.30  44,221,497  25,609 �لمعا�سرون للم�ساريع �لإ�سكانية80

1 66  26  117,011.84  60,383  208 زهرة �لأردن لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لفنادق81

0 2,841  2,759  21,763,478.17  23,096,054  19,477 م�سافات للنقل �لمتخ�س�س82

0 886  950  4,853,633.81  4,277,574  6,326 �أوتاد لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لعقارية83

0 177  98  81,149,658.19  8,373,407  951 �ل�سرق �لأو�سط لالإ�ستثمار�ت �لمتعدده84

0 1,514  1,394  9,776,530.65  12,374,227  11,594 �لكفاءة لالإ�ستثمار�ت �لعقارية85

0 466  365  1,043,742.31  1,115,843  1,994 �إتحاد �لم�ستثمرون �لعرب للتط�ير �لعقاري86

2 1,214  1,790  28,020,880.92  28,007,634  12,929 �سيرك� لالأور�ق �لمالية87

0 1,085  608  2,363,626.03  3,145,862  4,435 �ل�سنابل �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لإ�سالمية )�لقاب�سة(88

0 277  79  221,955.38  162,943  609 �لبالد لالأور�ق �لمالية و�لأ�ستثمار89

0 1,753  920  6,397,440.69  9,429,922  6,098 �لأولى للتم�يل90

0 49  63  280,046.75  213,992  258 �لأردنية لالإد�رة و�لإ�ست�سار�ت91

0 289  291  2,824,832.62  3,143,818  2,128 �لأردن �لدولية لالإ�ستثمار92

0 641  615  35,534,645.85  7,409,656  7,572 �لجميل لالإ�ستثمار�ت �لعامة93

2 2,603  2,778  19,904,832.99  31,100,921  21,946 �لمتكاملة للنقل �لمتعدد94

4 2,061  2,222  36,618,391.13  18,132,917  19,590 �لق�س�ر للم�ساريع �لعقارية95

0 1,422  1,135  5,048,265.09  7,639,899  7,776 �لم�ستقبل �لعربية لالإ�ستثمار96

0 1  1  1,750.00  1,000  1 �آفاق لالإ�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري )�لقاب�سة(97

0 32  18  1,217,074.11  164,225  48 حد�ئق بابل �لمعلقة لالإ�ستثمار�ت98

0 5,726  1,496  15,540,563.45  17,733,296  15,878 �لركائز لالإ�ستثمار99

0 1,628  1,639  23,025,180.01  20,066,735  13,578 مجم�عة رم للنقل و�لإ�ستثمار �ل�سياحي100

1 779  636  7,222,743.53  5,996,276  5,015 �لبطاقات �لعالمية101

0 283  297  3,878,270.44  2,398,245  2,014 �لمتكاملة للتاأجير �لتم�يلي102

1 605  531  1,925,223.42  2,212,812  4,084 �لتحديث لالإ�ستثمار�ت �لعقارية103

0 129  80  155,390.55  94,414  439 �أر�س �لنم� للتط�ير و�ل�ستثمار �لعقاري104

1 677  597  8,930,545.52  5,227,673  4,927 �لكفاءة لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لقت�سادية105
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بيعا�سراء

0 3,081  3,404  58,147,850.05  60,773,734  30,424 تهامة لالإ�ستثمار�ت �لمالية106

0 5,807  6,376  93,756,411.82  203,800,027  53,585 �لأردن �لأولى لالإ�ستثمار107

1 2,336  1,686  7,653,190.21  11,142,596  11,282 �لمهنية لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لإ�سكان108

0 4,711  1,609  42,478,513.88  33,634,426  18,618 �أبعاد �لأردن و�لإمار�ت لالإ�ستثمار �لتجاري109

0 1,120  1,015  4,401,962.62  6,318,783  5,260 �لنم�ذجية للمطاعم110

0 1,226  916  1,800,959.65  1,697,941  4,915 د�ماك للتط�ير �لعقاري )�لأردنية(111

0 1,927  1,472  18,242,348.12  17,071,531  12,325 د�ر�ت �لأردنية )�لقاب�سة(112

1 1,031  796  5,860,498.96  8,115,252  6,068 �سبائك لالإ�ستثمار113

0 291  101  517,068.36  614,276  587 �أمالك للتم�يل )�لأردن(114

1 4,521  3,702  86,283,438.68  120,888,857  39,294 �لمجم�عة �لمتحدة )�لقاب�سة(115

1 512  175  1,345,242.37  1,249,832  1,881 �أم��ج �لعقارية116

0 3,315  1,322  25,605,941.42  24,034,896  11,374 �لإ�سر�ء لالإ�ستثمار و�لتم�يل �لإ�سالمي117

1 3,049  2,747  39,772,941.46  53,572,843  23,336 �سرى للتنمية و�لإ�ستثمار118

0 2,499  2,098  17,876,388.52  26,697,829  14,390 م�ساكن �لأردن لتط�ير �لأر��سي و�لم�ساريع �ل�سناعية119

0 4,316  1,660  36,653,988.40  30,950,694  19,609 عم�ن �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لمتعددة120

3 922  1,070  11,215,091.06  8,253,596  7,301 �آفاق للطاقة121

1 1,295  792  6,663,429.19  3,899,525  7,258 �لإنتقائية لال�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري122

1 1,843  2,086  11,852,149.25  20,253,852  15,503 �لعربية للم�ساريع �لإ�ستثمارية123

0 68  47  364,585.76  99,907  783 �لمت�سدرة لالأعمال و�لم�ساريع124

2 1,023  946  12,343,795.04  6,959,958  7,885 �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لطبية125

0 17  17  211,350.59  133,236  47 عقاري لل�سناعات و�لإ�ستثمار�ت �لعقارية126

1 1,003  848  5,046,373.69  6,581,173  6,246 �لمتكاملة لتط�ير �لأر��سي و�لإ�ستثمار127

1 370  228  3,852,290.96  1,413,535  2,214 �لإقبال لالإ�ستثمار128

0 206  213  8,766,616.60  4,731,904  1,131 �إنجاز للتنمية و�لم�ساريع �لمتعددة129

7 7,619  8,432  388,213,395.97  343,520,047  130,658 مجمع �ل�سليل �ل�سناعي �لعقاري130

0 2,585  1,300  12,248,733.28  16,640,266  11,176 �لفاتح�ن �لعرب لل�سناعة و�لتجارة131

2,208,0235,031,031,3016,658,877,221.1433,63347,473409المجموع

�سناعة

0 484  435  686,785.28  1,377,799  1,899 �لأردنية لتجهيز وت�س�يق �لدو�جن ومنتجاتها1

0 67  8  45,960.35  23,884  89 �لألبان �لأردنية2

0 55  10  232,729.52  34,931  103 �لعامة للتعدين3

4 170  101  900,598.81  547,487  422 �لعربية ل�سناعة �لألمني�م )�آر�ل(4
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بيعا�سراء

0 2,334  1,444  16,191,372.62  15,233,452  14,460 �ل�سناعية �لتجارية �لزر�عية )�لإنتاج(5

