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مدينة البتراء

البرتاء تلك املدينة ال�ضاحرة والإرث احل�ضاري املتجذر منذ القدم وهذا الإجناز احل�ضاري الباهر
 نحتها العرب الأنباط يف ال�ضخر اإذ كانت تعد اأهم موقعاً ا�ضرتاتيجياً ي�ضكل حلقة و�ضــل ونقطـــــــة 
تالق بني �ضبة اجلزيرة العربية جنوباً وبالد ال�ضام �ضماًل وحتى اأق�ضى بالد ال�ضني ثـم اإىل قلـــــــب

 اأوروبا عن طريق جتارة ال�ضيق.
، واأر�ضية من احل�ضى وميتد نحو كيلو و200  80مرتاً من ال�ضخور امللونة واملتنوعة الأ�ضكال  وال�ضيق �ضق �ضخري هائل ي�ضل ارتفاع جانبية يف بع�ض املواقع 

مرتاًيقطعه ال�ضائح م�ضياً على الأقدام.
ويف نهاية ال�ضيق ينك�ضف اأمام الناظر م�ضهد يثري الده�ضة وياأخذ جلمالة و�ضحرة وروعة تكوينه، اأنها اخلزنة امل�ضهورة ، يبلغ ارتفاعها 43 مرتاً  و 30مرتاً عر�ضاً 

منحوتة يف ال�ضخر هذه اللوحة الفنية املتقنة ال�ضنع والتي حني ت�ضرق عليها ال�ضم�ض تعك�ض األوانا �ضاحرة ت�ضد الناظر اليها بعبق �ضحرها وجمالها.

ويعود تاريخ اإجنازها اإىل القرن الأول للميالد ،حيث �ضممت لتكون �ضاهداً على عظمة املكان، وقد مت نحتها يف الأ�ضل تخليداً لواحد من اأهم ملوك الأنباط )قرب 
تذكاري(،وكيفية نحتها تنطق بعبقرية الإن�ضان الذي نحتها وقدرته الهند�ضية الدقيقة يف ذلك الع�ضر، لتكون حتفة فنية نادرة ت�ضهد على عظمة وح�ضارة من 

نحتوها واأبدعوا يف اإجنازها.

 وهناك العديد من املعامل الأثرية تعود للح�ضارات القدمية املتعاقبة على البرتاء ومن اهمها:
 املقابر امللكية، واملدرج النبطي، وال�ضارع الروماين املعبد، والكني�ضة البيزنطية  ومعبد الأ�ضود املجنحة، وغريها الكثري.

يوجد معلم الدير ولكن عليك ت�ضلق درجات تودي بنهايتها اليه حيث تبلغ ما يقارب )800( درجة قبل الو�ضول اليه وهنالك اي�ضاً موقع املذبح حيث يتم الو�ضول 
اليه عن طرق درجات تودي اليه حيث تبلغ ما يقارب )300( درجة للو�ضول اليه

ومت اختيارها كثاين عجائب الدنيا ال�ضبع بتاريخ 7-7-2007 لتعود البرتاء ملكانتها املرموقة على م�ضتوى العامل و�ضمن املواقع ال�ضبع الفريدة كاأعجوبة ت�ضتحق 
هذه املكانة.



�ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم



�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري احل�ضني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد املعظم
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مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية
يتاألف جمل�ض الإدارة من)1(   :

املالية الأوراق  هيئة  مفو�ضي  جمل�ض  يعينهم  والقت�ضادية  واملالية  القانونية  املجالت  يف  اخلربة  ذوي  من  الأهلي  القطاع  من  اأع�ضاء  • ثالثة 
1. عطوفة ال�ضيد »حممد �ضعيد« اأحمد احلمامي)2(                 

2. ال�ضيد اإ�ضماعيل عبدالقادر  احلجاج )3(                    
3. ال�ضيدة رائدة اآمال النرب                                                        

العامة امل�ضاهمة  ال�ضركات  ميثالن  • ع�ضوين 
�ضركة م�ضانع الحتاد لإنتاج التبغ وال�ضجائر وميثلها

