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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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

أيها السيدات والسادة األفاضل، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أما بعد،،

ــن  ــنوي الثام ــر الس ــم التقري ــدم لك ــة، وأن أق ــداع األوراق المالي ــز إي ــة لمرك ــة العام ــر للهيئ ــع عش ــنوي التاس ــاع الس ــي االجتم ــً ف ــم جميع ــب بك ــرني أن أرح يّس

عشــر الــذي يتضمــن أهــم انجــازات وأعمــال المركــز خــالل العــام 2017، وأبــرز الخطــط المســتقبلية للمركــز إلــى جانــب البيانــات الماليــة وبعــض التقاريــر والجــداول 

ــة. اإلحصائي

حضرات السيدات والسادة الكرام،،،

ــداع  ــجيل وإي ــى تس ــام 2017 عل ــالل الع ــز خ ــل المرك ــد عم ــة، فق ــة األوراق المالي ــل ملكي ــظ ونق ــداع وحف ــجيل وإي ــام تس ــة مه ــداع األوراق المالي ــز إي ــى مرك يتوّل

األســهم المصــدرة مــن قبــل الشــركات المســاهمة العامــة، وتســجيل أذونــات وســندات الخزينــة وســندات ادخــار األفــراد المصــدرة مــن قبــل حكومــة المملكــة 

ــل  ــالمية لتموي ــوك االس ــة للصك ــركة األردني ــة والش ــاء الوطني ــركة الكهرب ــل ش ــن قب ــدرة م ــالمية المص ــل اإلس ــوك التموي ــى صك ــة إل ــمية باإلضاف ــة الهاش األردني

المشــاريع الحكوميــة ذات الغــرض الخــاص، باإلضافــة إلــى تنفيــذ إجــراءات الشــركات المختلفــة مــن عمليــات زيــادة رؤوس أمــوال الشــركات عــن طريــق الرســملة 

أو االكتتــاب الخــاص لمســاهمي الشــركة، وإتمــام عمليــات تخفيــض رؤوس أمــوال بعــض الشــركات وعمليــات االندمــاج المختلفــة، عــالوة علــى ذلــك، أجــرى المركــز 

.)RTGS-JO( عمليــات التقــاص والتســوية اإللكترونيــة لعقــود التــداول المنفــذة فــي بورصــة عمــان مــن خــالل نظــام التســويات اإلجماليــة الفــوري-األردن

وإســهامً مــن مركــز إيــداع األوراق الماليــة فــي تحقيــق األهــداف والــرؤى الوطنيــة وإيمانــً بأهميــة تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات، فقــد عمــل المركــز علــى تطويــر 

دورة تســوية اثمــان األوراق الماليــة مــن خــالل ادخــال الحافــظ االميــن طرفــا فــي عمليــة التســوية حيــث يتــم تســوية عقــود التــداول المتممــة علــى حســابات الحفظ 

األميــن علــى أســاس تســليم األوراق الماليــة مقابــل دفــع أثمانهــا، ومراجعــة األنظمــة والتشــريعات الخاصــة بالمركــز لمواكبــة المســتجدات المختلفــة بأســواق 

راس المــال، كمــا عمــل المركــز علــى تطويــر وتحديــث نظــام المركــز اإللكترونــي لمواكبــة التطــورات الحديثــة والمتجــددة فــي مجــال اعمــال المركــز، باإلضافــة الــى 

توقيــع اتفاقيــة اســتضافة الموقــع البديــل “االحتياطــي” بيــن مركــز ايــداع االوراق الماليــة والمركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات وذلــك بهــدف اســتدامة العمــل 

ضمــن خطــة طــوارئ شــاملة تضمــن اســتمرارية اعمــال المركــز فــي كافــة الظــروف وفــق المعاييــر الدوليــة وافضــل الممارســات. 

أمــا علــى صعيــد الخطــط المســتقبلية، فــإن المركــز ســيعمل علــى تطويــر نظــام االطــالع علــى الحســابات ليتمكــن المســتثمر مــن االطــالع علــى كافــة حســاباته 

مــن االوراق الماليــة والحــركات المنفــذة عليهــا لــدى كافــة اعضــاء المركــز وعلــى مســتوى المســتثمر مــن خــالل خدمــة محفظتــك االلكترونيــة، كمــا ســيقوم 

 ،)DvP( المركــز بنقــل ســجالت الســندات الحكوميــة الــى المركــز، والعمــل علــى تســوية الصفقــات مــن خــالل المركــز مباشــرة علــى أســاس التســليم مقابــل الدفــع

وتطويــر وتحديــث خطــة شــاملة الســتدامة العمــل، والربــط مــع البنــك المركــزي عبــر شــبكة البنــوك المغلقــة ) VPN( ليكــون خــط بديــل احتياطــي فــي حــال تعطل 

نظــام ســويفت ألي ســبب مــن األســباب، والربــط مــع نظــام اي فواتيركــم لتحصيــل بــدالت اشــتراك العضويــة الســنوية وبعــض اإليــرادات األخــرى إلكترونيــً باإلضافة 

الــى تطويــر نظــام إدارة األرشــفة والمســتندات بهــدف تقليــل الكلفــة واختصــار الوقــت والجهــد وزيــادة فعاليــة عمليــات المركــز. 

وختامــا  أتقــدم بالشــكر الــى كل مــن ســاهم فــي تحقيــق التقــدم والنجــاح للمركــز وخاصــة هيئــة االوراق الماليــة وبورصــة عمــان وكذلــك مجلــس االدارة واالدارة 

التنفيذيــة وكافــة موظفــي مركــز ايــداع االوراق الماليــة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

  “محمد سعيد” الحمامي 

رئيس مجلس اإلدارة
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رؤيتنا
مؤسســة متميــزة محليــً ودوليــً تســاهم فــي تعزيــز بيئــة 

استثمارية آمنة ومستقرة داعمة لالقتصاد الوطني. 

رسالتنا
حفــظ ملكيــة األوراق الماليــة وتســوية أثمانهــا باعتمــاد 

ــتوى  ــاء بمس ــات، واالرتق ــل الممارس ــة وأفض ــر الدولي المعايي

المؤهلــة  البشــرية  مواردنــا  علــى  اعتمــادًا  الخدمــات، 

تحكــم  التــي  التميــز  المتطــورة وثقافــة  والتكنولوجيــة 

أداءنا. 

قيمنا الجوهرية
العدالة •

الشفافية •

المهنية والسرية •

اإلبداع والتميز •

العمل بروح الفريق •

االنتماء •

أهدافنا
تعزيــز ثقــة المســتثمرين بــاألوراق الماليــة وتمكينهــم مــن متابعــة اســتثماراتهم بــاألوراق الماليــة بســهولة ويســر، وذلــك ببنــاء ســجل مركــزي لحفــظ ملكيــة                          •

األوراق الماليــة.

ــة  • ــم بالعدال ــراءات تتس ــات وإج ــة وتعليم ــة داخلي ــع أنظم ــالل وض ــن خ ــة م ــي البورص ــذة ف ــداول المنف ــات الت ــوية عملي ــة بتس ــر المتعلق ــن المخاط ــد م الح

ــان. ــرعة واألم والس
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نبذة عن المركز

إنشاء المركز ومهامه

أنشــىء مركــز إيــداع األوراق الماليــة كمؤسســة ذات نفــع عــام بموجــب قانــون األوراق الماليــة، الــذي صــدر ضمــن توجــه األردن نحــو هيكلــة ســوق رأس المــال بفصــل 

الــدور الرقابــي والتشــريعي عــن الــدور التنفيــذي، حيــث تــم إنشــاء ثــالث مؤسســات مســتقلة وهــي هيئــة األوراق الماليــة، وبورصــة عمــان ومركــز إيــداع األوراق المالية.

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

تسجيل األوراق المالية. •

إيداع األوراق المالية. •

حفظ ونقل ملكية األوراق المالية. •

إجراء عملية التقاص والتسوية لألوراق المالية. •

 

إدارة المركز 

يتولــى إدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة مجلــس ادارة يعمــل علــى وضــع السياســة العامــة للمركــز بمــا يضمــن إدارة أعمالــه ونشــاطاته وتطويرهــا، ووضــع األنظمــة 

ــال  ــى أعم ــة عل ــراف والرقاب ــا باإلش ــل مهامه ــق تتمث ــة التدقي ــي لجن ــة وه ــة دائم ــس لجن ــن المجل ــق ع ــز وينبث ــؤون المرك ــة إلدارة ش ــات الالزم ــة والتعليم الداخلي

المحاســبة والتدقيــق فــي المركــز، ومناقشــة الخطــة الســنوية لدائــرة التدقيــق الداخلــي قبــل اقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة. 

ويتألف مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية من:

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

عطوفة السيد “محمد سعيد” أحمد الحمامي           رئيس مجلس اإلدارة •

السيد إسماعيل عبدالقادر الحجاج                                نائب رئيس مجلس اإلدارة •

السيد محمد حسن أبو الرب                                                        عضو مجلس إدارة •

عضوين يمثالن الشركات المساهمة العامة

شركة الجنوب لإللكترونيات ويمثلها •

            السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي                     عضو مجلس إدارة

شركة البنك اإلسالمي األردني ويمثلها •

            الدكتور حسين سعيد سعيفان                                                         عضو مجلس إدارة

عضوين يمثالن الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ األمين

شركة عمان لالستثمارات واألوراق المالية ويمثلها •

            السيد أسعد داود الديسي                                                                     عضو مجلس إدارة

شركة البالد لألوراق المالية ويمثلها •

            السيد سمير توفيق الرواشدة                                                                عضو مجلس إدارة
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ــة  ــون واألنظم ــكام القان ــذ أح ــة تنفي ــك متابع ــي ذل ــا ف ــة بم ــة والفني ــة والمالي ــؤون اإلداري ــع الش ــر جمي ــل ناص ــيد خلي ــز الس ــذي للمرك ــر التنفي ــى المدي ــا يتول كم

والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه، وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة، ومتابعـــة حســن ســير األعمــال فــي المركــز وحســن أداء موظفيــه وجهــازه 

اإلداري، وممارســة جميــع الصالحيــات والقيــام باألعمــال األخــرى التــي يعهــد مجلــس اإلدارة بهــا إليــه.

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

الممارســات. 

وفيما يلي رسمًا توضيحيًا للهيكل التنظيمي للمركز: 
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ويتكون المركز من سبع دوائر وهي:

دائرة العمليات •

ــوية  ــة وتس ــة األوراق المالي ــل ملكي ــي نق ــل ف ــي تتمث ــة والت ــي البورص ــذة ف ــداول المنف ــود الت ــوية لعق ــاص والتس ــة التق ــذ عملي ــات تنفي ــرة العملي ــى دائ تتول

ــة  ــة األوراق المالي ــل ملكي ــداول ونق ــن الت ــتثناة م ــات المس ــراء العملي ــى اج ــة ال ــة، اضاف ــة المودع ــى االوراق المالي ــة عل ــود الملكي ــع قي ــت ورف ــا، وتثبي أثمانه

غيــر المتداولــة فــي الســوق واصــدار كشــوف ملكيــة وحســابات األوراق الماليــة لمالكــي األوراق الماليــة، وتقســم دائــرة العمليــات الــى ثالثــة أقســام: قســم 

ــور. ــة الجمه ــالت وخدم ــم التحوي ــة، وقس ــود الملكي ــم قي ــوية، وقس ــاص والتس التق

دائرة االعضاء واالوراق المالية •

تتولــى دائــرة االعضــاء واالوراق الماليــة النظــر فــي طلبــات االنضمــام إلــى عضويــة المركــز مــن قبــل الشــركات المســاهمة العامــة والوســطاء وأمنــاء الحفــظ، 

والتأكــد مــن اكتمــال الوثائــق والمســتندات الالزمــة مــن اجــل انضمــام االعضــاء، كمــا تقــوم بتســجيل األوراق الماليــة وفتــح الحســابات الالزمــة لذلــك علــى 

أنظمــة المركــز اإللكترونيــة، وتنفيــذ إجــراءات إيــداع األوراق الماليــة لــدى المركــز، وتنفيــذ إجــراءات الشــركات لــألوراق الماليــة المودعــة، وتقســم الدائــرة الــى 

قســمين: قســم األعضــاء، وقســم األوراق الماليــة.

الدائرة اإلدارية والمالية •

تتولــى الدائــرة اإلداريــة والماليــة كافــة الشــؤون المتعلقــة بالمــوارد البشــرية والشــؤون الماليــة للمركــز، اضافــة الــى توفيــر الخدمــات اإلداريــة المســاندة الالزمة 

لعمــل المركــز وتنظيمــه، وتقســم الدائــرة الــى ثالثــة أقســام هــي: قســم المــوارد البشــرية، وقســم الشــؤون الماليــة، وقســم الخدمــات اإلداريــة المســاندة 

والتــي تتضمــن شــعبة المشــتريات واللــوازم، وشــعبة الديــوان، وشــعبة الحركــة.

دائرة تكنولوجيا المعلومات •

تتولــى دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات شــؤون األنظمــة وقواعــد البيانــات والبرمجيــات والجوانــب الفنيــة المتعلقــة بهــا، كمــا تتولــى شــؤون شــبكات االتصــال 

الداخليــة والخارجيــة، اضافــة الــى توفيــر خدمــات الدعــم الفنــي لدوائــر المركــز وكافــة أعضــاء المركــز مــن شــركات مســاهمة عامــة ووســطاء وأمنــاء حفــظ، 

وتقســم الدائــرة الــى ثالثــة أقســام: قســم تطويــر البرمجيــات، وقســم االنظمــة وقواعــد البيانــات، وقســم االتصــاالت والدعــم الفنــي.

دائرة األبحاث  •

تتولــى دائــرة االبحــاث اجــراء الدراســات واالبحــاث وتوفيــر المعلومــات والبيانــات واالحصــاءات ذات العالقــة بأعمــال المركــز، كمــا تتولــى متابعــة عالقــات المركــز 

بالمؤسســات الخارجيــة ومراكــز االيــداع االخــرى وتنميــة عالقــات التعــاون معهــم، كمــا تعمــل الدائــرة علــى تطويــر الهيــكل التنظيمــي والبنيــة التنظيميــة 

وإعــداد وتطويــر الخطــة االســتراتيجية للمركــز وإعــداد الخطــة الســنوية للتطويــر المؤسســي وتوثيــق العمليــات واالجــراءات والخدمــات، كمــا تعمــل علــى 

وضــع منهجيــة خاصــة بــإدارة المعرفــة وتطبيقهــا، وتقســم الدائــرة إلــى قســمين: قســم الدراســات والعالقــات الخارجيــة، وقســم التطويــر المؤسســي.

الدائرة القانونية •

تعنــى الدائــرة القانونيــة بتقديــم االستشــارات والدراســات القانونيــة، واعــداد مشــاريع القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات وتقديــم التوصيــات بشــأن التعديــالت 

الالزمــة لهــا ومتابعــة اقرارهــا، كمــا تتولــى اعــداد االتفاقيــات والعقــود ومذكــرات التفاهــم التــي يعقدهــا المركــز مــع الغيــر، ومتابعــة الشــؤون القانونيــة بمــا 

فــي ذلــك اعتمــاد الوثائــق والمســتندات وفقــا ألحــكام التشــريعات النافــذة، ومتابعــة القضايــا المتعلقــة بالمركــز. 

دائرة التدقيق الداخلي •

تتولــى دائــرة التدقيــق الداخلــي مهمــة التحقــق مــن أن االعمــال واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا دوائــر المركــز قــد تمــت وفــق الضوابــط واالطــر القانونيــة الناظمــة                            

وفقــً للقوانيــن واالنظمــة والتعليمــات النافــذة، وتقســم الدائــرة إلــى قســمين: قســم التدقيــق اإلداري والمالــي، وقســم التدقيــق الفنــي.
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الموارد البشرية

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

المــوارد البشــرية حيــث بلــغ عــدد موظفــي المركــز )72( موظفــً كمــا فــي 2017/12/31.

توزيع  الموظفين حسب الجنس

توزيع  الموظفين حسب المؤهل العلمي توزيع  الموظفين حسب الفئة العمرية
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أعضاء المركز

العضوية في المركز إلزامية للجهات التالية:

الشركات المساهمة العامة والتي تشمل:. 1

الوسطاء.. 2

أمناء الحفظ.. 3

أي جهات أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية.. 4

عضوية المركز في المنظمات اإلقليمية والدولية

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

تقــوم مؤسســة الترميــز العالميــة )ANNA( بنشــر وتعزيــز وحفــظ وإتاحــة معاييــر األوراق الماليــة واألدوات الماليــة المصــدرة فــي قالــب موحــد ودقيــق لضمــان 

تحقيــق المنفعــة لألســواق الماليــة أينمــا وجــدت، وبمــا فيــه خدمــة صناعــة األوراق الماليــة بشــكل عــام، وتعتبــر المؤسســة المذكــورة الجهــة المخولــة دوليــً 

باعتبارهــا ســلطة التســجيل لــكل مــن المعيــار الدولــي، الرقــم العالمــي International Securities Identification Number - ISIN( - ISO 6166( والرمــز العالمــي

وفقــً للقواعــد واللوائــح التــي   )Financial Instrument Short Name - FISN( - ISO 18774 و  )Classification of Financial Instruments - CFI( -ISO 10962 

ــي  ــاًل ف ــوًا عام ــة عض ــداع األوراق المالي ــز إي ــر ان مرك ــر )International Organization for Standardization - ISO(. ويذك ــة للمعايي ــة العالمي ــا المنظم تضعه

ــة. ــز األوراق المالي ــم وترمي ــل لترقي ــاره كوكي ــم اختي ــام 2004 وت ــذ الع ــة من ــز العالمي ــة الترمي مؤسس

• )Africa & Middle East Depositories Association - AMEDA( اتحاد مراكز اإليداع في إفريقيا والشــرق األوســط

مؤسســة غيــر ربحيــة تهــدف بشــكل أساســي لتكــون ملتقــى لتبــادل المعلومــات والخبــرات بيــن أعضائهــا مــن مراكــز اإليــداع فــي مختلــف أنحــاء إفريقيــا 

والشــرق األوســط ويعتبــر مركــز إيــداع األوراق الماليــة مــن المؤسســين لالتحــاد وتتمثــل صفــة عضويــة المركــز كعضــو عامــل باالتحــاد.