2 1,083  973  4,160,136.53  4,234,233  5,530 �ل�طنية ل�سناعة �ل�سلب6

46 439  313  6,195,500.65  1,698,773  2,463 د�ر �لدو�ء للتنمية و�لإ�ستثمار7

1 168  164  2,221,326.59  462,039  901 م�سانع �لأج��خ �لردنية8

2 2,234  1,977  63,668,935.71  76,788,958  20,890 م�سانع �لخزف �لأردنية9

0 28  19  132,392.77  59,821  83 م�سانع �ل�رق و�لكرت�ن �لأردنية10

74 3,225  3,120  246,126,305.08  12,574,020  50,066 مناجم �لف��سفات �لأردنية11

0 1,095  1,132  9,354,040.39  8,292,738  8,590 �لأردنية ل�سناعة �لأنابيب12

0 188  97  1,704,828.42  359,406  736 �لدباغة �لأردنية13

0 92  44  262,776.01  142,411  520 �لمركز �لعربي لل�سناعات �لدو�ئية و�لكيماوية14

0 33  21  85,651.53  34,677  122 �لجن�ب ل�سناعة �لفالتر15

0 42  41  175,923.53  60,513  282 �ل�سناعات �لكيماوية �لأردنية16

0 40  31  44,070.38  28,014  252 �لعالمية لل�سناعات �لكيماوية17

0 27  14  399,974.14  80,318  80 �لإ�ستثمار�ت �لعامة18

0 28  23  27,081.80  19,565  77 �ل�سناعات و�لكبريت �لأردنية )جيمك�(19

0 14  23  19,257.65  4,974  63 �لأردنية لل�سناعات �لخ�سبية20

0 1,075  1,021  12,809,502.69  13,195,901  6,734 �ل�طنية ل�سناعة �لك��بل و�لأ�سالك �لكهربائية21

0 62  32  1,954,979.88  470,587  188 �ل�سلف�كيماويات �لأردنية22

34 1,551  934  14,752,669.14  2,141,641  6,573 م�سانع �لإ�سمنت �لأردنية23

28 1,638  1,567  168,412,856.85  4,695,118  20,609 �لب�تا�س �لعربية24

0 1,366  1,361  34,777,722.06  17,640,168  14,040 �لقرية لل�سناعات �لغذ�ئية و�لزي�ت �لنباتية25

0 197  274  688,125.00  797,982  880 �لأردنية ل�سناعات �ل�س�ف �ل�سخري26

0 569  599  2,998,368.44  2,766,215  4,279 �لعالمية �لحديثة ل�سناعة �لزي�ت �لنباتية27

0 203  171  742,825.42  675,854  1,257 �ل�طنية ل�سناعة �لكل�رين28

0 2,277  1,658  9,110,874.32  16,061,003  10,809 �لم��رد �ل�سناعية �لأردنية29

0 1,205  1,289  7,714,756.22  6,720,002  7,882 �لكابالت �لأردنية �لحديثة30

0 1,250  1,319  3,833,090.37  11,134,358  7,577 �لزي ل�سناعة �لألب�سة �لجاهزة31

1 1,557  1,459  52,041,662.16  17,282,464  13,361 �لباط�ن �لجاهز و�لت�ريد�ت �لإن�سائية32

8 6,897  6,337  243,659,511.99  85,171,624  81,048 حديد �لأردن33

0 1,223  1,138  6,136,944.30  8,285,422  10,211 �لعربية لل�سناعات �لكهربائية34

0 215  114  1,849,272.67  739,751  1,932 �ل�سرق �لأو�سط لل�سناعات �لدو�ئية و�لكيماوية و�لم�ستلزمات �لطبية35

0 520  393  7,560,931.80  2,744,258  3,503 م�سانع �لإتحاد لإنتاج �لتبغ و�ل�سجائر36
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بيعا�سراء

0 1,620  2,165  63,889,778.15  32,015,877  15,236 رم عالء�لدين لل�سناعات �لهند�سية37

0 260  279  1,105,442.93  1,504,827  2,258 �لدولية لل�سناعات �لخزفية38

0 33  9  27,112.84  7,529  68 �لل�ؤل�ؤة ل�سناعة �ل�رق �ل�سحي39

0 26  6  27,983.25  14,174  31 �ل�طنية للدو�جن40

8 1,736  1,775  121,291,831.19  47,328,768  33,824 �لمتكاملة للم�ساريع �لمتعددة41

1 509  514  3,198,865.92  3,654,762  4,122 �ل�طنية ل�سناعات �لألمني�م42

1 17  11  10,556.93  2,322  28 �لم�سانع �لعربيه �لدولية لالأغذية و�لإ�ستثمار43

0 79  49  1,811,405.87  1,250,582  518 د�ر�لغذ�ء44

0 216  241  11,432,962.11  6,479,549  1,276 مجمع �ل�سرق �لأو�سط لل�سناعات �لهند�سية و�لإلكترونية و�لثقيلة45

1 239  196  7,323,908.53  3,087,103  1,066 �لعربية ل�سناعة �لم���سير �لمعدنية46

0 163  156  316,723.66  405,022  1,080 �لإقبال للطباعة و�لتغليف47

0 82  74  107,575.46  411,257  158 �أمانة لالإ�ستثمار�ت �لزر�عية و�ل�سناعية48

0 28  32  195,056.84  77,451  159 �لإتحاد لل�سناعات �لمتط�رة49

0 7  4  107,642.12  51,432  20 م�سانع �لزي�ت �لنباتية �لأردنية50

0 8  8  21,971.77  4,474  19 �لدولية ل�سناعات �ل�سيليكا51

0 61  50  85,670.22  78,961  318 �لتر�فرتين52

0 298  238  1,485,752.97  1,091,518  1,722 �لأردنية لإنتاج �لأدوية53

0 896  786  3,959,886.54  5,331,522  4,515 �ل�طنية �لأولى ل�سناعة وتكرير �لزي�ت �لنباتية54

1 1,677  1,711  14,348,974.06  17,270,781  10,875 �لقد�س لل�سناعات �لخر�سانية55

0 504  519  5,805,014.11  3,662,989  4,402 �لعربية ل�سناعة �لمبيد�ت و�لأدوية �لبيطرية56

0 33  23  20,016.53  15,372  67 �لحياة لل�سناعات �لدو�ئية57

1 728  823  1,880,211.94  2,648,789  4,002 �لعامة ل�سناعة وت�س�يق �لخر�سانة �لخفيفة58

0 5  5  385,595.00  228,100  8 �إتحاد �لن�ساج�ن �لعرب59

0 1,310  1,303  65,508,794.13  33,533,103  17,822 �لألب�سة �لأردنية60

0 1,914  1,312  6,556,226.44  7,083,717  8,474 باط�ن ل�سناعة �لط�ب و�لبالط �لمتد�خل61

1 1,813  787  8,398,054.84  8,304,963  6,878 م�سانع �لكابالت �لمتحدة62

4 1,822  1,831  5,138,525.37  6,474,104  9,637 �ل�طنية لإنتاج �لنفط و�لطاقة �لكهربائية من �ل�سخر �لزيتي63