 )Central Securities Depositories - CSD(  عضــوا لــدى اتحــاد مراكــز اإليــداع العالميــة )AMEDA( كمــا ان اتحــاد مراكــز اإليــداع فــي إفريقيــا والشــرق األوســط

وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تهــدف لتبــادل المعلومــات والخبــرات وتعزيــز التعــاون المتبــادل فيمــا بيــن أعضائهــا مــن اتحــادات مراكــز اإليــداع اإلقليميــة مــن 

خــالل تطبيــق المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات فــي مجــال إيــداع األوراق الماليــة والتقــاص والتســوية وإدارة المخاطــر.

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

يهدف االتحاد إلى الحد من الحواجز أمام الدول األعضاء وتعزيز الروابط بينها للتداول عبر الحدود، وتتمثل صفة عضوية المركز كعضو مؤازر باالتحاد.

يقــوم االتحــاد بتمويــل دورات تدريبيــة بيــن اعضائــه بهــدف تبــادل المعلومــات والخبــرات بيــن مؤسســات ســوق رأس المــال بهــدف تطويــر الخدمــات المقدمــة 

واالرتقــاء بهــا.

جدول يبين أعضاء الهيئة العامة للمركز كما في 2017/12/31

العام
أمناء الحفظالوسطاءالشركات المساهمة العامة

إجمالي 
األعضاء المجموعالصناعةالخدماتالتأمينالبنوك

مساهمة 
عامة

المجموعأخرى
مساهمة 

عامة
المجموعأخرىوسيط

201716231486325085058123318303

201616231506625585058133319308

قطاع البنوك •

قطاع التأمين •

قطاع الخدمات  •

قطاع الصناعة •
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 البيئة اإللكترونية للمركز

انطالقــً مــن اهتمــام مركــز إيــداع األوراق الماليــة بمواكبــة التطــورات والمســتجدات التكنولوجيــة المنســجمة مــع المعاييــر الدوليــة قــام المركــز بتطويــر بنيتــه 

التقنيــة التــي كان لهــا األثــر البالــغ فــي االرتقــاء بمســتوى األداء والخدمــات المقدمــة لعمــالء المركــز.

كمــا قــام المركــز بتبنــي تقنيــات جديــدة فــي مجــال تكنولوجيــا االتصــاالت وتــم اعتمــاد الربــط مــن عــدة مزوديــن لخدمــات االتصــاالت بالمملكــة، وذلــك لرفــع 

كفــاءة االتصــاالت لكافــة أعضائــه واســتيعاب العــدد المتزايــد مــن الجهــات المرتبطــة إلكترونيــً بالمركــز، حيــث أن عــدد المشــتركين بشــبكة المركــز قــد وصــل فــي 

نهايــة العــام 2017 إلــى )362( مشــتركً منتشــرين فــي أنحــاء المملكــة.   

• )SCORPIO®( نظام المركز اإللكتروني

  )Securities Central Operation Registry Processing & Information Online - SCORPIO®( يعمــل المركــز بشــكل مســتمر على تحديث نظامه اإللكترونــي ثنائــي اللغــة

والــذي يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة،  حيــث تــم تطويــره مــن قبــل الكــوادر البشــرية للمركــز ويعــد نظامــً متكامــاًل لتســجيل وإيــداع األوراق الماليــة ونقــل ملكيتهــا 

وإجــراء التقــاص والتســوية لهــا وتوفيــر آليــات إلدارة المخاطــر، ويتكــون هــذا النظــام مــن عــدة أنظمــة إلكترونيــة فرعيــة وأنظمــة أخرى مســاندة.

كمــا قــام مركــز إيــداع األوراق الماليــة بتطويــر نظــام  المركــز االلكترونــي ليقــوم باســتخدام شــبكة ســويفت العالميــة الســتقبال وارســال حــواالت دورة التســويات 

الماليــة فــي نظــام التســويات اإلجماليــة الفــوري RTGS،  وذلــك باســتخدام المعيــار العالمــي  )ISO 20022 MX messages( األمــر الــذي ينعكــس إيجابيــً علــى عمليــة 

التقــاص والتســوية التــي تجــرى لــدى المركــز، ويــؤدي إلــى تقليــص المخاطــر فــي ســوق رأس المــال األردنــي.

انظمة المركز االلكترونية ووظائفها 

)SCORPIO®(
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• )www.sdc.com.jo( موقع المركز اإللكتروني

ــى  ــتثمرين عل ــور المس ــم جمه ــي ته ــات الت ــة المعلوم ــر كاف ــز بنش ــوم المرك ــاح، يق ــفافية واالفص ــج الش ــز نه ــي تعزي ــم ف ــز الدائ ــعي المرك ــار س ــي إط ف

ــاء  ــماء أعض ــم وأس ــن قبله ــدرة م ــة المص ــه واألوراق المالي ــة بأعضائ ــات الخاص ــا: البيان ــت www.sdc.com.jo ومنه ــبكة االنترن ــى ش ــي عل ــه االلكترون موقع

مجالــس إداراتهــم وممثليهــم، ملكيــات أعضــاء مجالــس إدارة الشــركات المســاهمة العامــة والمســاهمين الذيــن يملكــون نســبه مؤثــرة مــن رأس مالهــا 

ــح  ــي تتي ــركات والت ــراءات الش ــي إج ــث ف ــة البح ــة خدم ــة وإضاف ــرات المالي ــب والمؤش ــى النس ــة إل ــركات، باإلضاف ــك الش ــس إدارات تل ــاء مجال ــداوالت أعض وت

ــة. ــات االلكتروني ــن الخدم ــة م ــى باق ــة ال ــة باإلضاف ــات اإلحصائي ــة البيان ــي وكاف ــي وتفصيل ــكل إجمال ــركات بش ــراءات الش ــات إج ــى بيان ــول عل ــة الحص إمكاني

وضمــن سياســة المركــز الراميــة لتعزيــز التواصــل مــع جمهــور المســتثمرين والمهتميــن بســوق رأس المــال، انشــئ المركــز حســاب رســمي لــه علــى شــبكة 

.SDC Jordan ــو ــي )facebook( وه ــل االجتماع التواص

وبلغ عدد زوار موقع المركز اإللكتروني )212,639( زائرًا خالل العام 2017 مقارنة مع )131,665( زائرًا خالل العام 2016.

البنية التحتية اإللكترونية •

قــام المركــز بتطويــر العديــد مــن المشــاريع فــي مجــال البنيــة التحتيــة 

المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات، حيــث قــام المركــز بإنشــاء ثالثــة مواقــع 

لمركــز البيانــات Data centers  )الموقــع الرئيســي، وموقــع اســتدامة العمــل، 

والموقــع االحتياطــي المســاند( مــن خــالل التطويــر والتحديــث المســتمر 

لألنظمــة والبرمجيــات المتعلقــة بهــا وضمــان التناغــم فيمــا بينهــا علــى 

ــه. ــل وج أكم

حيــث تــم تحديــث الموقــع االحتياطــي المســاند وموقــع اســتدامة العمــل، 

وذلــك لتســهيل االســتعادة الفوريــة لبيانــات األنظمــة والخدمــات بصــورة 

كاملــة مــن خــالل تطبيــق نقــل البيانــات المتزامــن مــا بيــن المواقــع للحفــاظ 

عليهــا وحمايتهــا مــن الكــوارث وفقــً ألفضــل المعاييــر الدوليــة، إضافــة 

لتطبيــق فعلــي لخطــة اســتدامة العمــل وذلــك بإجــراء اختبــارات لفحــص 

جاهزيــة موقــع اســتدامة العمــل، كمــا تــم توفيــر أنظمــة أمــن وحمايــة 

ــث  ــال بحي ــبكات االتص ــة وش ــة اإللكتروني ــة االنظم ــة ومراقب ــورة لحماي متط

ــي  ــز ف ــات المرك ــال وخدم ــتمرارية أعم ــات واس ــرية المعلوم ــن وس ــن أم يضم

ــروف. ــة الظ كاف
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إنجازات المركز
تطوير دروة تسوية اثمان االوراق المالية  •

اســتمرارًا لسياســة مركــز إيــداع األوراق الماليــة الهادفــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة لســوق رأس المــال األردنــي بهــدف تعزيــز ثقــة المســتثمرين والمتعامليــن 

بــاألوراق الماليــة والحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بعمليــات تســوية اثمــان االوراق الماليــة مــن خــالل تطبيــق المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات فــي مجــال 

ــن  ــظ األمي ــال الحاف ــك بإدخ ــة، وذل ــألوراق المالي ــوية ل ــاص والتس ــر دورة التق ــى تطوي ــز عل ــل المرك ــا، عم ــوية أثمانه ــة وتس ــة األوراق المالي ــل ملكي ــظ ونق حف

طرفــا فــي تســوية أثمــان األوراق الماليــة التــي تتــم لصالــح عمالئــه. 

كمــا نظــم المركــز تحــت رعايــة رئيــس هيئــة األوراق الماليــة احتفاليــة بإطــالق دورة التقــاص والتســوية الجديــدة والتــي تــم مــن خاللهــا تكريــم عــدد مــن 

ــً لجهودهــم. ــر المركــز الذيــن عملــوا علــى تنفيــذ هــذا المشــروع تثمين موظفــي دوائ

تطوير وتحديث نظام المركز اإللكتروني  •

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

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

مجموعــة مــن اآلليــات واألنظمــة الفرعيــة وقــد كان أهمهــا:

-  تطوير نظام التسويات المالية بادخال الحافظ االمين ضمن دورة التسوية. 

-  تهيئة وتطوير نظام المركز اإللكتروني لتداول وتسوية اثمان سندات االدخار.

-  تطوير نظام للبنك المركزي االردني لمتابعة سجالت االوراق المالية الحكومية. 

-  تطوير وتهيئة نظام الرهن اإللكتروني ليتوافق مع التعديالت الجديدة على االنظمة والتعليمات وليشمل رهن الصكوك والسندات.

.)ANNA( تطوير نظام المركز اإللكتروني ليتوافق مع المتطلبات الجديدة لمؤسسة الترميز العالمية  -

مراجعة األنظمة والتشريعات •

عمــل المركــز علــى مراجعــة شــاملة لكافــة التشــريعات الصــادرة عنــه، وإجــراء التعديــالت المناســبة عليهــا لمواكبــة المســتجدات المختلفــة حيــث عمــل 

علــى اصــدار تعليمــات تســجيل وإيــداع األوراق الماليــة وتســويتها لســنة 2017 والنظــام الداخلــي لصنــدوق ضمــان التســوية لســنة 2017 لمواكبــة تطــور دورة 

تســوية االوراق الماليــة باإلضافــة الــى إصــدار النظــام الداخلــي للمركــز لســنة 2017 وغيرهــا مــن التشــريعات التــي مــن شــانها تطويــر أعمالــه وتنظيــم عالقتــه 

باألعضــاء والمســتثمرين.

توقيع اتفاقية استضافة الموقع البديل "االحتياطي" بين مركز ايداع االوراق المالية والمركز الوطني لألمن وإدارة األزمات •

قــام المركــز بتوقيــع اتفاقيــة اســتضافة وتقديــم خدمــات الموقــع البديــل "االحتياطــي" المســاند للمركــز )Disaster Recovery Site( مــع المركــز الوطنــي 

لألمــن وإدارة االزمــات، وذلــك تنفيــذا لمشــروع ضمــان اســتمرارية العمــل )Business Continuity and Disaster Recovery Plan(  والــذي تضمــن تطويــر وتحديــث 

البنيــة التحتيــة لموقــع المركــز الرئيســي الكائــن فــي مبنــى ســوق رأس المــال، وموقــع اســتمرارية العمــل باإلضافــة إلــى إنشــاء الموقــع االحتياطــي وجــاء 

اعتمــاد المركــز للمركــز الوطنــي لألمــن وادارة االزمــات كموقــع احتياطــي بديــل ضمــن خطــة طــوارئ شــاملة تضمــن اســتمرارية أعمــال المركــز فــي كافــة 

الظــروف وفــق المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات.



15

التدريب
إيمانــً بأهميــة تدريــب الموظفيــن وتنميــة مهاراتهــم وكفاءاتهــم وزيــادة وعــي وثقافــة العامليــن لــدى المركــز، قــام المركــز بإيفــاد موظفيــه لحضــور عــدد مــن 

الــدورات التدريبيــة تتعلــق بالتخطيــط االســتراتيجي، وادارة المشــاريع، واعــداد وتصميــم المنهجيــات لغايــات التميــز، والتحــول نحــو ادارة المــوارد البشــرية المبنيــة 

علــى الكفايــات، والتميــز فــي خدمــة العمــالء، والقيــادة االســتراتيجية كيــف تكــون قائــدًا ومديــرًا، والقيــادة التحويليــة وادارة التغييــر، والمهــارات االداريــة المتكاملــة، 

والمهــارات االساســية للتدقيــق علــى انظمــة المعلومــات، ومهــارات اعــداد التقاريــر، ومهــارات بنــاء الفريــق والعمــل الجماعــي، وتوجيــه الموظــف الجديــد.

كمــا شــارك عــدد مــن موظفــي المركــز فــي ورشــة العمــل التــي نظمتهــا هيئــة األوراق الماليــة بمبنــى ســوق رأس المــال االردنــي تحــت عنــوان تدريــب وتأهيــل مــدراء 

االصــدار خــالل الفتــرة مــن 2017/07/30 ولغايــة 2017/08/08 والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الوعــي االســتثماري لــدى مــدراء االصــدار وتنميــة ثقافتهــم االســتثمارية،  وذلــك 

لمواكبــة المواصفــات والمعاييــر الدوليــة فــي ممارســات أعمــال ومهــام وواجبــات مــدراء وأمنــاء اإلصــدار ولرفــد ســوق رأس المــال األردنــي بالكــوادر الفنيــة المؤهلــة 

ألداء المهــام المطلوبــة، باإلضافــة الــى مشــاركته فــي ورشــة العمــل التــي نظمتهــا الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي والتــي عقــدت فــي مدينــة طوكيــو- اليابــان 

خــالل الفتــرة 06-2017/08/11 تحــت عنــوان ادخــال وكاالت التقييــم إلصــدارات االوراق الماليــة فــي الســوق المالــي اليابانــي حيــث تــم اســتعراض التجربــة اليابانيــة 

فــي مجــال تأســيس وكاالت التصنيــف اإلئتمانــي مــن حيــث النشــأة والتنظيــم القانونــي والجوانــب الفنيــة والفوائــد المتحققــة مــن ذلــك.

الوفود المحلية
اســتقبل مركــز إيــداع األوراق الماليــة وفــدًا طالبيــا مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة – قســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة بهــدف تعريفهــم علــى أهــم االنجــازات 

والتطــورات التــي شــهدتها مؤسســات ســوق رأس المــال وخصوصــً مركــز إيــداع األوراق الماليــة.

كمــا شــارك المركــز إلــى جانــب كل مــن هيئــة األوراق الماليــة وبورصــة عمــان فــي االجتمــاع الــذي عقــد بتاريــخ 2017/01/02 مــع مجلــس االعيــان االردنــي، وجــاء 

االجتمــاع بهــدف االطــالع علــى أهــم التطــورات فــي ســوق رأس المــال الوطنــي واإلجــراءات التــي اتخذتهــا مؤسســات ســوق رأس المــال لتطويــر األطــر التنظيميــة 

ــاخ االســتثماري، باإلضافــة الــى مشــاركته باالجتمــاع الــذي عقــد لمؤسســات ســوق رأس المــال بتاريــخ 2017/12/18 مــع لجنــة  والفنيــة فــي الســوق بمــا يعــزز المن

االقتصــاد واالســتثمار النيابيــة لمناقشــة الموازنــة العامــة.

 

العالقات الدولية
وفــي نطــاق العالقــات الدوليــة مــع كافــة المؤسســات واالتحــادات المعنيــة بأســواق رأس المــال، فقــد حــرص المركــز علــى المشــاركة فــي العديــد مــن االجتماعات 

والمؤتمــرات التــي تــم عقدهــا خــالل العــام 2017 ومــن ابرزها: 

االجتماع العادي للهيئة العامة لمؤسسة الترميز العالمية )ANNA( الذي عقد في مدينة مالطا خالل الفترة 2017/05/24-22. •

ــى  • ــرة 2017/11/29 ال ــالل  الفت ــيلي خ ــنتياغو - تش ــة س ــي مدين ــد ف ــذي عق ــة )ANNA( ال ــز العالمي ــة الترمي ــة لمؤسس ــة العام ــادي للهيئ ــر الع ــاع غي االجتم

.2017/12/01

االجتماع الثالث والعشرون التحاد البورصات األوروبية اآلسيوية )FEAS( الذي عقد بمدينة طهران – ايران خالل الفترة 2017/05/17-16. •

االجتماع الرابع والعشرون التحاد البورصات األوروبية اآلسيوية )FEAS( الذي عقد بمدينة يريفان- أرمينيا  خالل الفترة 2017/11/03-01. •

ــة  ــور ذات العالق ــة األم ــب، لمناقش ــتثمرين األجان ــن المس ــم م ــن عمالئه ــة ع ــم نياب ــاءت زياراته ــن، وج ــظ العالميي ــاء الحف ــن أمن ــد م ــز العدي ــتقبل المرك ــا اس كم

ــتقبلي.  ــر المس ــط للتطوي ــرات أو خط ــا، وأي تغي ــول به ــريعات المعم ــال، والتش ــوق رأس الم بس



16

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

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

المركــز خــالل العــام 2017.

تسجيل األوراق المالية
يجــري تســجيل األوراق الماليــة لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة اســتنادًا ألحكام قانــون األوراق الماليــة وتعليمات تســجيل وإيــداع األوراق المالية وتســويتها 

.2017 لسنة 

ــح  ــة ليصب ــاهمة عام ــركات مس ــة )5( ش ــاء عضوي ــز بإنه ــام المرك ــا ق ــدة، بينم ــة جدي ــاهمة عام ــركة مس ــجيل أي ش ــز بتس ــم المرك ــم يق ــام 2017 ل ــالل الع خ

عــدد اعضــاء المركــز مــن الشــركات المســاهمة العامــة حتــى نهايــة العــام 2017 )250( شــركة ومجمــوع األســهم المصــدرة مــن قبــل تلــك الشــركات يبلــغ 

ــارًا. ــا )17,403,239,339.42( دين ــة مقداره ــة إجمالي ــهم، بقيم )7,603,665,805( س

كما عمل المركز خالل العام 2017 على تسجيل وإطفاء عدد من السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك كما هو مبين في الجدول أدناه.

جدول يبين السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك المسجلة والمطفأة لدى المركز خالل العام 2017

المسجلة

القيمة االجمالية )مليون دينار أردني(عدد االصداراتاسم المصدر التسلسل
262625 سندات خزينةحكومة المملكة االردنية الهاشمية1

500 )مليون دوالر امريكي(1 سندات خزينة 

25820 أذونات خزينة

111 سندات االدخار لألفراد

4250 سنداتسلطة المياه األردنية2

3225 سنداتشركة الكهرباء الوطنية3

175 صكوك التمويل اإلسالمية

األردنية للصكوك االسالمية لتمويل المشاريع الحكومية ذات 4
الغرض الخاص

134 صكوك التمويل اإلسالمية

125 أسناد قرضالبنك األهلي األردني5

110 أسناد قرضالعربية الدولية للفنادق6

17175 أسناد قرضاألردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري7

المطفأه

القيمة االجمالية )مليون دينار أردني(عدد االصداراتاسم المصدر التسلسل
472835 سندات خزينةحكومة المملكة االردنية الهاشمية1

22975 أذونات خزينة

250 سنداتسلطة المياه األردنية2

2300 سنداتالتسهيالت التجارية األردنية3
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تعريف المستثمرين وفتح الحسابات
ــات المركــز مــن خــالل أنظمتــه اإللكترونيــة بحيــث يصــدر المركــز رقــم خــاص لــكل  يتــم تعريــف المســتثمرين وفتــح حســابات أوراق ماليــة لهــم علــى قاعــدة بيان

مســتثمر عنــد تعريفــه يســمى “رقــم المركــز للمســتثمر”، ويكــون رقــم المركــز الرقــم الوطنــي للشــخص الطبيعــي أردنــي الجنســية أو الرقــم الصــادر عــن المركــز 

لألشــخاص غيــر األردنييــن والجهــات األخــرى.

جدول يبين إجراءات الشركات المسجلة لدى المركز خالل العام 2017

عدد األسهمعدد الشركاتالبيان

12167,972,721الزيادة الناتجة عن االكتتاب الخاص

11126,297,957الزيادة الناتجة عن الرسـملة

1482,394,156تخفيض رؤوس األموال

جدول يبين عدد المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في نهاية عامي 2017 و 2016

تصنيفنوع المستثمر
المستثمر

المجموعأجنبيعربيأردني

20172016201720162017201620172016

548,458543,35250,17149,2934,4614,275603,090596,920أفرادشخص طبيعي

شخص اعتباري

2,9232,8705715597457164,2394,145شركات

15415343431,2661,2471,4631,443صناديق

47465544449695مؤسسات

771515222424حكومات

1081075500113112جمعيات

292900113030بلديات

431010001413وقف

22442288هيئات

33115599طوائف دينية

3,2773,2206546422,0652,0175,9965,879 المجموع

995957706516161,0811,038  مشتركمشترك

552,730547,52950,89550,0006,5426,308610,167603,837المجموع الكلي

باإلضافة إلى قيام المركز بإجراء التغييرات الالزمة على األوراق المالية المسجلة لديه، وتحديث سجالت المساهمين نتيجة إلجراءات الشركات المختلفة.
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إيداع األوراق المالية
بلغ عدد سجالت األوراق المالية المودعة لدى المركز كما في 2017/12/31 )276( سجاًل من االسهم والسندات والصكوك االسالمية. 

تحليل ملكية األوراق المالية المسجلة

القيمة اإلجماليةاألوراق الماليةالملكياتتصنيف الجنسيةالحالة

%المبلغ بالدينار%عدد%عدد

المودعة

544,46580.5265,083,677,13766.8499,716,733,615.2954.468أردنيين

30,7564.5491,950,588,47025.6496,073,723,349.8934.047عرب

3,8490.569517,579,9026.8061,861,654,253.7510.436أجانب

579,07085.6447,551,845,50999.30417,652,111,218.9398.951المجموع

غير المودعة

88,63813.11025,833,7110.34057,909,742.640.325أردنيين

7,9661.17825,904,9720.341124,329,020.640.697عرب

4610.0681,161,0230.0155,054,357.210.028أجانب

97,06514.35652,899,7060.696187,293,120.491.050المجموع

676,135100.0007,604,745,215100.00017,839,404,339.42100.000المجموع الكلي

تحليل الملكية المودعة 

نوع 
المستثمر

تصنيف 
المستثمر

القيمة اإلجماليةاألوراق الماليةالمستثمرينالملكيات

%المبلغ بالدينار%عدد%عدد%عدد

طبيعي 
339,49658.628153,88655.4952,454,426,74032.5013,949,241,197.2022.373ذكور

233,66640.352121,43943.793517,413,2566.8511,061,095,433.546.011إناث

573,16298.980275,32599.2882,971,839,99639.3525,010,336,630.7428.384المجموع

اعتباري

4,4700.7721,4890.5373,746,140,41949.6069,243,552,222.0752.365شركات

6660.1151160.042100,396,2631.329547,315,333.203.101صناديق

2400.041400.014592,309,8727.8432,072,633,578.3811.742مؤسسات

630.011130.00590,453,9971.198536,622,994.133.040حكومات

1620.028740.02737,074,7790.491200,592,067.531.136جمعيات

270.005250.0095,771,3720.07629,909,288.040.169بلديات

70.00170.003290,1250.0041,534,250.320.009وقف

160.00350.002828,1910.0111,630,539.530.009هيئات

60.00140.0016,475,2790.0867,032,927.120.040طوائف دينيه

5,6570.9771,7730.6404,579,740,29760.64412,640,823,200.3271.611المجموع

2510.0432000.072265,2160.004951,387.870.005مشتركمشترك

579,070100.000277,298100.0007,551,845,509100.00017,652,111,218.93100.000المجموع الكلي للمودعة
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االستعالم عن أرصدة الملكية

يقــوم المركــز بتقديــم خدمــات للمســتثمرين تمكنهــم مــن الحصــول علــى إشــعارات ملكية بــاألوراق الماليــة تبين ملكيــة المســتثمر مــن األوراق المالية فــي مختلف 

الحســابات بتاريــخ محــدد كمــا بإمــكان المســتثمر الحصــول علــى كشــوف حســابات تبيــن مختلف الحــركات التــي تمت علــى أوراقــه المالية.

التقاص والتسوية

قــام المركــز اعتبــارًا مــن 2005/01/02 بتطبيــق إجــراءات التقــاص والتســوية لعقــود التــداول المنفــذة فــي البورصــة علــى أســاس التســليم مقابــل الدفــع، بحيــث ال 

يتــم تســليم الورقــة الماليــة المباعــة إال بعــد ســداد ثمنهــا وقــد بلــغ عــدد عقــود التــداول اإللكترونيــة التــي تــّم إخضاعهــا لعمليــات التقــاص والتســوية اإللكترونيــة 

خــالل العــام 2017 )755,296( عقــدًا تــم بموجبهــا تحويــل )1,557,566,754( ســهمً بقيمــة إجماليــة بلغــت )1,685,817,256.66( دينــارًا، كمــا بلغــت المبالــغ المقبوضــة 

والمدفوعــة مــن خــالل حســاب التســوية الخــاص بالمركــز لــدى البنــك المركــزي األردنــي )396,124,256.08( دينــارًا. ويتــم اجــراء التســويات الماليــة بيــن الوســطاء وامنــاء 

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

يعمل المركز على تحويل هذه المبالغ الـــى الوســـطاء وامناء الحفظ المستـــحقين لهـــا، حيـــث تم اعتـــماد البنـــك المـــركزي االردني بنكـــً للتســـوية، حيث كان مــركز 

ايــــداع االوراق المـاليــــة عضـــو غــــير مـباشـــر فــي نظـــام التســـويات االجـــمالية الفـوريـــة - األردن )RTGS-JO(، اال انه بتاريخ 2015/05/26 انضم المركز لجمعية االتصاالت 

.)RTGS-JO( وبذلك أصبــــح المركـــز عضـــو مباشر في نظـــام التســــويات االجـماليـــة الفــوريـــة - األردن )SWIFT(  المالية العالمية

يعمــل المركــز علــى اجــراء عمليــة التقــاص والتــي يتــم بموجبهــا تحديــد المبالــغ الماليــة المســتحقة علــى الوســيط او لــه بنــاًء علــى كافــة عقــود التــداول المنفــذة من 

قبلــه وعقــود التســوية المقبولــة مــن أمنــاء الحفــظ وذلــك بطــرح اجمالــي قيمــة عقــود التــداول شــراًء وعقــود تســوية البيــع مــن إجمالــي قيمــة عقــود التــداول بيعــً 

وعقــود تســوية الشــراء لذلــك اليــوم.

فــي حيــن يعمــل المركــز علــى اجــراء عمليــة التقــاص والتــي يتــم بموجبهــا تحديــد المبالــغ الماليــة المســتحقة علــى الحافــظ االميــن او لــه بنــاء علــى عقــود التســوية 

المقبولــة مــن قبلــه وذلــك بطــرح  اجمالــي قيمــة عقــود تســوية الشــراء المقبولــة مــن الحافــظ االميــن مــن اجمالــي قيمــة عقــود تســوية البيــع المقبولة مــن الحافظ 

االميــن لنفــس يــوم التــداول.

ويتــم ابــالغ الوســيط والحافــظ االميــن الكترونيــً بالمبالــغ المترتبــة لــه او عليــه فــي يــوم التــداول المعنــي، واذا لــم يقــم الوســيط او الحافــظ االميــن بتســديد مبلــغ 

التســوية المترتــب عليــه ضمــن المواعيــد المحــددة لذلــك يعتبــر مخــاًل بااللتزامــات المترتبــة عليــه، ويتخــذ المركــز االجــراءات الالزمــة إلتمــام التســويات المالية مــن خالل 

صنــدوق ضمــان التســوية.

ويقــوم المركــز بنقــل ملكيــة األوراق الماليــة المودعــة مــن حســاب المســتثمر البائــع لــدى الوســيط البائــع إلــى حســاب المســتثمر المشــتري لــدى الوســيط المشــتري 

بموجــب قيــود إلكترونيــة بنــاًء علــى الملــف اليومــي للتــداول الــوارد للمركــز مــن البورصــة، حيــث يتــم خصــم عــدد األوراق الماليــة مــن حســاب البائــع وإضافتهــا إلــى 

حســاب المشــتري، وتبقــى األوراق الماليــة عالقــة فــي حســاب المشــتري إلــى حيــن إتمــام إجــراءات تســويتها ودفــع ثمنهــا، وال يجــوز إجــراء أي تحويــل عليهــا أو رهنهــا 

خــالل هــذه المــدة.

جدول يبين عدد إشعارات الملكية وكشوف الحسابات الصادرة من المركز خالل العام 2017

نسبة الزيادة أو )النقص(%20172016نوع الكشف 

)4.12(3,6963,855إشعار ملكية

42435519.44كشف حساب
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أمــا بتحليــل التــداول اإللكترونــي مصنــف قطاعيــً بالــدوالر األمريكــي فقــد بلــغ عــدد عقــود التــداول اإللكترونيــة حتــى نهايــة العــام 2017 عقــد واحــد تــم بموجبــه 

تحويــل )4( ســندات بقيمــة إجماليــة بلغــت )400,000.00( دوالرًا أمريكيــً وكان ذلــك فــي قطــاع البنــوك.

عدد المتعاملين بعقود التداول المنفذة 
للعام 2017 مصنفين قطاعيًا

عدد عقود التداول المنفذة للعام 2017 
مصنفين قطاعيًا

القيمة األجمالية لألوراق المالية المتداولة
للعام 2017 مصنفين قطاعيًا

عدد األوراق المالية المتداولة للعام 2017 
مصنفين قطاعيًا

456,774

9,272
67,912

7,924

1,522

220,405

14,388

10,550

22,951,864.98

333,577,853.33
322,632,759

1,168,645,929

28,394,893

304,555,610

1,334,832,069.96

1,262,114,797.71

456,774

9,272
67,912

7,924

1,522

220,405

14,388

10,550

22,951,864.98

333,577,853.33
322,632,759

1,168,645,929

28,394,893

304,555,610

1,334,832,069.96

1,262,114,797.71

456,774

9,272
67,912

7,924

1,522

220,405

14,388

10,550

22,951,864.98

333,577,853.33
322,632,759

1,168,645,929

28,394,893

304,555,610

1,334,832,069.96

1,262,114,797.71

456,774

9,272
67,912

7,924

1,522

220,405

14,388

10,550

22,951,864.98

333,577,853.33
322,632,759

1,168,645,929

28,394,893

304,555,610

1,334,832,069.96

1,262,114,797.71
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التسليم مقابل الدفع

جدول يبين مقبوضات ومدفوعات بنك التسوية خالل عامي 2017 و 2016

نسبة الزيادة أو )النقص(%20172016البيان

)5.48(396,124,256.08419,098,298.66مقبوضات بنك التسوية

1)T+1( 160,235,557.12164,555,123.97احتياطي سيولة)2.62(

2)T+2( 235,888,698.96254,543,174.69مبلغ التسوية)7.33(

)5.48(396,124,256.08419,098,298.66مدفوعات بنك التسوية

1)T+2( 396,083,926.18418,910,818.87مدفوعات التسوية)5.45(

2)T+4( 40,329.90187,479.79قيمة العقود المعلقة)78.49( 

لوبقم ةیوست دقع

T+0

T+0

T+1

)ةلویسلا يطایتحا– طیسولا ىلع قحتسملا غلبملا يفاص( ةیوستلا غلبم

T+2

لالخالا

 ةیلاملا قاروالا میلست
 دیدست لباقم ةعابملا

اهنامثا

ينورتكلالا لوادتلا فلم

ةلویسلا يطایتحا

T+2

T+2

ةیلاملا قاروالا ءارش
زجعلا

 ىرخالا  تاباسحلا

ةیوستلاو صاقتلا

طیسولا
 يطایتحا باسح

ةلویسلا
ةیوستلا باسح

 ظفحلا تاباسح
نیمالا

ال
T+1

T+2

ال

معن

قیلعتلا بابسا ةلازا

معن

T+0/T+1
نیمالا ظفحلا

T+2

لوبقم لوادت دقع

 ةیوست دقع
ضوفرم

ىرخالا تاباسحلا
 قحتسملا غلبملا يفاص( ةیوستلا غلبم

T+2)نیمالا ظفاحلا ىلع

طیسولا لبق نم ةیوستلا مامتا

T+2

T+2

قلعم لوادت دقع

 ةیوستلا نامض قودنص
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صندوق ضمان التسوية

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

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

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

ويتمتــع الصنــدوق بشــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي، ويتولــى إدارتــه مجلــس إدارة المركــز والمديــر التنفيــذي للمركــز، ويتكــون أعضــاء الصندوق من الوســطاء 

المالييــن، وقــد بــدأ العمــل بأحــكام النظــام الداخلــي لصنــدوق ضمــان التســوية اعتبــارًا مــن 2004/12/31 حيــث يعتبــر صنــدوق ضمــان التســوية الخلــف القانونــي 

والواقعــي لصنــدوق ضمــان الوســطاء المالييــن.

تقســم مســاهمات اعضــاء الصنــدوق مــن الوســطاء المالييــن البالــغ عددهــم )58( وســيط الــى مســاهمات نقديــة وكفــاالت بنكيــة، وتحتســب وفــق معــادالت 

محــددة فــي النظــام الداخلــي للصنــدوق ويعــاد احتســابها دوريــً.

التحويالت

يقوم المركز بتنفيذ عمليات التحويل ونقل الملكية التالية: 

التحويالت االرثية  •

           يقوم المركز  بإتمام معامالت التحويل االرثي وذلك من خالل نقل ملكية األوراق المالية المسجلة باسم المورث الى حساب الورثة الشرعيين.