1 787  757  6,584,233.16  8,496,708  5,982 �ل�سناعات �لبتروكيماوية �ل��سيطة64

10 6,301  6,013  344,984,665.55  46,129,102  80,093 م�سفاة �لبترول �لأردنية65

229 22,459  18,558 1,597,690,179.50 549,225,219 513,169المجموع

1,373 55,708  39,798  9,668,081,776.82  6,020,618,600 2,963,945المجموع الكلي

237عدد ال�سركات
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بيعا�سراء

خدمات

��سناد قر�س �لت�سالت �لردنية رقم 1 ��ستحقاق 2010/07/09 1

بفائدة %7.250

2 22  226,600.00  2  1 0

��سناد قر�س مجمع �ل�سليل �ل�سناعي ��ستحقاق 2009/12/30 2

بفائدة %7.000

10 389  1,945,000.00  2  10 0

��سناد قر�س �لردنية لعادة تم�يل �لرهن �لعقاري رقم 18 ��ستحقاق 3

2010/04/05 بفائدة %5.400

2 350  358,200.00  2  2 0

0 12  6  2,529,800.00  761 14المجموع

حقوق اكتتاب

عدد العقود المعلقةعدد الم�ستثمرينالقيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

بيعا�سراء

خدمات

حق �لكتتاب باأ�سهم �لفار�س �ل�طنية لالإ�ستثمار و�لت�سدير 1

2009/06/09

815 2,051,554  24,124.00  89  632 0

0 13  10  106,955.86  28,221 53حق �لإكتتاب باأ�سهم �لجميل لالإ�ستثمار�ت �لعامة 22009/09/09

حق �لإكتتاب باأ�سهم و�دي �ل�ستا لالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية 3

2009/10/15

189 1,591,363  16,031.84  24  92 0

0 28  12  75,835.46  97,084 46حق �لإكتتاب باأ�سهم �لعربية �لدولية للفنادق 42009/10/29

0 753  127  222,947.16  3,768,222  1,103 المجموع

�سناعة

0 54  22  18,807.51  99,884  83 حق �لكتتاب باأ�سهم �لكابالت �لأردنية �لحديثة 12009/05/19

0 54  22  18,807.51  99,884  83 المجموع

0 798  144  241,754.67  3,868,106  1,186 المجموع الكلي

تابع �لجدول رقم )2( عمليات نقل �لملكية من و�قع عق�د �لتد�ول �لمنفذة في �لب�ر�سة
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جدول رقم )3(

عمليات نقل الملكية للحالت الم�شتثناه من التداول

للفترة من 2009/1/1 الى 2009/12/31

اأ�سهم

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

بنوك

352910396,57394,64001,353,937.14368,986.040.00�لبنك �لإ�سالمي �لأردني1

463122378100,74299,714673,282417,462.97404,630.402,665,010.71�لبنك �لأردني �لك�يتي2

3916018,51910,018035,765.6818,327.500.00�لبنك �لتجاري �لأردني3

15027656,25525,682900411,549.33199,015.397,353.00بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتم�يل4

3015014,240370020,953.65555.250.00بنك �لإ�ستثمار �لعربي �لأردني5

671759,1413,500165,597139,572.768,260.00391,048.92بنك �لأردن دبي �لإ�سالمي6

5917063,41916,8530129,037.1246,318.760.00بنك �لإتحاد7

92135512,9643,5305,60516,238.504,121.228,073.85بنك �لم�ؤ�س�سة �لعربية �لم�سرفية )�لأردن(8

8413011,714,07881,360023,270,213.04137,151.240.00�لبنك �لإ�ستثماري9

3510042,93564,557062,350.37109,801.480.00بنك �لمال �لأردني10

25111014,00052,500258.5035,560.00118,125.00بنك �س��سيته جنر�ل )�لأردن(11

3280400,29055,2960847,022.12107,946.100.00بنك �لقاهرة عمان12

17953274,73250,2291,305161,252.45104,354.952,936.25بنك �لأردن13

184361585,466148,82244,898882,940.57230,947.5867,347.00�لبنك �لأهلي �لأردني14

33116273,232,2901,834,4553,331,99541,330,144.5525,758,888.0043,972,673.85�لبنك �لعربي15

2,09958945716,771,7542,503,0264,276,08269,078,698.7527,534,863.9147,232,568.58المجموع

تاأمين

4403003000615.00615.000.00�ل�سرق �لأو�سط للتاأمين1

642311,656402305,655.501,424.23105.00�لن�سر �لعربي للتاأمين2

27401,905,3227,93304,747,991.2023,200.700.00�لتاأمين �لأردنية3

251070,81835067,004.0429.750.00�لتاأمين �لعامة �لعربية4

1501,6009,00002,720.0016,020.000.00دلتا للتاأمين5

413229,7471,60314072,761.483,761.10343.00�لقد�س للتاأمين6

71051,3161,332052,099.881,585.080.00�لمتحدة للتاأمين7

2510036,6053,252032,234.542,853.990.00�لأردنية �لفرن�سية للتاأمين8

482011,866368017,555.59478.480.00�لأر��سي �لمقد�سة للتاأمين9
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

210308,0530502,7387,659.890.00512,792.76�ليرم�ك للتاأمين10

10008,200005,915.140.000.00�لمنارة للتاأمين11

01004800.0066.720.00�لأردنية �لإمار�تية للتاأمين12

402642,2011,2911,273115,207.953,860.092,189.56�لعرب للتاأمين على �لحياة و�لح��دث13

21005,427006,178.860.000.00�لإتحاد �لعربي �لدولي للتاأمين14

161018,803237023,854.30300.990.00�لتاأمين �ل�طنية15

2470567,3819,8020551,573.789,037.440.00�لأردن �لدولية للتاأمين16

9007,6000010,400.000.000.00�لمجم�عة �لعربية �لأوروبية للتاأمين17

181101,1009,01702,858.0017,916.400.00�لتاأمين �لإ�سالمية18

010010000.0071.000.00�ل�سامن�ن �لعرب19

00800386,1200.000.001,117,080.60�لبركة للتكافل20

1102828051.8058.240.00�لمت��سط و�لخليج للتاأمين )�لأردن(21

3529011,04024,56209,929.6024,413.500.00�لأولى للتاأمين22

437106472,779,06369,310890,3015,732,266.55105,692.711,632,510.92المجموع

خدمات

541609,98558,01007,146.5937,335.040.00بيت �لمال لالإدخار و�لإ�ستثمار لالإ�سكان )بيتنا(1

6601124220175.84489.960.00د�ركم لالإ�ستثمار2

159012,83713,801014,115.8615,019.310.00�لبالد للخدمات �لطبية3

18104,897411,400040,775.963,439,304.000.00�لفنادق و�ل�سياحة �لأردنية4

6991381469,18270,1835831,725,496.24241,055.541,871.43�لكهرباء �لأردنية5

9029233305,5497,1939,334590,263.9816,314.8023,766.50�لعربية �لدولية للفنادق6

36997185,1782,2151,28140,548.4417,044.208,096.66كهرباء محافظة �إربد7

411942,98042,72111,6166,569.8090,369.6630,732.00�ل�سامخة لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لمالية8