وفيما يلي جدواًل يبين موجودات صندوق ضمان التسوية المقدمة من الوسطاء الماليين كما في 2017/12/31

6,014,000.00مجموع الكفاالت البنكية

1,454,000.00مجموع المساهمات النقدية

7,468,000.00مجموع الضمانات

كمــا قــام امنــاء الحفــظ مــن البنــوك المرخصــة لمزاولــة اعمــال الحفــظ االميــن بتقديــم خطابــات تعهــد خطيــة غير محــددة المــدة بعــدد )13( خطــاب في حيــن قام 

)3( مــن امنــاء الحفــظ مــن دون البنــوك بتقديــم كفــاالت بنكيــة بقيمــة )300,000( دينــار باإلضافــة الــى )2( مــن امنــاء الحفــظ لــم يقدمــوا بتقديــم ضمانــات للمركــز. 

جدول يبين عمليات نقل الملكية للتحويالت االرثية

نسبة الزيادة أو)النقص(%20172016البياننوع الورقة المالية

األسهم

15,43914,8633.88عدد عقود التحويل

)28.78(21,759,61430,553,294عدد األسهم

)3.63(64,697,636.4167,137,248.26القيمة اإلجمالية

السندات

50100.00عدد عقود التحويل

1,0700100.00عدد السندات

107,000.000.00100.00القيمة اإلجمالية

حقوق اكتتاب

10100.00عدد عقود التحويل

3640100.00عدد األسهم

211.120.00100.00القيمة اإلجمالية
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64,804,847.53

24,498,536

30,596,225.47

21,761,048

40,967,506.18

19,590,046

التحويالت العائلية  •

              يقوم المركز بإجراء التحويل العائلي على ملكية األوراق المالية المسجلة لديه ما بين األصول والفروع وما بين اإلخوة واألشقاء وما بين األزواج.

جدول يبين عمليات نقل الملكية للتحويالت العائلية

نسبة الزيادة أو)النقص(%20172016البياننوع الورقة المالية

األسهم

2,3461,89723.67عدد عقود التحويل

24,498,36911,662,339110.06عدد األسهم

40,950,806.1821,036,562.9794.66القيمة اإلجمالية

السندات

10100.00عدد عقود التحويل

1670100.00عدد السندات

16,700.000.00100.00القيمة اإلجمالية

التحويالت االخرى والتي تشمل: •

تحويــل ملكيــة األوراق الماليــة غيــر المتداولــة  وقســمة األوراق الماليــة ذات الملكيــة المشــتركة، والوصيــة بــاألوراق الماليــة، وهبــة األوراق الماليــة الــى الجهــات 

ــم  ــي تت ــالت الت ــً والتحوي ــً أو ذري ــف خيري ــح الوق ــة لصال ــة األوراق المالي ــص ملكي ــمية، وتخصي ــات الرس ــدى الجه ــجلة ل ــة المس ــة أو االجتماعي ــة أو الخيري الديني

وفقــً ألحــكام قانــون تملــك الحكومــة لألمــوال التــي يلحقهــا التقــادم، وقــرارات مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة، وقــرارات المحاكــم ودوائــر التنفيــذ، 

والتحويــالت بيــن المؤسســين، والتحويــالت فــي حــاالت تملــك أســهم الشــركات المســاهمة العامــة وفقــً ألحــكام التشــريعات النافــذة.

جدول يبين عمليات نقل الملكية للتحويالت االخرى 

نسبة الزيادة أو)النقص(%20172016البياننوع الورقة المالية

األسهم

17,0563,115447.54عدد عقود التحويل

)89.98(19,590,046195,574,373عدد األسهم

)95.82(30,596,225.47732,489,127.61القيمة اإلجمالية

القيمة اإلجمالية للتحويالت المستثناة
من التداول خالل العام 2017

عدد األوراق المالية للتحويالت المستثناة
من التداول خالل العام 2017
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قيود الملكية

يعتبــر المركــز الجهــة الوحيــدة المخولــة بوضــع ورفــع إشــارات الحجــز علــى األوراق الماليــة المودعــة لديــه وذلــك بنــاًء علــى القــرارات الصــادرة عــن الجهــات الرســمية 

المختصــة، فــي حيــن بقيــت مســؤولية الشــركات المســاهمة العامــة قائمــة بتثبيــت ورفــع تلــك اإلشــارات لــألوراق الماليــة غيــر المودعــة.

وكذلــك يعتبــر المركــز الجهــة الوحيــدة المخولــة بوضــع ورفــع إشــارات الرهــن علــى األوراق الماليــة المودعــة وذلــك بنــاًء علــى طلبــات الرهــن المقدمــة إليه مــن الراهن 

والمرتهــن وكذلــك طلبــات رفــع الرهــن المقدمــة إليــه مــن المرتهــن حســب األصول.

كمــا يوفــر المركــز للمســتثمرين خدمــة التجميــد والتــي يســتطيع المســتثمر مــن خاللهــا تجميــد أوراقــه الماليــة فــي الســجل المركــزي لــدى المركــز بحيــث يتــم منــع 

أي عضــو مــن أعضــاء المركــز مــن إجــراء أي تصــرف عليهــا.

جدول يبين قيود الملكية المنفذة على األوراق المالية المودعة

نسبة الزيادة أو )النقص(%20172016البياننوع الحركة

رهن
)17.58(7591عدد العمليات

)9.90(87,674,84597,310,631عدد األوراق المالية

رفع رهن
)45.12(6241,137عدد العمليات

177,991,53848,929,496263.77عدد األوراق المالية

حجز
)23.75(8,66511,364عدد العمليات

210,460,636117,825,67978.62عدد األوراق المالية

رفع حجز
)14.53(7,5928,883عدد العمليات

)34.68(208,818,001319,692,913عدد األوراق المالية

التجميد
392277.27عدد العمليات

)70.97(6,246,46021,519,682عدد األوراق المالية

رفع التجميد
)36.36(711عدد العمليات

8,881,1186,858,16029.50عدد األوراق المالية
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تطوير نظام االطالع على الحسابات )محفظتك االلكترونية(

ســيعمل المركــز علــى اطــالق خدمــة محفظتــك االلكترونيــة ePortfolio والتــي تعتبــر اول نافــذة مباشــرة مــن المركــز الــى المســتثمر،  تســتخدم احــدث التقنيــات 

التكنولوجيــة فــي عالــم الويــب وتتوافــق مــع االجهــزة الذكيــة، حيــث تمكــن المســتثمر مــن االطــالع علــى: 

معلومات المستثمر لدى المركز.  •

ملكية المستثمر من االوراق المالية.  •

حسابات االوراق المالية. •

الحركات التي تمت على حسابات االوراق المالية للمستثمر. •

نقل سجالت ملكية السندات الحكومية الى المركز

تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )436( فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2016/07/10 بتســجيل وترميــز كافــة األوراق الماليــة لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة 

وفــق المعاييــر الدوليــة ســيقوم المركــز وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي االردنــي باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لنقــل ســجالت الســندات الحكوميــة الــى المركــز.  

تسوية الصفقات

ســيعمل المركــز علــى تنفيــذ التســويات الماليــة الخاصــة بالصفقــات مــن خــالل المركــز مباشــرة, حيــث ان الوضــع القائــم يتمثــل بتســوية الصفقــات بيــن الوســطاء 

.)T+2( المالييــن دون تدخــل المركــز حيــث يقتصــر دور المركــز علــى نقــل ملكيــة االوراق الماليــة لهــا فــي يــوم التســوية

اضافة الشركات التابعة الى منطقة االعضاء

تحقيقــا لمتطلبــات هيئــة االوراق الماليــة حــول إدخــال الشــركات التابعــة لجميــع الشــركات المســاهمة العامــة تحــت مظلــة قاعــدة بيانــات المركــز ودمــج بياناتهــا 

مــع الشــركات المســاهمة العامــة االم, فقــد تــم االتفــاق مــع هيئــة األوراق الماليــة علــى قيــام المركــز بإيجــاد البيئــة الفنيــة والوظيفيــة مــن خــالل نظــام منطقــة 

األعضــاء االلكترونــي “Member's Area”،  والتــي تمكنهــا مــن ضبــط تــداوالت الشــركات التابعــة وتفعيــل دور الرقابــة. 

SCORPIO® تطوير وترقية نظام المركز االلكتروني

يعمــل المركــز بشــكل مســتمر علــى تطويــر نظــام المركــز االلكترونــي لمواكبــة التطــورات الحديثــة والمتجــددة  فــي مجــال التطبيقــات وقواعــد البيانــات واعتمــاد 

تكنولوجيــا شــبكات الويــب المتقدمــة ممــا يســاهم إيجابــً بتوفيــر الوقــت والجهــد المبذوليــن إلتمــام األعمــال والتعامــل مــع تطبيقــات النظــام بســهولة حيــث 

ســيعمل المركــز خــالل العــام القــادم علــى تطويــر نظــام المركــز الرئيســي )®SCORPIO( الــى أحــدث نســخة فــي اوراكل وذلــك لمواكبــة التطــور التكنولوجــي 

ولتخطــي التحديــات التــي تواجــه مســتخدمي النظــام باإلضافــة الــى تطويــر النظــام المركــز االلكترونــي ليصبــح نظــام موحــد البنيــة والمعاييــر بأحــدث 

التكنولوجيــا )Standardized and new technology system( بحيــث يتوافــق مــع التطــور التكنولوجــي دون االخــالل بالمهــام الوظيفيــة التــي يقــوم فيهــا النظــام 

والتــي تتوافــق مــع تشــريعات المركــز ووظائفــه واجراءاتــه.

VPN الربط مع البنك المركزي عبر شبكة

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

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

رفــع مســتويات االمــن والحمايــة ســيعمل المركــز علــى شــراء )STP Adapter( المــزود مــن شــركة )CMA( باإلضافــة الــى تطويــر برمجيــات خاصــة تقــوم بالتعامــل 

.)Simple Object Access Protocol – SOAP Connectivity( بحيــث تكــون آليــة التراســل المعتمــدة فــي النظــام هــي STP-Adapter مــع هــذا

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

واســتكمااًل إلجــراءات المركــز فــي مجــال إدارة المخاطــر فــإن المركــز ســيقوم بتطويــر وتحديــث خطــة طــوارئ شــاملة تضمــن اســتمرارية أعمــال المركــز فــي كافــة 

الظــروف وفــق المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات، وتشــمل الخطــة تحليــل المخاطــر والمشــاكل المحتملــة لغايــات وضــع اســتراتيجية الوقايــة مــن المخاطــر 

والكــوارث والتعامــل معهــا فــي حــال وقوعهــا.
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تطوير نظام إدارة األرشفة والمستندات 

ســيعمل المركــز علــى اســتكمال االجــراءات الالزمــة لتطويــر نظــام ادارة االرشــفة والمســتندات، حيــث يهــدف النظــام إلــى التحــول مــن البيئــة الورقيــة الــى البيئــة 

االلكترونيــة فــي مجــال توزيــع المراســالت الداخليــة ممــا يعمــل علــى اختصــار الوقــت والجهــد والكلفــة والســرعة بإتمــام المعامــالت وســهولة اســترجاعها.

E- Fawateercom الدفع االلكتروني

ــر  ــر عب ــً والــذي يعــد نظــام مركــزي تكاملــي لتســهيل وتســريع عمليــة عــرض وتحصيــل الفواتي ســيعمل المركــز علــى الربــط مــع نظــام اي فواتيركــم الكتروني

قنــوات دفــع متعــددة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 

السادة مركز إيداع األوراق المالية المحترمين

شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

الرأي

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

2017، وقائمــة اإليــرادات والمصروفــات وقائمــة التغيــرات فــي االحتياطيــات وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم 

الماليــة وملخصــً للسياســات المحاســبية الهامــة.

برأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة تظهــر بعدالــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي للمركــز كمــا فــي 31 كانــون األول 2017، وأداءه المالــي وتدفقاتــه 

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

أساس الرأي 

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

تدقيــق القوائــم الماليــة.

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

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

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

فقرة توكيدية 

ــد التنمويــة بمبلــغ  • ــا، نــود أن نلفــت إنتباهكــم إلــى إيضــاح رقــم )7( حــول القوائــم الماليــة والمتعلــق بقيمــة دفعــات لشــراء أرض إرب دون التعديــل فــي رأين

323,250 دينــار أردنــي بحيــث تــم توقيــع عقــد بيــع وتطويــر الموقــع بتاريــخ 30 كانــون األول 2009، إال أن الطــرف المقابــل وهــو شــركة تطويــر الشــمال لــم يقــم 

لغايــة تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة بنقــل ملكيــة األرض باســم مركــز إيــداع األوراق الماليــة.

نــود أن نلفــت إنتباهكــم إلــى إيضــاح رقــم )8( حــول القوائــم الماليــة، فإنــه مــن ضمــن بنــد الممتلــكات والمعــدات يوجــد أرض ومبنــى كلفتهــا 1,786,777دينــار  •

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

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

مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية 

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

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

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

وإســتخدام أســاس اإلســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم توجــد نيــة لــدى اإلدارة بتصفيــة المركــز أو إيقــاف أعمالــه أو عــدم وجــود بديــل واقعــي غيــر ذلــك.

األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للمركز. •
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مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية 

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

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

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

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

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم بممارســة الحكــم المهنــي والمحافظــة علــى تطبيــق مبــدأ الشــك المهنــي فــي جميــع نواحــي 

التدقيــق، باإلضافــة إلــى:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواءًا كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو خطــأ، وكذلــك تصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق مالئمــة  •

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

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

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

رأي حــول مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي المركز.

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

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

ــإذا  ــتمرة. ف ــأة مس ــتمرارية كمنش ــى اإلس ــز عل ــدرة المرك ــول ق ــة ح ــكوكً جوهري ــر ش ــن أن تثي ــروف يمك ــداث أو ظ ــة بأح ــري ذا صل ــن جوه ــدم تيق ــود لع وج

إســتنتجنا عــدم وجــود تيقــن جوهــري، فنحــن مطالبــون أن نلفــت اإلنتبــاه فــي تقرير تدقيقنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، أو إذا كان 

اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غيــر كافيــً، فإننــا ســوف نقــوم بتعديــل رأينــا. إســتنتاجاتنا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقرير 

تدقيقنــا. ومــع ذلــك، فإنــه مــن الممكــن أن تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي توقــف المركــز عــن اإلســتمرار كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض العــام والشــكل والمحتــوى للقوائــم الماليــة بمــا فيهــا اإليضاحــات وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت واألحداث بشــكل يحقق  •

ــرض العادل. الع

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

ضعــف هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة تــم تحديدهــا خــالل تدقيقنــا. 

طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

محمد األزرق

)إجازة رقم 1000(

عّمان في 1 شباط 2018



30

مركز إيداع األوراق المالية
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري
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قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2017

20172016إيضاحات

دينار أردنيدينار أردني

الموجودات

الموجودات المتداولة

7,130,267 6,453,997 3حسابات جارية لدى البنوك

 7,075  3,110 ذمة المركز المالي الوطني األردني

99,643 47,671 4ذمم وأرصدة مدينة أخرى

7,236,985 6,504,778 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

3,684,235 2,908,177 5صندوق إسكان موظفي المركز

61,188 60,686 6موجودات غير ملموسة

323,250 323,250 7دفعات على شراء أرض

1,077,538 831,648 8ممتلكات ومعدات  

5,146,211 4,123,761 مجموع الموجودات غير المتداولة

12,383,196 10,628,539 مجموع الموجودات

المطلوبات واإلحتياطيات

المطلوبات المتداولة

1,152,545 1,265,993 9أرصدة دائنة أخرى

750,000  - 10ذمة كرسي الملك عبد اهلل الثاني لدراسات األوراق المالية

98 98 إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول

1,902,643 1,266,091 مجموع المطلوبات

اإلحتياطيات

900,305 401,338 اإلحتياطي العام

5,572,763 5,729,683 مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

323,250 323,250 مقابل دفعات على شراء أرض إربد

3,684,235 2,908,177 مقابل ذمة صندوق إسكان موظفي المركز

10,480,553 9,362,448 مجموع اإلحتياطيات

12,383,196 10,628,539 مجموع المطلوبات واإلحتياطيات
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عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

20172016إيضاحات

دينار أردنيدينار أردني

اإليرادات

2,271,383 2,591,276 11عموالت نقل ملكية األوراق المالية

1,741,002 1,712,544 12بدالت إنتساب وإشتراك العضوية وتسجيل السندات وإسناد القرض

58,431 35,823 13بدالت وأجور وغرامات

108,100 107,849 14إيرادات أخرى بالصافي

4,178,916 4,447,492 مجموع اإليرادات

)2,048,677()2,272,047(15مصاريف إدارية

)15,416()3,965(مصاريف إغالق مشروع المركز المالي الوطني األردني

)375,625()299,022(مصاريف عطاءات وإلتزامات مستقبلية

1,739,198 1,872,458 الفائض
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قائمة التغيرات في االحتياطات للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

مقابل ممتلكات اإلحتياطي العام
ومعدات )رأسمال(

مقابل دفعات 
على شراء أرض إربد

مقابل ذمة صندوق 
إسكان موظفي المركز

اإلجمالي

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

10,226,566  3,684,235  323,250  5,347,902 871,179 رصيد 1 كانون الثاني 2016

المحّول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية 
إلى اإلحتياطي العام

 161,107  -  -  -  161,107 

المحّول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية 
إلى مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

 -  224,861 -  -  224,861 

)1,871,179( -  -  - )1,871,179(المحّول لوزارة المالية

1,739,198  -  -  -  1,739,198 الفائض

10,480,553 3,684,235 323,250 5,572,763 900,305 رصيد 31 كانون األول 2016

المحّول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية 
إلى اإلحتياطي العام