7003,150004,666.000.000.00�لخط�ط �لبحرية �ل�طنية �لأردنية9

4112011,7179200183,150.4513,519.890.00�لم�ؤ�س�سة �ل�سحفية �لأردنية )�لر�أي(10

5411018,04424,270014,051.4118,754.110.00�لأردن دبي لالأمالك11

8715012,159273015,783.02296.950.00�لمحفظة �ل�طنية لالأور�ق �لمالية12

10402,000410,10001,420.00255,685.000.00�لتجمعات للم�ساريع �ل�سياحية13

6801553340195.30808.960.00�لمركز �لأردني للتجارة �لدولية14

2213022,38745,382015,331.1632,182.120.00�لإ�ستثمارية �لقاب�سة للمغتربين �لأردنيين15

1103,000902,820.006.930.00�لم��رد للتنمية و�لإ�ستثمار16

423019,943539038,192.67992.320.00�لأردنية لل�سحافة و�لن�سر )�لد�ست�ر(17

تابع �لجدول رقم )3( عمليات نقل �لملكية للحالت �لم�ستثناة من �لتد�ول
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

13004,700007,755.000.000.00�ل�سالم �لدولية للنقل و�لتجارة18

11001,100001,100.000.000.00�لإنماء لالإ�ستثمار�ت و�لت�سهيالت �لمالية19

17203,8061,50604,933.341,934.400.00�لثقة لالإ�ستثمار�ت �لأردنية20

316015,380871045,969.962,093.700.00�لزرقاء للتعليم و�لإ�ستثمار21

5910037,57828,9890105,144.9286,145.060.00�لعربية �لدولية للتعليم و�لإ�ستثمار22

0020050,0000.000.00284,000.00�لبحرينية �لأردنية للتقنية و�لإت�سالت23

2310010,9241,735014,473.943,189.280.00�لت�سهيالت �لتجارية �لأردنية24

1181194336311,695239.94352.50582,869.65�لأهلية للم�ساريع25

7201,4001,48501,120.001,843.150.00�لم�حدة للنقل و�لخدمات �لل�ج�ستية26

430229,92250,0000360,977.5468,200.000.00ز�رة لالإ�ستثمار )قاب�سة(27

13146046,61025,872078,932.5343,809.290.00�لإتحاد لالإ�ستثمار�ت �لمالية28

15301,2796103,923.52154.330.00�لعربية لالإ�ستثمار�ت �لمالية29

8104,8001,05003,326.00714.000.00�لأردنية ل�سمان �لقرو�س30

8932136,017121,88180763,622.22118,027.18960.33�لإتحاد لتط�ير �لر��سي31

1403871,40401,073,477491.400.00375,716.95�لطباع�ن و�لمط�رون �لعرب32

1670600100,46001,465.0092,166.600.00�لتجمعات لخدمات �لتغذية و�لإ�سكان33

9401503,2420954.0012,335.160.00�لتجمعات �لإ�ستثمارية �لمتخ�س�سة34

02008,31800.0019,872.800.00�ل�سرق للم�ساريع �لإ�ستثمارية35

11744039,14138,765025,884.0223,023.710.00�لم�ستثمرون �لعرب �لمتحدون36

440028,5080059,350.200.000.00�لنقليات �ل�سياحية �لأردنية37

7203,00011003,990.00105.700.00�لمتخ�س�سة للتجارة و�لإ�ستثمار�ت38

62220173,29412,8530233,774.4420,988.530.00�ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لإقت�سادية39

8403,79749606,836.48895.600.00�لأردنية لالإ�ستثمار و�لنقل �ل�سياحي40

10005,6250016,368.750.000.00�لأردنية لالإ�ستثمار�ت �لمتخ�س�سة41

4018032,13413,236020,511.1010,534.460.00تط�ير �لعقار�ت42

010030000.00216.000.00�ل�سقر لالإ�ستثمار و�لخدمات �لمالية43

192403,27038,18506,002.7077,907.640.00�لأمين لالإ�ستثمار44

700613001,722.530.000.00�لمتحدة لالإ�ستثمار�ت �لمالية45

123070011,3260454.0012,109.120.00�لعرب للتنمية �لعقارية46

2010024,62278,016030,617.62100,302.720.00مد�ر�س �لإتحاد47

00300103,1060.000.00346,436.16�لأردنية �لمركزية48

7104,25040003,655.00320.000.00مجم�عة �لع�سر لالإ�ستثمار )قاب�سة(49

تابع �لجدول رقم )3( عمليات نقل �لملكية للحالت �لم�ستثناة من �لتد�ول
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

4324040,30927,841047,394.6234,951.770.00�لدولية للفنادق و�لأ�س��ق �لتجارية50

28305,8751,30005,498.751,244.000.00�لمحفظة �لعقارية �لإ�ستثمارية51

001005,0000.000.0033,400.00عمان للتنمية و�لإ�ستثمار52

0020015,0000.000.0015,000.00ت�س�يق �لكفاء�ت �لأردنية53

16561026,29140,7110131,432.28202,525.090.00�لإت�سالت �لأردنية54

01007,50000.006,750.000.00�لمجم�عة �لإ�ست�سارية �لإ�ستثمارية55

14904,69071,22506,479.9092,127.900.00�لمقاي�سة للنقل و�لإ�ستثمار56

)�لملكية 57 �لأردنية  �لملكية  �لج�ية  �لخط�ط  عالية 

�لأردنية(

12286015,67829,348030,174.8752,461.240.00

0010074,4190.000.001,416,193.57�كاديمية �لطير�ن �لملكية �لأردنية58

لالإ�ستثمار�ت 59 �لعربي  و�ل�سرق  �لم�ستثمرون 

�ل�سناعية و�لعقارية

1101,0002,00003,200.005,980.000.00

252016,06414035,103.9639.060.00�ل�سرق �لعربي لالإ�ستثمار�ت �لعقارية60

61066060,00001,597.20124,200.000.00بند�ر للتجارة و�لإ�ستثمار61

100016,0000037,220.000.000.00�لإ�سر�ء للتعليم و�لإ�ستثمار62

900246,78000829,180.800.000.00فيالدلفيا �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لتعليمية63

3405006,8960535.005,048.740.00دروي�س �لخليلي و�أولده64

171706,551166,28105,847.92251,862.430.00�لعالمية لل��ساطة و�لأ�س��ق �لمالية65

12704,10019,38903,574.0021,557.600.00�لإنماء �لعربية للتجارة و�لإ�ستثمار�ت �لعالمية66