 52,823  -  -  -  52,823 

المحّول من مقابل ذمة صندوق إسكان موظفي 
المركز إلى اإلحتياطي العام

 776,058 )776,058( - 

المحّول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية 
إلى مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

 -  156,920  -  -  156,920 

المحّول من أمانات كرسي جاللة الملك عبداهلل 
الثاني إلى اإلحتياطي العام

 750,000  750,000 

)3,950,306( -  -  - )3,950,306(المحّول لوزارة المالية

 1,872,458  -  -  -  1,872,458 الفائض

9,362,448 2,908,177 323,250 5,729,683 401,338 رصيد 31 كانون األول 2017
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

20172016

دينار أردنيدينار أردني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1,739,198 1,872,458 الفائض

تعديالت لـ :

271,519 375,649 إستهالكات

24,017 81,461 إطفاءات

)2,036()18,398(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)76,188()57,143(رد مخصصات إنتفت الحاجة إليها

140,446 148,184 مخصص ذمم وسطاء وأعضاء مشكوك في تحصيلها

15,415 3,965 مصاريف إغالق مشروع المركز المالي الوطني األردني

375,625 299,022 مصاريف عطاءات وإلتزامات مستقبلية

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

86,964 )39,069(ذمم وأرصدة مدينة أخرى

)66,987(24,169 أرصدة دائنة أخرى

2,507,973 2,690,298 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  776,058 صندوق إسكان موظفي المركز

)913()80,959(شراء موجودات غير ملموسة

)389,430()129,761(شراء ممتلكات ومعدات

 2,155 18,400 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)388,188(583,738 صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)40( - إيرادات مؤجلة

)1,871,179()3,950,306(المحّول لوزارة المالية

)1,871,219()3,950,306(صافي النقد من األنشطة التمويلية

 248,566  )676,270(صافي التغير في النقد و النقد المعادل 

6,881,701 7,130,267 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

7,130,267 6,453,997 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

معلومات عن نشاط غير نقدي

 -  776,058 المحول من مقابل ذمة صندوق إسكان موظفي المركز إلى اإلحتياطي العام

 -  750,000 المحول من أمانات كرسي جاللة الملك عبداهلل الثاني إلى اإلحتياطي العام

 224,861  156,920 المحول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية إلى مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

 161,107  52,823 المحّول من مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية إلى اإلحتياطي العام
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الوضع القانوني والنشاط. 1
تأســس المركــز بتاريــخ 15 أيــار 1999 كشــخصية إعتباريــة ذات إســتقالل مالــي وإداري بموجــب قانــون األوراق الماليــة المؤقــت رقــم 23 لســنة 1997 والــذي عــدل  •

بموجــب قانــون األوراق الماليــة المؤقــت رقــم 76 لســنة 2002.

يهدف المركز إلى تسجيل األوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداع األوراق المالية وإجراء التقاص والتسوية. •

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

مــن المخاطــر المتعلقــة بتســوية عمليــات التــداول فــي الســوق.

تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة المركز بجلسته المنعقده بتاريخ 31 كانون الثاني 2018. •

أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة. 2
اإلطار العام إلعداد القوائم المالية

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

أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية إستنادًا إلى طريقة التكلفة التأريخية.

العملة الوظيفية وعملة العرض 

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

إستخدام التقديرات 

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

ــرات. ــذه التقدي ــف عــن ه ــد تختل ــة ق ــج الفعلي ــرادات والمصاريــف، وإن النتائ واإلي

يتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير. •

إن األمثلــة حــول إســتخدام التقديــرات هــي الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا والمعدومــة، األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات القابلــة لإلســتهالك،  •

المخصصــات، إحتياطــي المشــاريع، وأيــة قضايــا مقامــة ضــد المنشــأة.

األدوات المالية

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

الموجودات المالية

الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن: •

 نقد، أو. 1

 بأدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى، أو. 2

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

مــن المتوقــع أن تكــون إيجابيــة للمنشــأة، أو

 عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.. 4
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إيضاحات حول القوائم المالية 
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يتـــم قيــاس الموجـــودات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة مضافـــً إليهـــا، فــي حالــة الموجــودات الماليــة غيــر المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو  •

الخســارة، تكاليــف المعامـــالت التــي تنســب مباشــرة إلــى إمتـــالك الموجــود المالــي.

بعد اإلعتراف المبدئي، يتم قياس جميع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس كل مما يلي: •

نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية؛ و. 1

 خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالي.. 2

يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان: •

 تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.. 1

ــغ . 2 ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ األصل ــات للمبل ــرد دفع ــون مج ــة تك ــات نقدي ــددة تدفق ــخ مح ــي تواري ــي ف ــود المال ــة للموج ــروط التعاقدي ــن الش ــج ع  ينت

ــم. ــي القائ األصل

يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقً بالقيمة العادلة. •

يتــم اإلعتــراف بالربــح أو الخســارة مــن الموجــود المالــي المقــاس بالقيمــة العادلــة والــذي ال يكــون جــزءًا مــن عالقــة تحــوط مــن ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم  •

يعتبــر الموجــود المالــي إســتثمار فــي أداة حــق ملكيــة وإختــارت المنشــأة عــرض أربــاح وخســائر اإلســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل اآلخر.

النقد والنقد المعادل

تشمل النقدية النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائـع تحت الطلـب لدى البنوك. •

النقــد المعــادل هـــو إســتثمارات قصيــرة األجـــل عاليــة الســيولة الجاهـــزة للتحويــل إلــى مبالــغ معلومــة مــن النقــد، والتــي ال تكــون معرضــة لمخاطــر هامــة  •

مــن تغيــر القيمــة.

الذمم التجارية المدينة

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

تظهــر الذمـــم التجـــارية المدينـــة بقيمـــة المطالبــات مطروحـــً منهـــا أي مخصــص للذمــم المدينــة المشكـــوك فــي تحصيلهــا والــذي يمثــل تدنــي القيمــة  •

القابلــة لتحصيــل الذمــم.

تدني قيمة الموجودات المالية

يتــم تقييــم المـوجـــودات الماليــة، خــارج إطــار المـوجـــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالبحــث عــن مؤشــرات إنخفــاض القيمــة في  •

كل تاريــخ نهايــة ســنة.

تخفـــض القيمــة التــي يظهــر بهــا الموجــود فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة خســائر التدنــي مباشــرة لجميــع الموجــودات الماليــة. يتــم اإلعتــراف بخســارة  •

التدنــي مــن ضمــن الخســائر.

المطلوبات المالية

المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:

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

المتوقــع أن تكــون غيــر إيجابيــة للمنشــأة، أو

 عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.. 2
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يتم اإلعتراف مبدئيـــً بالمطلـــوبات الماليـــة بالقيمـــة العادلة مضافـً إليهــــا تكاليـف المعامـالت التي تحمـل مباشـرة على إمتـــالك أو إصـدار هـذه المطلـوبات،  •

بإســـتثناء المطلـــوبات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة من خـــالل الربـــح أو الخســـارة والتي تقــاس مبدئيً بالقيمــة العادلة.

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

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

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

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

ضمــن الربــح أو الخســارة.

الذمم الدائنة والمستحقات

الذمــم الدائنــة والمســتحقات هــي إلتزامــات للدفــع مقابــل البضائــع أو الخدمــات التــي تــم إســتالمها أو التــزود بهــا ســـواء تــم تقديــم فواتيــر أو تــم اإلتفــاق  •

رســميً بشــأنها مــع المــورد أم ال.

األطراف ذات العالقة

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

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

 

موجودات غير ملموسة 

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

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

تشمل تكاليـف اإلمتالك سعر الشراء والتكاليـف األخـرى المحملة على إعـداد الموجودات إلستخداماتها المتوقعة. •

يتم اإلعتراف باإلطفاء كمصروف بشكل ثابت ومحدد خالل العمر اإلنتاجي التالي: •

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

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

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

الممتلكات والمعدات

يتــم اإلعتــراف مبدئيــً بالممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التــي تمثــل ســعر الشــراء مضافــً إليــه أي تكاليــف أخــرى تــم تحميلهــا علــى نقـــل الممتلــكات والمعــدات 

إلــى الموقــع وتحقيــق الشــروط الالزمــة لهــا لتعمــل بالطريقــة التــي ترغبهــا اإلدارة. 

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

متراكمــة فــي القيمــة، أمــا األراضــي فــال تســتهلك.

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

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

نسبة اإلطفاء %الفئة 
 2017 

نسبة اإلطفاء %
 2016 

5020برامج حاسوب
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نسبة اإلستهالك  %الفئة
 2017

نسبة اإلستهالك %
 2016

3533.3أجهزة كمبيوتر

55مبنى

15-2020أجهزة مكتبية

2015أثاث

1515وسائط نقل

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

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

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

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

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

تدني قيمة الموجودات

فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي، تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة التــي تظهــر بهــا الموجــودات فــي قائمــة المركــز المالــي، لتحديــد فيمـــا إذا كان هنــاك أي  •

مؤشــرات تــدل علــى تدنــي قيمــة هــذه الموجــودات.

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

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

ــا  منهــا تكاليــف البيـــع أو قيمــة المنفعــة فــي المـوجـــود أيهمــا أكبــر. القيمــة العادلــة للموجــود هــي القيمــة التــي مــن الممكــن تبــادل المـوجـــود عندهـ

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

المتوقــع تولدهــا مــن الموجــود.

يتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر.  •

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

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

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

المخصصات

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

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

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

المخصصــات وتســجيلها كدخــل.
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اإلحتياطي العام

وفقــً للنظــام الداخلــي لمركــز إيــداع األوراق الماليــة لســنة 2004 والصــادر باإلســتناد ألحــكام المــادة )78( مــن قانــون األوراق الماليــة رقــم )76( لســنة 2002،  •

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

اإلعتراف باإليرادات

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلـم أو المستحــق القبض.

تقديم الخدمات

يتم اإلعتراف باإليراد الناتج من عقد تقديم الخدمة بالرجوع إلى نسبة إنجاز العملية في تاريخ قائمة المركز المالي. •

من الممكن قياس نتيجة العملية بطريقة موثوقة عند إستيفاء الشروط التالية: •

إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة. •

إحتمالية تدفق المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة. •

إيرادات الفوائد

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

المنح 

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

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

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

طريــق المنــح كمصــروف.

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

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

حسابات جارية لدى البنوك. 3
من ضمن هذا البند والبالغ 6,453,997 دينار أردني مبلغ 6,453,483 دينار أردني مودعه لدى البنك المركزي األردني.
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ذمم وأرصدة مدينة أخرى. 4
20172016

دينار أردنيدينار أردني

603,081 678,275 ذمم وسطاء وأعضاء

)602,985()678,275(يطرح: مخصص ذمم وسطاء وأعضاء مشكوك في تحصيلها )*(

 96  - صافي ذمم وسطاء وأعضاء

36,654 38,723 مصاريف مدفوعة مقدمً

12,325 4,240 إيرادات مستحقة غير مقبوضة

47,816 2,139 دفعات مقدمً لموردين

2,132 2,132 تأمينات مستردة

440 430 سلف عمل

 4  7 أرصدة بطاقات إئتمانية

 128  - ذمة بورصة عمان

48  - ذمم موظفين

99,643 47,671 المجموع

20172016

دينار أردنيدينار أردني

542,227 602,985 رصيد بداية السنة

140,446 148,184 المكون خالل السنة

)3,500()15,751(إلغاء ذمة 

)76,188()57,143(مخصصات إنتفت الحاجة إليها

602,985 678,275 رصيد نهاية السنة

صندوق إسكان موظفي المركز. 5
تم إنشاء صندوق إسكان موظفي مركز إيداع األوراق المالية بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية بتاريخ 24 نيسان 2007.

فيما يلي بيان حركة الصندوق خالل السنة:

20172016

دينار أردنيدينار أردني

3,684,235 3,684,235 رصيد بداية السنة

 - )776,058(المحصل خالل السنة )*(

3,684,235 2,908,177 رصيد نهاية السنة

)*( بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2017/43( بتاريــخ 2017/8/28 فقــد تقــرر تحويــل مبلــغ 762,366 دينــار أردنــي مضافــً إليــه الفوائــد المســتحقة علــى الوديعــة 

بمبلــغ 13,580 دينــار أردنــي إلــى حســاب المركــز لــدى البنــك المركــزي.

)*( فيما يلي حركة مخصص ذمم وسطاء وأعضاء مشكوك في تحصيلها خالل السنة:
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موجودات غير ملموسة. 6
برامج حاسوب

دينار أردني2017

الكلفة

837,289 الرصيد في بداية السنة

80,959 إضافات خالل السنة

918,248 الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

776,101 الرصيد في بداية السنة

81,461 إطفاءات

857,562 الرصيد في نهاية السنة

60,686 الصافي

2016

الكلفة

836,376 الرصيد في بداية السنة

913 إضافات خالل السنة

837,289 الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

752,084 الرصيد في بداية السنة

24,017 إطفاءات

776,101 الرصيد في نهاية السنة

61,188 الصافي

دفعات على شراء أرض. 7
يمثــل هــذا البنــد قيمــة دفعــات لشــراء أرض إربــد التنمويــة بمبلــغ 323,250 دينــار أردنــي بحيــث تــم توقيــع عقــد بيــع وتطويــر الموقــع بتاريــخ 30 كانــون األول 2009، 

إال أن الطــرف المقابــل وهــو شــركة تطويــر الشــمال لــم تقــم لغايــة تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة بنقــل ملكيــة األرض باســم مركــز إيــداع األوراق الماليــة.
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)*( إن بنــد أرض و بنــد مبنــى تمثــل حصــة مركــز إيــداع األوراق الماليــة والبالغــة 25% فــي ملكيــة مبنــى مشــترك يضــم هيئــة األوراق الماليــة وبورصــة عمــان ومركــز 

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

ممتلكات ومعدات. 8
المجموعوسائط نقلأثاثأجهزة مكتبيةمبنى )*(أجهزة كمبيوترأرض )*(

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني2017

الكلفة

4,735,475 204,336 160,552 350,177 1,633,861 2,233,633 152,916 الرصيد في بداية السنة

 129,761  -  956  11,889  -  116,916  - إضافات

)53,800()53,800( -  -  -  -  - إستبعادات

4,811,436 150,536 161,508 362,066 1,633,861 2,350,549 152,916 الرصيد في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم

3,657,937  204,328  157,648  319,029  1,252,132  1,724,800  - الرصيد في بداية السنة

 375,649  -  1,110  11,779  81,693  281,067  - إستهالكات

)53,798()53,798( -  -  -  -  - إستبعادات

 3,979,788  150,530  158,758  330,808  1,333,825  2,005,867  - الرصيد في نهاية السنة

831,648 6 2,750 31,258 300,036 344,682 152,916 الصافي

2016

الكلفة

4,511,527 204,336 173,028 389,336 1,633,861 1,958,050 152,916 الرصيد في بداية السنة

389,430  - 1,641 22,486  - 365,303  - إضافات

)165,482( - )14,117()61,645( - )89,720( - إستبعادات

4,735,475 204,336 160,552 350,177 1,633,861 2,233,633 152,916 الرصيد في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم

3,551,781 204,328 170,111 371,765 1,170,215 1,635,362  - الرصيد في بداية السنة

271,519  - 1,605 8,863 81,917 179,134  - إستهالكات

)165,363( - )14,068()61,599( - )89,696( - إستبعادات

 3,657,937  204,328  157,648  319,029  1,252,132  1,724,800  - الرصيد في نهاية السنة

1,077,538 8 2,904 31,148 381,729 508,833 152,916 الصافي
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أرصدة دائنة أخرى. 9
20172016

دينار أردنيدينار أردني

1,018,542 1,107,821 مخصص عطاءات وإلتزامات مستقبلية )*(

32,934 38,533 محتجزات على المقاولين

20,963 35,860 إيرادات مقبوضة مقدمً

30,471 32,163 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

26,759 27,518 مصاريف مستحقة

14,200 14,200 إشتراكات مستحقة

1,965 5,190 ذمم دائنة 

4,273 4,641 أمانات موظفين

131 67 أمانات أخرى

2,307  - أمانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

1,152,545 1,265,993 المجموع

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

20172016

دينار أردنيدينار أردني

1,034,921 1,018,542 رصيد بداية السنة

)224,861()156,920(المحول إلى مقابل ممتلكات ومعدات )رأسمال(

)161,107()52,823(المحول إلى اإلحتياطي العام

)6,036( - المستغل خالل السنة

375,625 299,022 المكّون خالل السنة

1,018,542 1,107,821 رصيد نهاية السنة

ذمة كرسي الملك عبداهلل الثاني لدراسات األوراق المالية. 10
20172016

دينار أردنيدينار أردني

750,000 750,000 رصيد بداية السنة

 - )750,000(المحّول إلى االحتياطي العام

750,000  - رصيد نهاية السنة
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 عموالت نقل ملكية األوراق المالية. 11
20172016

دينار أردنيدينار أردني

1,872,469 2,361,638 األوراق المالية المتداولة في السوق

398,914 229,638 األوراق المالية المستثناة من التداول

2,271,383 2,591,276 المجموع

بدالت إنتساب وإشتراك العضوية وتسجيل السندات وإسناد القرض. 12
20172016

دينار أردنيدينار أردني

1,623,360 1,579,878 بدالت إشتراك العضوية السنوية

104,917 96,708 بدالت تسجيل سندات

12,725 35,958 بدالت تسجيل إسناد القرض

1,741,002 1,712,544 المجموع

بدالت وأجور وغرامات. 13
20172016

دينار أردنيدينار أردني

9,550 9,800 أجور الربط المباشر

8,675 8,401 أجور خدمات مالك الورقة المالية

11,976 8,187 أجور مصدر الورقة المالية

24,975 6,167 أجور تحويل وفتح حسابات وغرامات الوسطاء

3,255 3,268 أجور حواالت بنكية

58,431 35,823 المجموع
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إيرادات أخرى بالصافي. 14
20172016