1405001,8520565.002,719.200.00بيت �لإ�ستثمار للخدمات �لمالية67

7717038,6128,668050,304.989,666.770.00�أم��ل �إنف�ست68

12802,80011,26501,676.006,548.150.00مجم�عة �أوفتك )�لقاب�سة(69

5816022,23217,904018,168.6815,759.710.00�لعقارية �لأردنية للتنمية70

6682015,288100,88107,401.0048,024.450.00�لجن�ب لالإلكترونيات71

3316021,04010,686038,627.5018,286.940.00�لأمل لالإ�ستثمار�ت �لمالية72

4810041,90051,487028,640.0034,274.990.00�لفار�س �ل�طنية لالإ�ستثمار و�لت�سدير73

0037002,992,1990.000.002,992,199.00�لروؤية لالإ�ستثمار74

20207,8502,100011,551.002,785.000.00عمد لالإ�ستثمار و�لتنمية �لعقارية75

28805,4004,42905,556.003,446.610.00و�دي �ل�ستا لالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية76

642303,51291503,500.17929.180.00�لإحد�ثيات �لعقارية77

11427011,8929,503012,321.919,463.990.00�إعمار للتط�ير و�لإ�ستثمار �لعقاري78

246133027,63082,697020,424.5654,351.820.00�لأردنية للتعمير )�لقاب�سة(79

تابع �لجدول رقم )3( عمليات نقل �لملكية للحالت �لم�ستثناة من �لتد�ول
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

16202,6801,04002,724.201,467.600.00ميثاق لالإ�ستثمار�ت �لعقارية80

28601,37514,56301,200.7511,975.570.00�لمعا�سرون للم�ساريع �لإ�سكانية81

704102,135145,43102,539.92107,993.150.00م�سافات للنقل �لمتخ�س�س82

8102137102,085.27639.000.00�ل�سرق �لأو�سط لالإ�ستثمار�ت �لمتعدده83

496024,2607,105017,696.305,313.000.00�لكفاءة لالإ�ستثمار�ت �لعقارية84

147011,03715,81408,830.7612,669.760.00�إتحاد �لم�ستثمرون �لعرب للتط�ير �لعقاري85

06009,50000.008,230.000.00�سيرك� لالأور�ق �لمالية86

704101,3043,8570917.642,801.410.00�ل�سنابل �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لإ�سالمية )�لقاب�سة(87

46260141,2631,6250172,565.922,243.450.00�لبالد لالأور�ق �لمالية و�لأ�ستثمار88

158130020,89151,177014,057.4234,562.470.00�لأولى للتم�يل89

80010,536009,649.200.000.00�لأردن �لدولية لالإ�ستثمار90

501062,50001,991,87562,500.000.002,891,875.00�لديرة لالإ�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري91

020077000.00473.100.00�لمتكاملة للنقل �لمتعدد92

25050125071.75141.750.00�لق�س�ر للم�ساريع �لعقارية93

924202,6166,12901,527.523,587.690.00�لم�ستقبل �لعربية لالإ�ستثمار94

65751387,97723,32510,000314,256.5718,363.697,700.00�لركائز لالإ�ستثمار95

024051,500654,0000.0063,090.00745,800.00مجم�عة رم للنقل و�لإ�ستثمار �ل�سياحي96

111202,000365,97502,600.00439,388.500.00�لبطاقات �لعالمية97

200308,00000446,600.000.000.00�لمتكاملة للتاأجير �لتم�يلي98

6105002,3920655.003,946.800.00�أر�س �لنم� للتط�ير و�ل�ستثمار �لعقاري99

72010,0005,150017,800.009,736.500.00�لكفاءة لالإ�ستثمار�ت �لمالية و�لقت�سادية100

1506,65081903,790.50787.570.00تهامة لالإ�ستثمار�ت �لمالية101

9976127,72944,25775,00011,211.8320,417.2753,250.00�لأردن �لأولى لالإ�ستثمار102

7673053,416148,079034,304.0694,772.770.00�لمهنية لالإ�ستثمار�ت �لعقارية و�لإ�سكان103

534556255,5704,300,000784.586,367.794,588,000.00�أبعاد �لأردن و�لإمار�ت لالإ�ستثمار �لتجاري104

60413245,28112,3002,880,000176,833.549,347.482,809,200.00�لنم�ذجية للمطاعم105

224204,68748804,535.94486.650.00د�ماك للتط�ير �لعقاري )�لأردنية(106

27221550,6321,649974,99960,130.762,001.961,291,848.62د�ر�ت �لأردنية )�لقاب�سة(107

13705504080423.50297.620.00�سبائك لالإ�ستثمار108

14223111381,357256.43119.183,649.00�أمالك للتم�يل )�لأردن(109

02201,092,500828,5710.001,092,500.00828,571.00�أمان لالأور�ق �لمالية110

50697,5000103,71697,500.000.00103,716.00�ل�سر�ع للتط�ير �لعقاري و�لإ�ستثمار�ت111

تابع �لجدول رقم )3( عمليات نقل �لملكية للحالت �لم�ستثناة من �لتد�ول
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

70122,500010,00022,500.000.0010,000.00م�ست�سفى �إبن �لهيثم112

603264,33233,6262,775,0003,260.6023,880.122,197,750.00�لمجم�عة �لمتحدة )�لقاب�سة(113

02006600.0072.600.00�أم��ج �لعقارية114

503502,0705,65601,912.505,356.330.00�لإ�سر�ء لالإ�ستثمار و�لتم�يل �لإ�سالمي115

231238,75615,7146,650,0005,764.1511,810.645,866,000.00�سرى للتنمية و�لإ�ستثمار116

302214,38213,1641,500,0003,144.399,984.05780,000.00م�ساكن �لأردن لتط�ير �لأر��سي و�لم�ساريع �ل�سناعية117

462404,20012,51204,395.0013,815.480.00عم�ن �لدولية لالإ�ستثمار�ت �لمتعددة118

6302501,5000252.501,905.000.00�آفاق للطاقة119

09103,60020,0000.005,888.0034,600.00�لإنتقائية لال�ستثمار و�لتط�ير �لعقاري120

0010060.000.006.00�لمجم�عة �لمتحدة للنقل �لبري121

020022,55000.0022,550.000.00�ل�سف�ة لالإ�ستثمار�ت �لمالية122

02002,03400.001,355.460.00�لعربية للم�ساريع �لإ�ستثمارية123

8001,062003,814.260.000.00�لمت�سدرة لالأعمال و�لم�ساريع124

020017,00000.0024,700.000.00�لدولية لالإ�ستثمار�ت �لطبية125

20001,556001,849.900.000.00عقاري لل�سناعات و�لإ�ستثمار�ت �لعقارية126

30604,83216,17003,612.2811,845.300.00�لمتكاملة لتط�ير �لأر��سي و�لإ�ستثمار127

548011,669207034,130.77580.060.00�لإقبال لالإ�ستثمار128

391904,450438,30804,390.50439,731.020.00مجمع �ل�سليل �ل�سناعي �لعقاري129

313324,52319,117200,0003,300.6614,409.79166,000.00�لفاتح�ن �لعرب لل�سناعة و�لتجارة130

5,0262,1427553,752,5474,975,13827,623,0416,700,651.848,423,029.9428,489,207.87المجموع

�سناعة

8208,7002,08003,480.001,012.000.00�لأردنية لتجهيز وت�س�يق �لدو�جن ومنتجاتها1

1050253,66801,3017,196.890.002,509.92�لألبان �لأردنية2

30555817587274,038.804,580.004,718.23�لعامة للتعدين3

82120107,5412,6550140,743.403,851.070.00�لعربية ل�سناعة �لألمني�م )�آر�ل(4

19733027,3269,005030,292.247,365.200.00�ل�سناعية �لتجارية �لزر�عية )�لإنتاج(5

379103,9255963,7084,170.25600.045,835.96�ل�طنية ل�سناعة �ل�سلب6

2053131,052,26624,193664,062,950.8486,625.77248.82د�ر �لدو�ء للتنمية و�لإ�ستثمار7

4260174,9381,4660808,044.127,043.820.00م�سانع �لأج��خ �لردنية8

11724028,85089,168017,315.2087,759.900.00م�سانع �لخزف �لأردنية9

32401,2572,04302,834.174,505.050.00م�سانع �ل�رق و�لكرت�ن �لأردنية10

2213619,1881,71241,100168,114.0431,857.2858,362.00مناجم �لف��سفات �لأردنية11

تابع �لجدول رقم )3( عمليات نقل �لملكية للحالت �لم�ستثناة من �لتد�ول
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

781030,177110032,679.57135.300.00�لأردنية ل�سناعة �لأنابيب12

1419046,8192,2710204,892.8210,392.220.00�لدباغة �لأردنية13

2510030,2485,096061,974.129,886.160.00�لمركز �لعربي لل�سناعات �لدو�ئية و�لكيماوية14

52010511,0000301.3531,570.000.00�لجن�ب ل�سناعة �لفالتر15

90013900438.010.000.00�ل�سناعات �لكيماوية �لأردنية16

02004,05000.006,156.000.00�لعالمية لل�سناعات �لكيماوية17

221067,9565000419,162.172,100.000.00�لإ�ستثمار�ت �لعامة18

20076200975.360.000.00�ل�سناعات و�لكبريت �لأردنية )جيمك�(19

111015,0245,000069,410.8820,500.000.00�لأردنية لل�سناعات �لخ�سبية20

4211032,98240,057034,419.9638,853.580.00�ل�طنية ل�سناعة �لك��بل و�لأ�سالك �لكهربائية21

153412,6505,5175,85711,148.6122,895.5525,161.70�ل�سلف�كيماويات �لأردنية22

1,30922862681,49522,75458,281557,324.28155,518.97385,032.34م�سانع �لإ�سمنت �لأردنية23

11622311,801570125411,557.6720,467.984,366.47�لب�تا�س �لعربية24

7409852,9380163.0184,235.300.00�لقرية لل�سناعات �لغذ�ئية و�لزي�ت �لنباتية25

361006044,2900475.202,246.880.00�لأردنية ل�سناعات �ل�س�ف �ل�سخري26

514025,992470028,409.28531.900.00�لعالمية �لحديثة ل�سناعة �لزي�ت �لنباتية27

3933028,5075,730030,826.835,969.450.00�ل�طنية ل�سناعة �لكل�رين28

3113110,34212,7091,4007,179.717,419.47896.00�لم��رد �ل�سناعية �لأردنية29

522122,0623,33736,11125,085.244,138.8236,111.00�لكابالت �لأردنية �لحديثة30

200752001,353.600.000.00�ل�سناعات �لهند�سية �لعربية31

557081,5223,726026,950.461,328.560.00�لزي ل�سناعة �لألب�سة �لجاهزة32

600570057.000.000.00�ل�طنية لل�سناعات �لهند�سية �لمتعددة33

13705,24953,980015,530.45166,615.000.00�لباط�ن �لجاهز و�لت�ريد�ت �لإن�سائية34

203510613,93129,60202,079,191.7780,608.860.00حديد �لأردن35

12015,0008009,450.0058.400.00�لعربية لل�سناعات �لكهربائية36

و�لكيماوية 37 �لدو�ئية  لل�سناعات  �لأو�سط  �ل�سرق 

و�لم�ستلزمات �لطبية

261202,28660,16906,478.36156,224.910.00

371306,80916,752019,193.2137,892.520.00م�سانع �لإتحاد لإنتاج �لتبغ و�ل�سجائر38

33701,18973403,698.521,854.590.00رم عالء�لدين لل�سناعات �لهند�سية39

15302,0721,31201,047.421,010.240.00�لدولية لل�سناعات �لخزفية40

13101,659209,771.516.000.00�لل�ؤل�ؤة ل�سناعة �ل�رق �ل�سحي41

134018,936180034,347.66325.440.00�ل�طنية للدو�جن42
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القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

01002800.0045.360.00�لمتكاملة للم�ساريع �لمتعددة43

5770224,48416,7410211,900.2415,386.540.00�ل�طنية ل�سناعات �لألمني�م44

100949003,919.370.000.00�لم�سانع �لعربيه �لدولية لالأغذية و�لإ�ستثمار45

2340197,7192,4690319,812.574,119.180.00د�ر�لغذ�ء46

�لهند�سية 47 لل�سناعات  �لأو�سط  �ل�سرق  مجمع 

و�لإلكترونية و�لثقيلة

679931,18412,0853,361,50047,711.5218,490.055,143,095.00

7407,50042,888015,750.0097,761.920.00�لعربية ل�سناعة �لم���سير �لمعدنية48

282704,00020,82402,930.0016,247.520.00�لإقبال للطباعة و�لتغليف49

9902,00016,6400860.006,875.200.00�أمانة لالإ�ستثمار�ت �لزر�عية و�ل�سناعية50

120012,9940032,734.400.000.00�لإتحاد لل�سناعات �لمتط�رة51

2110254500575.22121.500.00م�سانع �لزي�ت �لنباتية �لأردنية52

020040000.001,956.000.00�لدولية ل�سناعات �ل�سيليكا53

5404746320436.08595.660.00�لتر�فرتين54

1817074223,0140964.8732,469.740.00�لأردنية لإنتاج �لأدوية55

1101,0001,1670770.001,085.310.00�ل�طنية �لأولى ل�سناعة وتكرير �لزي�ت �لنباتية56

001001,790,7000.000.004,405,122.00عافية �لعالمية )�لأردن(57

0011003770.000.002,186.60�لعربية ل�سناعة �لأدوية58

34908,6556,27306,763.004,133.760.00�لقد�س لل�سناعات �لخر�سانية59

14903,00050,57304,720.0074,389.440.00�لعربية ل�سناعة �لمبيد�ت و�لأدوية �لبيطرية60

3202002500242.00320.000.00�لحياة لل�سناعات �لدو�ئية61

374301,1048,9150662.647,415.890.00�لعامة ل�سناعة وت�س�يق �لخر�سانة �لخفيفة62

500175,25100175,251.000.000.00�إتحاد �لن�ساج�ن �لعرب63

504205,8143,23303,601.503,039.160.00باط�ن ل�سناعة �لط�ب و�لبالط �لمتد�خل64

6862027,09731,326026,344.4934,307.550.00م�سانع �لكابالت �لمتحدة65

من 66 �لكهربائية  و�لطاقة  �لنفط  لإنتاج  �ل�طنية 

�ل�سخر �لزيتي

142301,46830,89101,221.9924,164.200.00

50104,3774603,346.7433.580.00�ل�سناعات �لبتروكيماوية �ل��سيطة67

010010,00000.0010,000.000.00فيالدلفيا ل�سناعة �لأدوية68

1,47923932133,22748,0396,145948,960.86347,457.9940,507.10م�سفاة �لبترول �لأردنية69