دينار أردنيدينار أردني

76,188 57,143 رد مخصصات إنتفت الحاجة إليها

18,850 27,700 بدل إدارة صندوق ضمان التسوية )*(

2,036 18,398 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

4,000 4,000 إتفاقية الوحدة اإلستثمارية

6,809 600 بيع نسخ عطاءات وغرامات تأخير تنفيذ العطاءات

 217  8 أخرى

108,100 107,849 المجموع

)*( يتــم إحتســاب المبلــغ إســتنادًا ألحــكام المــادة رقــم )7/ب( مــن النظــام الداخلــي لصنــدوق ضمــان التســوية لســنة 2017 وذلــك لتعويــض المركــز عــن النفقــات 

اإلداريــة التــي يتكبدهــا عــن صنــدوق ضمــان التســوية كل ســنة بمبلــغ بــدالت اإلشــتراك الســنوية وبــدالت اإلنتســاب المحصلــة مــن أعضــاء الصنــدوق فــي تلــك الســنة 

بعــد طــرح المصاريــف اإلداريــة.
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مصاريف إدارية. 15
20172016

دينار أردنيدينار أردني

 991,095  1,023,585 رواتب وأجور وملحقاتها

 271,519  375,649 إستهالكات

 157,792  159,973 كهرباء ومياه

 140,446  148,184 ذمم وسطاء وأعضاء مشكوك في تحصيلها

 126,477  113,669 صيانة

 102,621  108,988 مساهمة المركز في الضمان اإلجتماعي

 24,017  81,461 إطفاءات

 47,381  56,025 إتصاالت

 47,977  49,763 مكافأة وتنقالت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 18,364  45,806 إيجارات

 17,767  21,362 إشتراكات

 12,762  13,997 نظافة

 12,296  11,643 حراسة

 11,393  11,150 أتعاب مهنية

 10,953  9,213 قرطاسية ومطبوعات

 6,116  6,986 مساهمة المركز في صندوق اإلدخار 

 5,519  6,883 ضيافة

 5,019  4,740 تأمين

 2,762  4,662 محروقات

 3,660  4,148 متفرقة

 4,530  4,010 تدريب

 3,551  3,469 مصاريف سيارات

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

 2,712  2,144 دعاية واعالن

 3,990  1,418 أتعاب قضايا

 2,724  719 بنكية

 12,834  - سفر ومواصالت

2,048,677 2,272,047 المجموع
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القضايا. 16
بلغــت قيمــة القضايــا المرفوعــة مــن الغيــر علــى المركــز وأطــراف أخــرى مبلــغ 1,530,268 دينــارًا أردنيــً، وال زالــت تلــك القضايــا منظــورة أمــام المحاكــم المختصــة، 

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

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

 

إدارة المخاطر. 17
مخاطر رأس المال )اإلحتياطات(. 1

يتــم مراجعــة مكونــات اإلحتياطــات بشــكل منتظــم ويتــم األخــذ بعـــين اإلعتبار تكلفــة اإلحتياطــات والمخاطـــر المرتبطـــة فيهــا، كما يتــم التحكــم باإلحتياطيات 

لضمــان إســتمرارية األعمــال وزيــادة العــــوائد من خــــالل تحقيــــق التوازن األمثـــل مع إلتزامــات المركز.

 مخاطر سعر الصرف. 2

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

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

ــنة. خالل الس

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

إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر سعر الصرف. •

 مخاطر سعر الفائدة. 3

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

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

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

إن المنشأة غير معرضه لمخاطر سعر الفائدة. •

 مخاطر السعر األخرى. 4

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

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

عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات الماليــة المشــابهة المتداولــة فــي الســوق.

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

إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر السعر األخرى. •
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مركز إيداع األوراق المالية
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية 

مركز إيداع األوراق المالية
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

 مخاطر اإلئتمان. 5

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

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

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

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

قيمــة أي ضمانــات تــم الحصــول عليهــا.

 مخاطر السيولة. 6

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

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

يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في 31 كانون أول:

سنة واحدة فاكثرأقل من سنةالوصف

2017201620172016

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

الموجودات المالية:

 -  - 7,130,267 6,453,997 حسابات جارية لدى البنوك

 -  -  7,075  3,110 ذمة المركز المالي الوطني األردني

 -  - 15,173 6,809 ذمم وأرصدة مدينة أخرى

3,684,235 2,908,177  -  - صندوق إسكان موظفي المركز

3,684,235 2,908,177 7,152,515 6,463,916 المجموع 

المطلوبات المالية:

 -  - 113,040 122,312 أرصدة دائنة أخرى

 -  - 750,000  - ذمة كرسي الملك عبداهلل الثاني لدراسات األوراق المالية

 -  - 863,040 122,312 المجموع 
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مركز إيداع األوراق المالية
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية 

مركز إيداع األوراق المالية
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عّمان – المملكة األردنية الهاشمية

معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد. 18
لغاية تاريخ القوائم المالية، تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي لم تصبح سارية المفعول بعد:

تاريخ النفاذالبيــانرقم المعيار أو التفسير

1 كانون ثاني 2018  أو بعداألدوات الماليةالمعيار الدولي للتقارير المالية )9( - جديد

1 كانون ثاني 2018  أو بعدإيرادات العقود الموقعة مع العمالءالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )15( - جديد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( - جديد 
"عقود اإليجار"

اإلعتراف بجميع عقود اإليجار في قائمة المركز المالي دون أن يكون 
هناك تمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية

1 كانون ثاني 2019  أو بعد

1 كانون ثاني 2021  أو بعدعقود التأمين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )17( 

1 كانون ثاني 2018  أو بعدالمعامالت بالعملة األجنبيةتفسير رقم 22

1 كانون ثاني 2019  أو بعدعدم التيقن من المعالجات حول ضريبة الدخل تفسير رقم 23

وبإعتقاد اإلدارة ال يمكن أن يكون لتبني هذه المعايير وتفسيراتها في الفترات الحالية أو المستقبلية أثر جوهري على القوائم المالية.
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الصفحةالموضوع

50جدول رقم )1(: ملخص سجالت المالكين

59جدول رقم )2( : توزيع المستثمرين المتعاملين باالوراق المالية من واقع عقود التداول

60جدول رقم )3( : ملخص عمليات التقاص والتسوية  

فهـرس
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التسلسل
رقم الورقة 

المالية
اسم الورقة المالية

عدد االوراق 

المالية االجمالي

عدد 

المالكين

غير المودعالمودع

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

جدول رقم 1
ملخص سجالت المالكين كما في 2017/12/31

بنوك

16.03%0.881,676%83.971,585,492%99.128,779%180,000,00010,455178,414,508البنك اإلسالمي األردني1111001

23.81%1.733,261%76.191,730,602%98.2710,436%100,000,00013,69798,269,398البنك األردني الكويتي2111002

34.36%0.15822%65.64177,111%99.851,570%120,000,0002,392119,822,889البنك التجاري األردني3111003

بنك اإلسكان للتجارة 4111004
والتمويل

315,000,0003,167314,069,229%99.702,810%88.73930,771%0.30357%11.27

11.48%0.4183%88.52608,063%99.59640%150,000,000723149,391,937بنك اإلستثمار العربي األردني5111005

9.75%0.13253%90.25130,528%99.872,342%100,000,0002,59599,869,472بنك صفوة اإلسالمي6111006

40.69%0.111,826%59.31181,194%99.892,662%160,000,0004,488159,818,806بنك اإلتحاد7111007

بنك المؤسسة العربية 8111009
المصرفية  ) األردن (

110,000,0004,328109,970,647%99.974,150%95.8929,353%0.03178%4.11

2.23%0.0551%97.7748,611%99.952,239%100,000,0002,29099,951,389البنك اإلستثماري9111014

0.00%0.000%100.000%100.002,247%200,000,0002,247200,000,000بنك المال األردني10111017

48.57%0.30306%51.43295,368%99.70324%100,000,00063099,704,632بنك سوسيته جنرال ) األردن (11111020

1.20%0.1619%98.80290,820%99.841,566%180,000,0001,585179,709,180بنك القاهرة عمان12111021

32.21%0.402,614%67.79796,279%99.605,502%200,000,0008,116199,203,721بنك األردن13111022

20.00%0.831,473%80.001,532,898%99.175,891%183,750,0007,364182,217,102البنك األهلي األردني14111033

البنك العربي اإلسالمي 15111201
الدولي

100,000,0001100,000,000%100.001%100.000%0.000%0.00

1.80%3.17343%98.2020,315,754%96.8318,755%640,800,00019,098620,484,246البنك العربي16113023

15.94%0.9713,262%84.0628,652,844%99.0369,914%2,939,550,00083,1762,910,897,156المجموع

تأمين            

0.64%0.212%99.3643,759%99.79311%21,000,00031320,956,241الشرق األوسط للتأمين1121002

59.57%1.302,437%40.43130,046%98.701,654%10,000,0004,0919,869,954النسر العربي للتأمين2121003

0.59%0.243%99.4170,893%99.76502%30,000,00050529,929,107التأمين األردنية3121004

19.21%0.4278%80.7933,412%99.58328%8,000,0004067,966,588التأمين العربية - األردن4121005

2.90%0.052%97.104,095%99.9567%8,000,000697,995,905دلتا للتأمين5121006

14.55%1.04125%85.4582,868%98.96734%8,000,0008597,917,132القدس للتأمين6121007

2.83%0.266%97.1720,835%99.74206%8,000,0002127,979,165المتحدة للتأمين7121008

24.13%2.07166%75.87188,549%97.93522%9,100,0006888,911,451األردنية الفرنسية للتأمين8121009

40.98%0.83243%59.0241,689%99.17350%5,000,0005934,958,311األراضي المقدسة للتأمين9121010

26.67%1.13120%73.3356,733%98.87330%5,000,0004504,943,267المنارة للتأمين10121013

0.00%0.000%100.000%100.0097%21,438,2529721,438,252الشرق العربي للتأمين11121014

14.44%0.03104%85.561,120%99.97616%4,000,0007203,998,880األردنية اإلماراتية للتأمين12121015

العرب للتأمين على الحياة 13121017
والحوادث

8,000,0004267,864,994%98.31367%86.15135,006%1.6959%13.85

19.33%0.9929%80.6739,411%99.01121%4,000,0001503,960,589فيالدلفيا للتأمين14121018

اإلتحاد العربي الدولي 15121020
للتأمين

6,000,0004345,956,337%99.27410%94.4743,663%0.7324%5.53

15.59%0.7741%84.4161,775%99.23222%8,000,0002637,938,225التأمين الوطنية16121021

0.00%0.000%100.000%100.00439%18,150,00043918,150,000األردن الدولية للتأمين17121022
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التسلسل
رقم الورقة 

المالية
اسم الورقة المالية

عدد االوراق 

المالية االجمالي

عدد 

المالكين
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عدد االوراق 
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عدد 

المالكين 
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عدد 

المالكين 
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تابع الجدول رقم )1( ملخص سجالت المالكين  2017/12/31

المجموعة العربية األوروبية 18121023
للتأمين

8,000,000667,950,744%99.3862%93.9449,256%0.624%6.06

0.33%0.042%99.676,248%99.96603%15,000,00060514,993,752التأمين اإلسالمية19121025

0.00%0.000%100.000%100.00347%9,215,9093479,215,909الضامنون العرب للتأمين20121026

المجموعة العربية األردنية 21121027
للتأمين

9,500,0001239,500,000%100.00123%100.000%0.000%0.00

المتوسط والخليج للتأمين 22121032
) األردن (

10,000,0008039,999,693%100.00793%98.75307%0.0010%1.25

2.73%0.1857%97.2749,313%99.822,028%28,000,0002,08527,950,687األولى للتأمين23121034

23.82%0.413,512%76.181,058,978%99.5911,232%261,404,16114,744260,345,183المجموع

خدمات            

بيت المال لإلدخار واإلستثمار 1111027
لإلسكان ) بيتنا (

20,000,0003,72219,794,901%98.973,523%94.65205,099%1.03199%5.35

0.00%0.000%100.000%100.00838%5,000,0008385,000,000داركم لإلستثمار2121033

0.57%0.294%99.4385,998%99.71693%30,000,00069729,914,002البالد للخدمات الطبية3131002

9.77%0.2330%90.2323,004%99.77277%10,000,0003079,976,996الفنادق والسياحة األردنية4131003

21.91%5.533,853%78.094,622,579%94.4713,731%83,572,96517,58478,950,386الكهرباء األردنية5131004

31.58%0.411,137%68.42131,302%99.592,463%32,000,0003,60031,868,698العربية الدولية للفنادق6131005

6.03%0.48218%93.9738,073%99.523,399%8,000,0003,6177,961,927كهرباء محافظة إربد7131010

الشامخة لإلستثمارات 8131011
العقارية والمالية

1,200,0005331,189,423%99.12506%94.9310,577%0.8827%5.07

الخطوط البحرية الوطنية 9131012
األردنية

15,000,00071514,987,930%99.92682%95.3812,070%0.0833%4.62

المؤسسة الصحفية األردنية  10131013
) الرأي (

10,000,0001,4469,989,771%99.901,438%99.4510,229%0.108%0.55

53.93%5.08261%46.0725,405%94.92223%500,000484474,595الحمة المعدنية األردنية11131014

43.78%0.351,415%56.22166,711%99.651,817%46,967,7553,23246,801,044األردن ديكابولس لألمالك12131017

المحفظة الوطنية لألوراق 13131018
المالية

6,000,00011,4895,966,667%99.445,391%46.9233,333%0.566,098%53.08

التجمعات للمشاريع 14131019
السياحية

100,000,0001,53199,975,231%99.981,125%73.4824,769%0.02406%26.52

0.00%0.000%100.000%100.00192%7,500,0001927,500,000األسواق الحرة األردنية15131022

المركز األردني للتجارة 16131023
الدولية

3,400,0002,5733,278,404%96.42656%25.50121,596%3.581,917%74.50

اإلستثمارية القابضة 17131025
للمغتربين األردنيين

16,125,0001,00916,061,397%99.61974%96.5363,603%0.3935%3.47

55.29%0.16841%44.7117,702%99.84680%11,000,0001,52110,982,298الموارد للتنمية واإلستثمار18131027

األردنية للصحافة والنشر  19131030
) الدستور (

4,500,0009324,478,530%99.52908%97.4221,470%0.4824%2.58

السالم الدولية للنقل 20131034
والتجارة

18,000,00039318,000,000%100.00393%100.000%0.000%0.00

البحر المتوسط لإلستثمارات 21131035
السياحية

45,000,00014644,216,000%98.26133%91.10784,000%1.7413%8.90
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اإلنماء لإلستثمارات 22131036
والتسهيالت المالية

3,105,5002,5842,189,640%70.51360%13.93915,860%29.492,224%86.07

4.24%0.2315%95.7668,442%99.77339%29,513,88935429,445,447الثقة لإلستثمارات األردنية23131039

16.71%2.85185%83.29469,732%97.15922%16,500,0001,10716,030,268الزرقاء للتعليم واإلستثمار24131051

العربية الدولية للتعليم 25131052
واإلستثمار

40,500,0001,91140,452,425%99.881,894%99.1147,575%0.1217%0.89

17.95%0.217%82.051,057%99.7932%500,00039498,943الثقة للنقل الدولي26131055

45.70%0.36234%54.3059,283%99.64278%16,500,00051216,440,717التسهيالت التجارية األردنية27131062

78.72%0.212,193%21.2880,343%99.79593%37,778,2732,78637,697,930األهلية للمشاريع28131064

0.00%0.000%100.000%100.0017%10,000,0001710,000,000الضمان لإلستثمار29131065

0.38%0.001%99.62100%100.00261%150,000,000262149,999,900زارة لإلستثمار ) قابضة (30131067

52.48%0.244,755%47.52122,110%99.764,305%50,000,0009,06049,877,890اإلتحاد لإلستثمارات المالية31131069

0.00%0.000%100.000%100.00626%10,000,00062610,000,000العربية لإلستثمارات المالية32131070

0.00%0.000%100.000%100.00320%29,080,31032029,080,310األردنية لضمان القروض33131071

74.00%0.835,708%26.00349,939%99.172,006%42,065,1297,71441,715,190اإلتحاد لتطوير االراضي34131073

التجمعات لخدمات التغذية 35131076
واإلسكان

10,000,0007799,985,300%99.85769%98.7214,700%0.1510%1.28

التجمعات اإلستثمارية 36131077
المتخصصة

8,100,0007358,095,192%99.94732%99.594,808%0.063%0.41

21.83%0.2855%78.1744,291%99.72197%16,000,00025215,955,709الشرق للمشاريع اإلستثمارية37131078

المستثمرون العرب 38131079
المتحدون

154,500,00010,100154,229,875%99.8310,098%99.98270,125%0.172%0.02

14.26%4.1990%85.74452,894%95.81541%10,800,00063110,347,106النقليات السياحية األردنية39131080