5,4871,1427693,418,958803,0965,307,39811,162,152.471,804,557.7810,114,153.14المجموع

13,0493,9792,02826,722,3228,350,57038,096,82292,673,769.6137,868,144.3487,468,440.51المجموع الكلي

236عدد ال�سركات 
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حقوق اكتتاب

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودا�سم الورقة الماليةالت�سل�سل

الخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثيالخرىالعائليالرثي

خدمات

لالإ�ستثمار�ت 1 �ل�ستا  و�دي  باأ�سهم  �لإكتتاب  حق 

�ل�سياحية 2009/10/15

00100500,0000.000.005,000.00

00100500,0000.000.005,000.00المجموع

1عدد ال�سركات 
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جدول رقم )4(

توزيع الم�شتثمرين المتعاملين بالوراق المالية من واقع عقود التداول

للفترة من 2009/1/1 الى 200912/31

دينار اردني

نوع الم�ستثمرنوع الورقة المالية

ت�سنيف 

الجن�سية

القيمة الجماليةعدد الوراق الماليةعدد العقودعدد الم�ستثمرين

بيع�سراءبيع�سراءبيع�سراءبيع�سراء

�أ�سهم

�سخ�س طبيعي

36,37651,5612,250,3662,300,0503,773,120,6003,669,264,9545,511,497,040.775,482,972,175.77�أردنيين

2,4253,039281,506230,658613,411,083598,148,5861,323,430,625.211,270,631,206.90عرب

2302378,7099,35615,752,89415,274,41133,958,857.5433,744,739.58�أجانب

39,03154,8372,540,5812,540,0644,402,284,5774,282,687,9516,868,886,523.526,787,348,122.25المجموع

�سخ�س �إعتباري

563643339,501339,2611,240,457,1751,316,178,9092,019,659,732.022,044,371,311.98�أردنيين

939660,88255,228334,972,060379,167,943574,399,610.85618,671,252.73عرب

11112322,98229,28542,904,78842,463,532205,135,910.43216,074,170.29�أجانب

767862423,365423,7741,618,334,0231,737,810,3842,799,195,253.302,879,116,735.00المجموع

عميل م�سترك

06024010,7350.0036,319.32�أردنيين

030840109,5300.001,580,600.25عرب

0000000.000.00�أجانب

0901080120,2650.001,616,919.57المجموع

�سند�ت

�سخ�س �إعتباري

51213146117612,376,800.002,529,800.00�أردنيين

10101500153,000.000.00عرب

0000000.000.00�أجانب

61214147617612,529,800.002,529,800.00المجموع

حق �كتتاب

�سخ�س طبيعي

1347459771,0122,573,7252,089,207162,144.5468,792.66�أردنيين

4304836264,60869,2482,806.0810,572.15عرب

030302,8960.0047.92�أجانب

1387781,0251,0512,838,3332,161,351164,950.6279,412.73المجموع

�سخ�س �إعتباري

41945134161,2641,571,14552,973.10160,985.84�أردنيين

211161868,509135,61023,830.951,356.10عرب

0000000.000.00�أجانب

6201611351,029,7731,706,75576,804.05162,341.94المجموع

39,80355,7672,965,1462,965,1466,024,487,4676,024,487,4679,670,853,331.499,670,853,331.49 المجموع الكلي
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جدول رقم )5(

ملخ�ص عمليات التقا�ص والت�شوية

للفترة من 2009/1/1 الى 2009/12/31

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

احتياطي 

ال�سيولة

المجموعالمعلقالت�سويةالمجموعالت�سوية

249398,882,514.64183,725396,404,942.8911,715,496.7329,897,153.2741,612,650.0034,149,745.950.0034,149,745.95�لدولي14

24923,725,467.0715,78523,725,467.07397,126.932,948,925.083,346,052.011,800,535.740.001,800,535.74عبر �لأردن25

24953,868,928.6649,65053,863,928.66144,369.364,165,017.794,309,387.153,167,842.01683.703,168,525.71�لإ�ستثمار�ت36

141163,729,122.9667,497163,729,122.96853,053.3710,160,799.9211,013,853.2919,154,499.170.0019,154,499.17�سيرك�47

249418,918,252.38149,466418,418,252.3812,496,153.4619,052,960.3931,549,113.8530,619,157.690.0030,619,157.69�لتنمية58

249760,708,695.31212,846734,719,735.3129,498,113.0742,771,350.3472,269,463.4175,593,921.200.0075,593,921.20�لتعاون612

249936,418,748.49200,019923,202,425.5823,001,526.3626,110,147.7349,111,674.0940,478,049.750.0040,478,049.75�لأمل714

2491,045,681,128.99153,860924,318,648.1918,509,689.5144,271,142.2962,780,831.8059,991,957.1126,723.9060,018,681.01�لمتحدة816

2492,018,264,231.38344,9611,664,563,396.2439,725,785.3799,280,545.14139,006,330.51133,447,877.810.00133,447,877.81�لعربية919

24993,114,537.1737,62893,114,537.1711,333,642.3412,463,239.2723,796,881.6122,749,538.386,080.0022,755,618.38عمان1021

249365,905,473.24167,638354,831,581.397,184,518.6936,383,421.7843,567,940.4731,466,249.759,792.2931,476,042.04�لمحفظة1122

249384,242,637.97105,593379,240,309.6623,367,597.9041,503,012.6464,870,610.5453,791,528.740.0053,791,528.74�أور�ق1223

249124,966,355.0077,792123,742,355.00474,824.896,784,227.057,259,051.948,909,239.1667,942.288,977,181.44�لخليج1324

24519,739,899.0921,07519,534,699.09153,792.041,251,527.731,405,319.773,453,030.24970.503,454,000.74�ل�سناعي1425

249474,662,769.5995,019376,455,731.04700,600.4143,866,994.8244,567,595.2333,473,706.130.0033,473,706.13�لعربي �نف�ست1535

249126,217,956.4854,26894,425,187.83105,383.965,240,186.585,345,570.5415,967,947.430.0015,967,947.43�إمكان1636

10586,461,650.2915,50486,461,650.292,088,842.732,947,888.345,036,731.075,612,598.140.005,612,598.14�سل��ن1738

249250,798,245.97160,347250,798,245.97439,589.767,349,495.647,789,085.408,792,117.953,620.768,795,738.71�لإيمان1839

249198,461,219.1881,824198,461,219.182,368,115.3515,960,549.5518,328,664.9017,474,924.1664,903.4017,539,827.56فرح1940

249122,339,241.6242,387122,339,241.623,658,665.7410,811,833.4714,470,499.2117,375,947.91559.2017,376,507.11�ل�سروق2041

249521,732,358.11193,565489,225,179.2366,384.0713,533,550.4613,599,934.5344,543,652.82189,135.3644,732,788.18�أمان2142