المتخصصة للتجارة 40131081
واإلستثمارات

1,000,0001731,000,000%100.00173%100.000%0.000%0.00

الشرق العربي لإلستثمارات 41131082
المالية واإلقتصادية

47,000,0001,90746,992,105%99.981,901%99.697,895%0.026%0.31

األردنية لإلستثمار والنقل 42131083
السياحي

7,500,0001787,492,500%99.90177%99.447,500%0.101%0.56

األردنية لإلستثمارات  43131086
المتخصصة

4,500,0002494,447,000%98.82229%91.9753,000%1.1820%8.03

0.00%0.000%100.000%100.002,589%49,625,5452,58949,625,545تطوير العقارات44131087

0.29%0.021%99.71555%99.98338%2,500,0003392,499,445إجادة لإلستثمارات المالية45131088

0.71%0.147%99.2913,771%99.86977%10,000,0009849,986,229األمين لإلستثمار46131089

0.00%0.000%100.000%100.00408%8,000,0004088,000,000المتحدة لإلستثمارات المالية47131090

0.91%0.0521%99.0920,000%99.952,293%40,000,0002,31439,980,000العرب للتنمية العقارية48131092

2.67%0.0212%97.332,530%99.98437%15,000,00044914,997,470مدارس اإلتحاد49131093

1.24%0.502%98.7611,651%99.50159%2,322,8071612,311,156مجموعة البركات لإلستثمار50131096

مجموعة العصر لإلستثمار 51131097
) قابضة(

10,000,0004319,999,449%99.99428%99.30551%0.013%0.70

الدولية للفنادق واألسواق 52131098
التجارية

43,200,0001,98243,048,111%99.651,733%87.44151,889%0.35249%12.56

المحفظة العقارية 53131101
اإلستثمارية

6,000,0001,0066,000,000%100.001,006%100.000%0.000%0.00
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األردنية إلعادة تمويل الرهن 54131105
العقاري

5,000,000175,000,000%100.0017%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.004%30,000,000430,000,000توليد الكهرباء المركزية55131203

0.00%0.000%100.000%100.001%10,000,000110,000,000توزيع الكهرباء56131204

81.82%0.9236%18.185,513%99.088%600,00044594,487فنادق األراضي المقدسة57131205

0.24%0.0119%99.7621,281%99.997,860%187,500,0007,879187,478,719اإلتصاالت األردنية58131206

المجموعة اإلستشارية 59131207
اإلستثمارية

13,500,00051613,412,643%99.35471%91.2887,357%0.6545%8.72

5.01%0.2256%94.9931,118%99.781,061%13,915,0001,11713,883,882المقايضة للنقل واإلستثمار60131208

الشرق العربي للتطوير 61131210
واالستثمارات ) قابضة (

500,0002500,000%100.002%100.000%0.000%0.00

األردن لتطوير المشاريع 62131211
السياحية

30,500,00010530,500,000%100.00105%100.000%0.000%0.00

عالية الخطوط الجوية 63131213
الملكية األردنية )الملكية 

األردنية(

246,405,34216,739246,382,460%99.9916,667%99.5722,882%0.0172%0.43

0.00%0.000%100.000%100.001%14,000,000114,000,000البريد األردني64131216

المستثمرون والشرق العربي 65131217
لإلستثمارات الصناعية 

والعقارية

30,000,0001,37630,000,000%100.001,376%100.000%0.000%0.00

الشرق العربي لإلستثمارات 66131218
العقارية

9,996,0826819,995,995%100.00676%99.2787%0.005%0.73

0.00%0.000%100.000%100.00197%20,000,00019720,000,000بندار للتجارة واإلستثمار67131219

0.00%0.000%100.000%100.00190%15,000,00019015,000,000اإلسراء للتعليم واإلستثمار68131220

0.00%0.000%100.000%100.00146%16,000,00014616,000,000البتراء للتعليم69131221

فيالدلفيا الدولية 70131222
لإلستثمارات التعليمية

15,000,00022215,000,000%100.00222%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.002,261%15,000,0002,26115,000,000درويش الخليلي وأوالده71131223

العالمية للوساطة واألسواق 72131224
المالية

14,201,9132,46414,191,855%99.932,458%99.7610,058%0.076%0.24

اإلنماء العربية للتجارة 73131225
واإلستثمارات العالمية

7,000,0007207,000,000%100.00720%100.000%0.000%0.00

بيت اإلستثمار للخدمات 74131226
المالية

3,000,0001,1643,000,000%100.001,164%100.000%0.000%0.00

7.41%0.62551%92.59278,946%99.386,881%45,000,0007,43244,721,054أموال إنفست75131227

0.00%0.000%100.000%100.001,213%39,690,0001,21339,690,000مجموعة أوفتك )القابضة(76131228

1.59%0.1069%98.4133,699%99.904,268%34,500,0004,33734,466,301العقارية األردنية للتنمية77131229

0.36%0.0438%99.644,198%99.9610,404%11,158,44710,44211,154,249الجنوب لإللكترونيات78131230

0.00%0.000%100.000%100.00962%15,000,00096215,000,000األمل لإلستثمارات المالية79131231

الفارس الوطنية لإلستثمار 80131232
والتصدير

16,000,0001,92716,000,000%100.001,927%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00178%10,000,00017810,000,000الرؤية لإلستثمار81131233

عمد لإلستثمار والتنمية 82131234
العقارية

8,000,0002888,000,000%100.00288%100.000%0.000%0.00

تابع الجدول رقم )1( ملخص سجالت المالكين  2017/12/31



54

التسلسل
رقم الورقة 

المالية
اسم الورقة المالية

عدد االوراق 

المالية االجمالي

عدد 

المالكين

غير المودعالمودع

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

وادي الشتا لإلستثمارات 83131235
السياحية

39,000,00041839,000,000%100.00418%100.000%0.000%0.00

1.91%0.1277%98.095,569%99.883,959%4,486,6274,0364,481,058اإلحداثيات العقارية84131236

إعمار للتطوير واإلستثمار 85131237
العقاري

20,000,00016,37119,978,796%99.8915,988%97.6621,204%0.11383%2.34

0.00%0.000%100.000%100.00198%1,100,0701981,100,070نوبار للتجارة واإلستثمار86131238

2.54%0.171,304%97.46144,325%99.8350,060%86,840,29251,36486,695,967فينيكس العربية القابضة87131239

3.88%0.0255%96.121,787%99.981,362%9,500,0001,4179,498,213ميثاق لإلستثمارات العقارية88131240

المعاصرون للمشاريع 89131241
اإلسكانية

6,000,0007945,999,550%99.99788%99.24450%0.016%0.76

الحجر األزرق )األردن( 90131242
لالستثمارات

500,000651499,964%99.99648%99.5436%0.013%0.46

4.00%0.10381%96.0019,314%99.909,140%18,500,0009,52118,480,686مسافات للنقل المتخصص91131243

0.00%0.000%100.000%100.00215%10,000,00021510,000,000أوتاد لإلستثمارات المتعددة92131244

نور كابيتال ماركتس 93131245
لإلستثمارات المتعددة

2,000,0005811,999,701%99.99566%97.42299%0.0115%2.58

الكفاءة لإلستثمارات 94131246
العقارية

12,000,0002,82111,990,116%99.922,746%97.349,884%0.0875%2.66

إتحاد المستثمرون العرب 95131247
للتطوير العقاري

3,000,0008992,999,199%99.97893%99.33801%0.036%0.67

0.00%0.000%100.000%100.00457%9,000,0004579,000,000شيركو لألوراق المالية96131248

السنابل الدولية لإلستثمارات 97131249
اإلسالمية )القابضة(

20,000,00012,08819,981,344%99.9111,859%98.1118,656%0.09229%1.89

البالد لألوراق المالية 98131250
واألستثمار

10,000,0004,2129,990,007%99.904,094%97.209,993%0.10118%2.80

5.33%0.602,038%94.67209,383%99.4036,163%35,000,00038,20134,790,617األولى للتمويل99131251

0.00%0.000%100.000%100.00182%2,500,0001822,500,000األردنية لإلدارة واإلستشارات100131252

3.15%0.554%96.8555,469%99.45123%10,000,0001279,944,531األردن الدولية لإلستثمار101131253

0.00%0.000%100.000%100.00198%1,740,0001981,740,000الجميل لإلستثمارات العامة102131254

الديرة لإلستثمار والتطوير 103131255
العقاري

40,000,00028840,000,000%100.00288%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00494%15,000,00049415,000,000المتكاملة للنقل المتعدد104131256

3.56%0.0677%96.442,436%99.942,088%4,000,0002,1653,997,564القصور للمشاريع العقارية105131257

2.20%0.03197%97.808,329%99.978,759%24,931,0518,95624,922,722المستقبل العربية لإلستثمار106131258

آفاق لإلستثمار والتطوير 107131259
العقاري ) القابضة (

80,000,0006780,000,000%100.0067%100.000%0.000%0.00

حدائق بابل المعلقة 108131260
لإلستثمارات

2,000,0001581,999,970%100.00156%98.7330%0.002%1.27

1.20%0.09107%98.8010,834%99.918,840%12,500,0008,94712,489,166الركائز لإلستثمار109131261

مجموعة رم للنقل 110131262
واإلستثمار السياحي

21,000,00056021,000,000%100.00560%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00966%16,077,71696616,077,716البطاقات العالمية111131263

0.00%0.000%100.000%100.0048%7,000,000487,000,000المتكاملة للتأجير التمويلي112131264
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التحديث لإلستثمارات 113131265
العقارية

2,300,0003782,300,000%100.00378%100.000%0.000%0.00

الكفاءة لإلستثمارات المالية 114131267
واالقتصادية

4,000,0003623,999,848%100.00358%98.90152%0.004%1.10

0.92%0.0112%99.08327%99.991,299%3,240,0001,3113,239,673تهامة لإلستثمارات المالية115131268

0.12%0.0119%99.884,218%99.9916,055%75,000,00016,07474,995,782األردن األولى لإلستثمار116131269

المهنية لإلستثمارات 117131270
العقارية واإلسكان

35,200,00013,20835,189,135%99.9713,143%99.5110,865%0.0365%0.49

أبعاد األردن واإلمارات 118131271
لإلستثمار التجاري

10,000,0002,1989,998,688%99.992,187%99.501,312%0.0111%0.50

0.07%0.006%99.9355%100.008,511%5,000,0008,5174,999,945النموذجية للمطاعم119131272

0.05%0.001%99.9548%100.002,104%11,250,0002,10511,249,952دارات األردنية )القابضة(120131274

0.20%0.003%99.80150%100.001,469%8,000,0001,4727,999,850سبائك لإلستثمار121131275

1.47%0.0218%98.53103%99.981,210%500,0001,228499,897عنوان لإلستثمار122131276

0.00%0.000%100.000%100.0065%20,000,0006520,000,000أمان لألوراق المالية123131277

الشراع للتطوير العقاري 124131278
واإلستثمارات

7,916,2641287,916,264%100.00128%100.000%0.000%0.00

0.42%0.021%99.583,000%99.99239%20,000,00024019,997,000مستشفى إبن الهيثم125131279

المجموعة المتحدة 126131280
)القابضة(

50,000,0006,13950,000,000%100.006,139%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00882%30,000,00088230,000,000أمواج العقارية127131281

اإلسراء لإلستثمار والتمويل 128131282
اإلسالمي

20,000,0001,26020,000,000%100.001,260%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00976%11,500,00097611,500,000سرى للتنمية واإلستثمار129131283

مساكن األردن لتطوير 130131284
األراضي والمشاريع الصناعية

12,240,00073912,239,720%100.00738%99.86280%0.001%0.14

عمون الدولية لإلستثمارات 131131285
المتعددة

6,180,3715886,180,115%100.00587%99.83256%0.001%0.17

0.00%0.000%100.000%100.00653%110,000,000653110,000,000آفاق للطاقة132131286

اإلنتقائية لالستثمار والتطوير 133131287
العقاري

4,926,4304134,926,180%99.99412%99.76250%0.011%0.24

المجموعة المتحدة للنقل 134131288
البري

6,600,00096,600,000%100.009%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00135%4,000,0001354,000,000رم للوساطة المالية135131289

0.00%0.000%100.000%100.00302%1,157,1563021,157,156العبور للشحن والنقل136131290

28.17%0.25291%71.838,909%99.75742%3,551,9821,0333,543,073العربية للمشاريع اإلستثمارية137141003

المتصدرة لألعمال 138141010
والمشاريع

1,500,0005011,488,326%99.22453%90.4211,674%0.7848%9.58

1.77%0.077%98.233,075%99.93388%4,500,0003954,496,925الدولية لإلستثمارات الطبية139141021

عقاري للصناعات 140141031
واإلستثمارات العقارية

1,200,0006121,140,415%95.03416%67.9759,585%4.97196%32.03

األردنية للتطوير واإلستثمار 141141032
المالي

3,000,0007552,854,482%95.15200%26.49145,518%4.85555%73.51

المتكاملة لتطوير األراضي 142141036
واإلستثمار

10,000,0001,1199,931,036%99.31701%62.6568,964%0.69418%37.35
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20.20%0.52346%79.80157,153%99.481,367%30,000,0001,71329,842,847اإلقبال لإلستثمار143141048

إنجاز للتنمية والمشاريع 144141058
المتعددة

37,720,0001,10837,629,223%99.76228%20.5890,777%0.24880%79.42

مجمع الضليل الصناعي 145141106
العقاري

21,000,0002,89720,998,967%100.002,896%99.971,033%0.001%0.03

المتحدة التكاملية للصناعات 146141107
المتعددة واإلستثمارات 

العامة

1,132,423541,125,067%99.3540%74.077,356%0.6514%25.93

اإلستثمارات والصناعات 147141117
المتكاملة )قابضة(

14,500,0001114,500,000%100.0011%100.000%0.000%0.00

العربية لإلستثمار في النقل 148141218
الجوي

6,000,0009785,999,412%99.99974%99.59588%0.014%0.41

صكوك شركة الكهرباء 149158001
الوطنية رقم 1 إستحقاق 
2021/05/23 بعائد %3.50

75,000575,000%100.005%100.000%0.000%0.00

صكوك الشركة األردنية 150158002
للصكوك اإلسالمية لتمويل 
المشاريع الحكومية رقم 1 

إستحقاق 2021/10/17 بعائد 
%3.01

34,000434,000%100.004%100.000%0.000%0.00

صكوك شركة الكهرباء 151158003
الوطنية رقم 2 إستحقاق 

2022/03/20 بعائد %4.1

75,000375,000%100.003%100.000%0.000%0.00

10.05%0.3341,217%89.9511,157,707%99.67368,898%3,348,798,339410,1153,337,640,632المجموع

صناعة

األردنية لتجهيز وتسويق 1141002
الدواجن ومنتجاتها

23,558,30559123,547,410%99.95461%78.0010,895%0.05130%22.00

27.05%2.52717%72.95100,996%97.481,934%4,000,0002,6513,899,004األلبان األردنية2141004

13.97%1.34132%86.036,676%98.66813%500,000945493,324العامة للتعدين3141005

العربية لصناعة األلمنيوم 4141006
) آرال (

6,750,0003,6776,155,598%91.192,061%56.05594,402%8.811,616%43.95

الصناعية التجارية الزراعية 5141009
) اإلنتاج (

14,956,3899,01214,472,489%96.763,400%37.73483,900%3.245,612%62.27

27.33%1.80323%72.6753,068%98.20859%2,941,7681,1822,888,700الوطنية لصناعة الصلب6141011

13.99%1.99765%86.01497,544%98.014,703%25,000,0005,46824,502,456دار الدواء للتنمية و اإلستثمار7141012

0.85%0.439%99.1565,164%99.571,049%15,000,0001,05814,934,836مصانع األجواخ االردنية8141014

مصانع الورق والكرتون 9141017
األردنية

7,500,0001,7067,320,767%97.61906%53.11179,233%2.39800%46.89

18.88%0.46934%81.12382,676%99.544,012%82,500,0004,94682,117,324مناجم الفوسفات األردنية10141018

13.43%1.12155%86.5740,081%98.88999%3,575,0001,1543,534,919األردنية لصناعة األنابيب11141019

المركز العربي للصناعات 12141023
الدوائية والكيماوية

5,000,0002,0884,726,732%94.53987%47.27273,268%5.471,101%52.73

27.51%1.55118%72.4927,967%98.45311%1,799,6244291,771,657الصناعات الكيماوية األردنية13141026

11.91%1.6333%88.09163,284%98.37244%10,000,0002779,836,716اإلستثمارات العامة14141029

األردنية للصناعات الخشبية 15141038
)جوايكو(

5,000,0003874,931,723%98.63281%72.6168,277%1.37106%27.39
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التسلسل
رقم الورقة 

المالية
اسم الورقة المالية

عدد االوراق 

المالية االجمالي

عدد 

المالكين

غير المودعالمودع

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

الوطنية لصناعة الكوابل 16141039
واألسالك الكهربائية

19,299,7471,76019,154,629%99.251,561%88.69145,118%0.75199%11.31

13.54%1.154,405%86.46694,010%98.8528,128%60,444,46032,53359,750,450مصانع اإلسمنت األردنية17141042

6.43%0.04103%93.5730,523%99.961,500%83,317,5001,60383,286,977البوتاس العربية18141043

القرية للصناعات الغذائية 19141044
والزيوت النباتية

3,000,0001,2092,991,889%99.73542%44.838,111%0.27667%55.17

العالمية الحديثة لصناعة 20141052
الزيوت النباتية

6,000,0009425,918,546%98.64739%78.4581,454%1.36203%21.55

18.74%0.86223%81.2676,969%99.14967%9,000,0001,1908,923,031الوطنية لصناعة الكلورين21141054

29.48%0.46785%70.5277,300%99.541,878%16,625,0002,66316,547,700الموارد الصناعية األردنية22141055

الشرق األوسط للكابالت 23141059
المتخصصة )مسك_األردن(

38,889,2102,02238,429,936%98.821,689%83.53459,274%1.18333%16.47

60.05%2.322,127%39.95201,530%97.681,415%8,684,0293,5428,482,499الزي لصناعة األلبسة الجاهزة24141061