249269,937,960.34107,357265,231,110.348,614,127.6013,438,140.3722,052,267.9731,712,594.510.0031,712,594.51�لأولى2243

9010,738,789.151,94510,738,789.150.003,738,552.903,738,552.903,361,291.350.003,361,291.35�لر�سا2344

2491,239,001,230.53154,6331,120,712,299.3357,826,846.4845,093,599.28102,920,445.76100,211,337.392,440.00100,213,777.39�لفار�س2445

249288,415,409.4865,519285,868,549.487,115,184.7419,256,915.4226,372,100.1624,443,428.660.0024,443,428.66�آ�سيا2546

249174,342,680.7791,060174,342,680.773,407,481.4615,603,852.8619,011,334.3210,861,398.310.0010,861,398.31�لحكمة2647

249406,566,514.76139,117406,566,514.763,046,257.4829,976,408.7433,022,666.2230,950,330.600.0030,950,330.60�لمغتربين2748
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249444,601,405.42166,073441,273,555.422,629,432.1321,126,875.3523,756,307.4829,323,718.463,900.0029,327,618.46�لعالمية لل��ساطة2849

249294,601,179.82118,694288,489,624.621,412,505.5311,995,153.4713,407,659.0018,636,366.820.0018,636,366.82�لملتقى2950

335,830,248.833,7295,830,248.83258,259.60588,626.73846,886.33244,086.800.00244,086.80بيت �لأ�سهم3051

249114,051,729.2536,813114,051,729.254,925,081.474,084,078.589,009,160.0515,293,263.968,158.3015,301,422.26�ل�سقر �لعربي3152

249102,705,361.8236,565102,705,361.82521,410.005,631,891.266,153,301.266,725,179.080.006,725,179.08�سك�ك3253

249207,404,279.3596,228207,404,279.357,014,992.298,242,448.4115,257,440.7013,743,464.530.0013,743,464.53�لأ�سدقاء3354

249133,514,838.2947,664114,524,530.277,467,177.427,336,411.9714,803,589.3915,388,741.260.0015,388,741.26�إبد�ع3455

249130,135,588.6699,253130,135,588.662,630,093.767,415,663.3310,045,757.0912,026,862.33679.0012,027,541.33�أجياد3556

249534,118,536.59154,849528,236,846.595,341,727.8315,275,252.2420,616,980.0735,290,068.705,161.0035,295,229.70بيت �لإ�ستثمار3657

24920,204,866.449,19520,204,866.441,597,514.972,865,944.664,463,459.634,576,820.310.004,576,820.31�لخبر�ء3758

24971,715,040.3478,55171,715,040.341,350,550.865,123,121.646,473,672.505,857,791.692,549.115,860,340.80�ل�مي�س3860

249272,847,397.8843,169255,806,638.546,543,290.1915,092,764.3121,636,054.5019,890,683.180.0019,890,683.18�يفا3961

249168,655,800.38106,901166,445,800.38209,612.0812,249,844.3912,459,456.478,627,535.4930,871.028,658,406.51دلتا4062

249236,169,330.8089,768236,169,330.806,878,593.675,288,233.7912,166,827.4615,220,340.9231,116.0015,251,456.92�سعاع4163

249583,695,352.91165,816556,458,757.4633,947,813.2941,796,031.5375,743,844.8249,525,966.1611,253.1049,537,219.26�سنابل �لخير4264

24951,545,340.5816,25251,545,340.582,189,554.146,593,359.698,782,913.8312,851,336.110.0012,851,336.11�ل�سهم4365

249146,920,760.6671,405143,768,983.011,463,324.9215,602,491.6917,065,816.6115,062,200.380.0015,062,200.38�لأمناء4466

249584,591,185.68109,620570,730,183.6646,055,049.6544,667,763.0990,722,812.7469,503,658.5651,837.0069,555,495.56�لمال لل��ساطة4567

24992,466,408.0543,28692,466,408.051,864,343.355,686,793.017,551,136.366,422,337.89810.006,423,147.89�ل�سف�ة4668

23396,129,400.7048,19896,129,400.705,835,894.516,995,340.1812,831,234.6914,675,904.730.0014,675,904.73مبادلة4769

249147,435,329.6543,635147,435,329.653,829,075.028,480,355.2812,309,430.3012,636,122.030.0012,636,122.03تد�ول لالأ�سهم4870

24988,254,707.7856,69788,254,707.7896,318.976,196,172.396,292,491.364,835,880.585,151.404,841,031.98�ل�سالم4971

249132,688,128.6957,918132,688,128.69635,336.059,637,841.6310,273,177.689,893,097.595,098.849,898,196.43�لنخبة5072

24979,862,342.0047,72179,862,342.00676,701.769,225,425.489,902,127.249,749,477.28972.009,750,449.28�لم�سرفي�ن5173

249153,537,141.9430,429150,860,621.9410,451,128.9016,393,360.5226,844,489.4235,035,849.040.0035,035,849.04�لإتحاد لل��ساطة5275

24992,781,499.5136,22492,781,499.51818,297.853,223,643.034,041,940.884,912,657.693,556.004,916,213.69�لن�ر5376

249451,777,185.07109,005439,327,584.7119,490,125.3939,950,151.2859,440,276.6742,150,108.9838,767.1442,188,876.12�لأهلي لل��ساطة5477

�س��سيته جنر�ل 5578

لل��ساطة

24936,726,443.1828,05134,251,443.18870,973.184,130,903.245,001,876.425,256,543.780.005,256,543.78

233124,996,258.3836,302124,996,258.387,230,799.1010,847,505.5918,078,304.6916,327,078.0026,878.5916,353,956.59نهر �لأردن5679

249267,881,243.5554,875254,749,483.5515,990,296.7526,906,326.9742,896,623.7230,627,929.331,020.0030,628,949.33�لم��رد لل��ساطة5780
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249209,257,607.3196,050209,257,607.31966,664.3610,816,925.8411,783,590.2016,943,153.051,550.2016,944,703.25�إ�ستثمار6285

249313,737,970.7594,013312,737,970.756,486,316.4013,385,215.7119,871,532.1129,592,661.860.0029,592,661.86�لأو�ئل6386

249157,519,961.9145,492154,948,662.99434,167.2610,806,741.2511,240,908.517,986,830.4411,726.207,998,556.64جي�سك�6487

24924,015,115.8411,40424,015,115.842,089,637.306,583,455.688,673,092.985,213,514.900.005,213,514.90كميفك6589

249675,981,335.02106,852563,267,669.6415,201,740.6712,438,685.4627,640,426.1364,844,665.5813,126.0764,857,791.65�لبيت �لك�ني6690

249100,806,508.3269,646100,806,508.320.004,893,943.414,893,943.414,332,447.231,794.004,334,241.23�أمنية6791

249117,157,008.6748,125113,295,168.674,156,819.1613,702,447.4917,859,266.6514,007,404.920.0014,007,404.92�ليا�سمين6892

19,373,626,311.405,817,48818,301,578,871.02514,737,374.091,110,697,324.591,625,434,698.681,624,774,731.92659,966.761,625,434,698.68المجموع
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