الباطون الجاهز والتوريدات 25141065
اإلنشائية

25,000,00083324,973,909%99.90819%98.3226,091%0.1014%1.68

26.29%0.632,401%73.71221,231%99.376,731%35,000,0009,13234,778,769حديد األردن26141070

5.43%0.0744%94.574,271%99.93767%6,000,0008115,995,729العربية للصناعات الكهربائية27141072

الشرق األوسط للصناعات 28141073
الدوائية والكيماوية 

والمستلزمات الطبية

9,869,5832,0449,738,638%98.67699%34.20130,945%1.331,345%65.80

مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ 29141074
والسجائر

15,083,6573,52015,046,782%99.761,589%45.1436,875%0.241,931%54.86

اللؤلؤة لصناعة الورق 30141081
الصحي

500,000320499,200%99.84190%59.38800%0.16130%40.63

62.63%0.31610%37.3792,109%99.69364%30,000,00097429,907,891الوطنية للدواجن31141084

المتكاملة للمشاريع 32141086
المتعددة

5,250,0006015,189,486%98.85404%67.2260,514%1.15197%32.78

33.77%1.46767%66.23131,064%98.541,504%9,000,0002,2718,868,936الوطنية لصناعات األلمنيوم33141091

المصانع العربيه الدولية 34141092
لألغذية واإلستثمار

10,500,00016710,490,630%99.91161%96.419,370%0.096%3.59

67.08%0.21966%32.9224,876%99.79474%11,615,9121,44011,591,036دارالغذاء35141094

مجمع الشرق األوسط 36141097
للصناعات الهندسية 
واإللكترونية والثقيلة

25,000,0004,07924,982,321%99.934,039%99.0217,679%0.0740%0.98

العربية لصناعة المواسير 37141098
المعدنية

9,000,0002848,978,256%99.76277%97.5421,744%0.247%2.46

1.55%0.013%98.45179%99.99191%3,500,0001943,499,821اإلقبال للطباعة والتغليف38141100

0.00%0.000%100.000%100.002%15,000,000215,000,000البترول الوطنية39141103

أمانة لإلستثمارات الزراعية 40141105
والصناعية

7,000,0009766,990,000%99.86975%99.9010,000%0.141%0.10

0.00%0.000%100.000%100.001%10,000,000110,000,000مغنيسيا األردن41141130

مصانع الزيوت النباتية 42141141
األردنية

4,000,0009003,879,904%97.00467%51.89120,096%3.00433%48.11

0.00%0.000%100.000%100.0052%2,366,815522,366,815الدولية لصناعات السيليكا43141170
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التسلسل
رقم الورقة 

المالية
اسم الورقة المالية

عدد االوراق 

المالية االجمالي

عدد 

المالكين

غير المودعالمودع

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

عدد االوراق 
المالية

النسبة
عدد 

المالكين 
النسبة

الصالحية لإلستثمار والتطوير 44141202
العقاري

572,50941572,195%99.9539%95.12314%0.052%4.88

15.38%0.1530%84.626,754%99.85165%4,600,0001954,593,246الترافرتين45141203

37.23%0.31915%62.7778,338%99.691,543%25,312,5002,45825,234,162األردنية إلنتاج األدوية46141204

0.00%0.000%100.000%100.0027%8,000,000278,000,000عافية العالمية ) األردن (47141206

0.00%0.000%100.000%100.001,133%7,460,0261,1337,460,026القدس للصناعات الخرسانية48141208

العربية لصناعة المبيدات 49141209
واألدوية البيطرية

12,000,00049412,000,000%100.00494%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.00238%9,500,0002389,500,000الحياة للصناعات الدوائية50141210

0.00%0.000%100.000%100.0026%12,000,0002612,000,000إتحاد النساجون العرب51141212

0.00%0.000%100.000%100.00253%1,960,0952531,960,095األلبسة األردنية52141213

0.40%0.0115%99.60961%99.993,705%12,000,0003,72011,999,039أساس للصناعات الخرسانية53141214

0.23%0.0114%99.772,144%99.996,203%40,000,0006,21739,997,856مصانع الكابالت المتحدة54141215

الوطنية إلنتاج النفط 55141216
والطاقة الكهربائية من 

الصخر الزيتي

5,000,0002,2014,999,691%99.992,200%99.95309%0.011%0.05

الصناعات البتروكيماوية 56141217
الوسيطة

7,000,0002,5116,921,756%98.88836%33.2978,244%1.121,675%66.71

0.00%0.000%100.000%100.00266%7,500,0002667,500,000فيالدلفيا لصناعة األدوية57141219

المتحدة لصناعة الحديد 58141220
والصلب

32,165,17616132,165,176%100.00161%100.000%0.000%0.00

0.00%0.000%100.000%100.005%4,000,00054,000,000رخام األردن59141221

0.00%0.000%100.000%100.0073%22,000,0007322,000,000سنيورة للصناعات الغذائية60141222

0.00%0.000%100.000%100.0027%1,000,000271,000,000سبأ لسكب المعادن61141223

0.00%0.000%100.000%100.00557%55,000,00055755,000,000اسمنت الشمالية62141224

16.77%6.235,799%83.236,225,558%93.7728,771%100,000,00034,57093,774,442مصفاة البترول األردنية63142041

حق اإلكتتاب بأسهم العامة 64191094
للتعدين 2017/12/11

600,000944592,009%98.67812%86.027,991%1.33132%13.98

23.29%1.1439,074%76.7112,030,177%98.86128,679%1,054,697,305167,7531,042,667,128المجموع

14.36%0.7097,065%85.6452,899,706%99.30578,723%7,604,449,805675,7887,551,550,099المجموع الكلي

254عدد الشركات 
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دينار اردني

نوع الورقة 
المالية

نوع 
المستثمر

تصنيف 
الجنسية

القيمة االجماليةعدد االوراق الماليةعدد العقودعدد المستثمرين

بيعشراءبيعشراءبيعشراءبيعشراء

أسهم

شخص 
طبيعي

12,03216,472636,436637,2041,217,033,0231,162,018,8671,407,657,081.181,186,610,884.79أردنيين

6521,17431,68732,503128,457,472105,202,435278,386,091.32159,989,176.36عرب

511301,1071,2292,079,3672,656,7274,262,277.024,728,515.26أجانب

12,73517,776669,230670,9361,347,569,8621,269,878,0291,690,305,449.521,351,328,576.41المجموع

شخص 
إعتباري

31736770,35060,404345,161,804314,299,250548,659,555.42435,394,874.89أردنيين

59747,0489,51482,527,078182,300,560360,284,100.961,017,640,537.53عرب

73737,05612,80745,357,10054,125,131352,029,584.19146,894,034.38أجانب

44951484,45482,725473,045,982550,724,9411,260,973,240.571,599,929,446.80المجموع

مستثمر 
أردنيينمشترك

03023012,874020,666.88

03023012,874020,666.88المجموع

سندات

شخص 
طبيعي

2337431,01015,424102,475.901,560,565.41أردنيين

01010278028,141.94عرب

2347441,01015,702102,475.901,588,707.35المجموع

شخص 
أردنيينإعتباري

1037014,69201,486,231.450

1037014,69201,486,231.450المجموع

حق اكتتاب

شخص 
طبيعي

93308399532798,8352,699,544323,136.04484,860.19أردنيين

2116255,82255,4104,288.5613,255.35عرب

0206034,74009,728.20أجانب

95321405563804,6572,789,694327,424.60507,843.74المجموع

شخص 
إعتباري

819232702,792,988805,700281,763.94100,180.78أردنيين

010102501.5عرب

820232712,792,988805,725281,763.94100,182.28المجموع

مستثمر 
أردنيينمشترك

010302,22601,162.52

010302,22601,162.52المجموع

13,19118,366754,365754,3651,824,229,1911,824,229,1912,953,476,585.982,953,476,585.98  المجموع الكلي  

جدول رقم 2
  توزيع المستثمرين المتعاملين باالوراق المالية من واقع عقود التداول خالل الفترة 2017/01/01 ولغاية 2017/12/31

دوالر امريكي

نوع الورقة 
المالية

نوع 
المستثمر

تصنيف 
الجنسية

القيمة االجماليةعدد االوراق الماليةعدد العقودعدد المستثمرين

بيعشراءبيعشراءبيعشراءبيعشراء

سندات
شخص 
أردنيينطبيعي

111144400,000.00400,000.00

11144400,000.00400,000.00المجموع

111144400,000.00400,000.00  المجموع الكلي  
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رقم تسلسل
العضو

اسم 
العضو

عدد 
ايام 

التداول

معلومات التداول
حجم التداول 

الخاضع للتسوية

المبالغ المدفوعةالمبالغ المقبوضة

عدد عقود حجم التداول
التداول

احتياطي 
المجموعالمعلقالتسويةالمجموعالتسويةالسيولة

247145,766,105.9962,549145,766,105.992,256,330.345,703,491.747,959,822.088,160,560.1308,160,560.13الدولي14

24748,379,986.9522,45347,542,235.304,549,914.237,300,707.2311,850,621.467,530,619.6607,530,619.66سبائك25

24714,654,826.9917,64014,654,826.99770,575.902,267,039.693,037,615.592,188,089.1002,188,089.10اإلستثمارات36

24740,233,810.2813,26640,233,810.28688,686.372,516,020.293,204,706.665,249,050.3005,249,050.30شيركو47

24761,068,832.4926,77561,068,832.492,152,946.894,981,951.627,134,898.518,657,643.9208,657,643.92التنمية58

247172,713,812.3758,500156,514,200.3710,893,823.788,782,487.5819,676,311.3618,880,803.79018,880,803.79التعاون612

247150,373,155.7357,335150,373,155.731,103,071.534,168,283.215,271,354.747,156,826.1707,156,826.17األمل714

247231,958,967.0451,165216,174,667.043,454,618.733,824,526.127,279,144.8512,688,406.6723,350.0012,711,756.67المتحدة816

247123,136,969.0537,168118,888,541.556,222,113.307,659,464.3413,881,577.6415,337,088.29015,337,088.29العربية919

2476,746,199.167,2696,746,199.1648,812.921,239,144.191,287,957.111,236,976.9701,236,976.97عمان1021

24748,326,196.0031,12247,055,901.421,918,894.304,812,003.206,730,897.506,925,538.7406,925,538.74المحفظة1122

24761,053,282.6828,43759,593,059.712,907,893.172,622,935.985,530,829.158,749,944.6208,749,944.62أوراق1223

24727,277,984.2727,89727,277,984.27355,854.001,224,951.111,580,805.115,163,611.4405,163,611.44الخليج1324

العربي 1435
انفست

2471,658,794,704.8118,71651,147,827.734,680,466.646,444,525.4311,124,992.0710,048,339.44010,048,339.44

2475,954,978.694,6095,954,978.690842,362.16842,362.162,794,509.8902,794,509.89إمكان1536

أسواق 1638
إنفست

24742,145,646.7522,85442,145,646.751,687,437.843,592,501.455,279,939.293,399,260.0003,399,260.00

24721,474,762.3135,18421,474,762.3101,602,671.451,602,671.453,404,703.6603,404,703.66اإليمان1739

24721,807,978.7317,56421,807,978.7392,859,504.332,859,513.333,253,400.7003,253,400.70فرح1840

24610,470,802.997,20710,470,802.99935,899.221,860,983.292,796,882.512,079,646.7802,079,646.78الشروق1941

2477,446,950.688,9087,446,950.6874,231.49843,817.18918,048.672,177,467.3902,177,467.39األولى2043

24739,388,931.5413,05139,388,931.541,578,118.005,536,140.627,114,258.624,877,566.0404,877,566.04الفارس2145

24761,042,871.8434,34961,042,871.843,653,423.584,615,738.208,269,161.7811,921,513.96011,921,513.96الحكمة2247

24743,377,358.4839,95143,176,758.48290,947.582,687,747.372,978,694.952,933,483.5702,933,483.57المغتربين2348

العالمية 2449
للوساطة

24712,084,939.4412,71812,084,939.44116,402.841,516,560.791,632,963.63902,079.250902,079.25

24726,104,770.2315,61516,204,724.231,199,463.912,178,042.673,377,506.581,191,527.0301,191,527.03الملتقى2550

2476,925,239.836,0026,925,239.8336,341.651,169,764.701,206,106.351,092,559.3001,092,559.30إبداع2655

247168,708,351.8372,012168,708,351.834,319,309.768,392,972.7312,712,282.4930,043,666.36030,043,666.36أجياد2756

24727,317,352.0014,31927,317,352.00408,905.313,159,801.523,568,706.833,801,497.1503,801,497.15بلوم2858

2475,893,130.486,1455,893,130.48203,755.491,295,643.081,499,398.571,532,855.4501,532,855.45الوميض2960

24725,910,405.3515,37325,910,405.35725,220.223,109,796.093,835,016.315,398,234.3005,398,234.30ايفا3061

24794,346,213.3586,08193,466,213.35297,955.906,443,089.066,741,044.965,807,268.0105,807,268.01دلتا3162

24728,317,358.128,99428,317,358.12375,881.121,911,031.932,286,913.053,652,240.2703,652,240.27شعاع3263

24790,257,752.3036,06989,287,752.306,100,649.794,413,298.5410,513,948.3311,494,154.17011,494,154.17سنابل الخير3364

2374,633,869.002,9634,633,869.00241,753.281,365,144.741,606,898.02717,221.080717,221.08السهم3465

24758,668,079.2638,71557,824,729.261,093,323.914,443,335.035,536,658.945,563,878.9205,563,878.92األمناء3566

المال 3667
للوساطة

247178,973,189.4559,048177,260,673.919,268,906.6810,470,661.2519,739,567.9311,585,298.62011,585,298.62

رم 3768
للوساطة

247111,530,783.3221,80188,228,933.521,731,557.224,317,888.566,049,445.783,551,303.2203,551,303.22

24732,082,459.3517,05132,082,459.351,173,265.302,015,593.863,188,859.162,945,563.0702,945,563.07مبادلة3869
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رقم تسلسل
العضو

اسم 
العضو

عدد 
ايام 

التداول

معلومات التداول
حجم التداول 

الخاضع للتسوية

المبالغ المدفوعةالمبالغ المقبوضة

عدد عقود حجم التداول
التداول

احتياطي 
المجموعالمعلقالتسويةالمجموعالتسويةالسيولة

247541,944,020.2439,733209,996,894.2925,568,219.2610,867,855.8336,436,075.0948,817,146.4616,979.9048,834,126.36هيرميس3970

24715,774,424.0313,97815,774,424.0322,611.372,181,246.902,203,858.271,271,907.2401,271,907.24السالم4071

24718,130,559.969,50918,130,559.96123,922.812,797,031.452,920,954.262,067,223.2602,067,223.26النخبة4172

2478,353,888.5313,2918,353,888.5384,338.311,264,626.851,348,965.161,024,705.9501,024,705.95المصرفيون4273

اإلتحاد 4375
للوساطة

247414,213,507.4424,62773,548,034.644,396,141.1710,513,108.0614,909,249.238,728,056.5308,728,056.53

العربية 4476
السويسرية

24715,672,327.8311,03515,672,327.83736,274.481,728,777.402,465,051.882,769,051.6902,769,051.69

األهلي 4577
للوساطة

24724,928,299.1716,08424,448,299.17808,927.782,324,721.263,133,649.045,240,245.3505,240,245.35

سوسيته 4678
جنرال 

للوساطة

24720,748,186.3419,23520,748,186.34605,333.942,012,037.812,617,371.753,153,888.3903,153,888.39

الموارد 4780
للوساطة

24764,954,058.2619,08045,659,503.034,210,077.083,211,254.497,421,331.578,952,117.8808,952,117.88

24792,530,405.0531,54592,089,503.05720,959.073,655,165.064,376,124.134,861,646.8604,861,646.86البالد4881

247200,101,484.1012,544116,320,764.6038,126,797.8912,217,343.1250,344,141.0112,097,247.12012,097,247.12تفوق4982

247195,172,941.4721,984122,328,066.47567,098.878,308,168.178,875,267.046,245,715.4906,245,715.49الندوة5083

24716,154,709.2411,05816,154,709.24117,594.711,184,590.551,302,185.263,921,566.8203,921,566.82إستثمار5185

24769,319,343.4636,78169,319,343.461,225,838.135,063,701.726,289,539.856,738,231.0306,738,231.03األوائل5286

24430,021,750.107,35529,401,650.10251,593.711,589,457.411,841,051.122,656,286.1602,656,286.16جيسكو5387

24746,912,429.4834,66146,912,429.48213,010.013,808,397.254,021,407.263,635,019.6803,635,019.68أمنية5491

24751,902,999.6736,21051,902,999.672,020,629.903,266,258.435,286,888.335,666,455.6605,666,455.66الياسمين5592

مسك 5693
للوساطة

24750,643,329.4625,56550,643,329.461,113,683.492,635,513.003,749,196.493,609,463.7303,609,463.73

247130,097,153.8624,314113,336,437.961,805,743.9510,207,159.6412,012,903.5914,793,615.27014,793,615.27جلوبل5794

00000246,660.01246,660.0166,218.10066,218.10بنك األردن58506

00000743,163.66743,163.66155,662.340155,662.34بنك عوده59513

بنك القاهرة 60516
عمان

000000049,410.00049,410.00

اس سي 61519
بي- األردن

000001,870,838.561,870,838.565,468,647.7405,468,647.74

5,922,924,826.821,465,4643,370,834,513.32160,235,557.12235,888,698.96396,124,256.08396,083,926.1840,329.90396,124,256.08المجموع
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