معايل الدكتور ع�ضام ح�ضن زعبالوي                                                 
�ضركة الحتاد العربي الدويل للتاأمني وميثلها                                   

ال�ضيد �ضليم عبدالرحمن حمدان

الأمني  احلفظ  اأعمال  ملمار�ضة  املرخ�ضة  وال�ضركات  الو�ضطاء  ميثالن  • ع�ضوين 
�ضركة الأمل لال�ضتثمارات املالية وميثلها                                      

ال�ضيد جواد عدنان اخلاروف
�ضركة �ضنابل اخلري لال�ضتثمارات املالية وميثلها                               

الدكتور ح�ضني �ضعيد �ضعيفان)4( 

ال�ضيد »حممد المني« غالب اأبو قورة )5(                                            املدير التنفيذي       

)1( تكون مدة جمل�ض الإدارة ثالث �ضنوات، ول يجوز انتخاب اأو تعيني اأي من اأع�ضائه لأكرث من دورتني متتاليتني.
)2( قرر جمل�ض الإدارة مبوجب القرار رقم )2014/95( يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ 2014/11/25 انتخاب كل من عطوفة ال�ضيد حممد �ضعيد اأحمد احلمامي رئي�ضاً ملجل�ض اإدارة املركز 

وال�ضيد  اإ�ضماعيل عبدالقادر احلجاج نائباً لرئي�ض جمل�ض الدارة.
وذلك خلفاً  )3( مت تعيني ال�ضيد اإ�ضماعيل عبدالقادر احلجاج ع�ضواً يف جمل�ض اإدارة املركز مبوجب قرار جمل�ض مفو�ضي هيئة الأوراق املالية يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ  2014/11/19 

لعطوفة ال�ضيد عبداحلميد عبداهلل احلياري الذي ا�ضتقال من ع�ضوية املركز بتاريخ 2014/11/19.
)4( قامت �ضركة �ضنابل اخلري لال�ضتثمارات املالية بت�ضمية الدكتور ح�ضني �ضعيد �ضعيفان ممثاًل عنها  يف جمل�ض ادارة مركز اإيداع الأوراق املالية خلفاً لل�ضيد عدنان عبداهلل ما�ضي وذلك 

اعتباراً من تاريخ  2014/03/25.
)5( مت تعيني ال�ضيد "حممد المني" غالب اأبو قورة مديراأ تنفيذياً متفرغاً ملركز ايداع الوراق املالية مبوجب قرار جمل�ض ادارة املركز رقم )2014/94( املتخذ يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ  

2014/10/22

رئي�ض جمل�ض الإدارة
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة

ع�ضو جمل�ض اإدارة

ع�ضو جمل�ض اإدارة

ع�ضو جمل�ض اإدارة

ع�ضو جمل�ض اإدارة

ع�ضو جمل�ض اإدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«
ال�ضادة اأع�ضاء الهيئة العامة ملركز اإيداع الأوراق املالية املحرتمني،،،

اأيها ال�ضيدات وال�ضادة الأفا�ضل، ال�ضالم عليكم ورحمته تعاىل وبركاته،

اأما بعد،،
بالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن اع�ضاء جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية ملركز اإيداع الأوراق املالية نرحب بكم بالجتماع ال�ضاد�ض ع�ضر لهيئتكم املوقرة وذلك 
ل�ضتعرا�ض التقرير ال�ضنوي للعام 2014 وما يت�ضمنه من الجنازات التي حققها املركز خالل العام وابرز اخلطط امل�ضتقبلية للمركز اإىل جانب البيانات املالية 

لل�ضنة املنتهية يف 2014/12/31.

ال�ضادة احل�ضور الكرام،،
ا�ضتمر املركز باداء املهام املوكلة اليه مبوجب قانون الأوراق املالية رقم )76( ل�ضنة 2002 يف ت�ضجيل الأوراق املالية واإيداعها وحفظ ونقل ملكيتها واإجراء عمليات 

التقا�ض والت�ضوية لها.

كما مت تعيني مدير تنفيذي للمركز وذلك بعد �ضغور هذا املن�ضب ملا يزيد عن �ضنتني، ووقع الختيار على ال�ضيد “حممد المني” ابو قورة والذي ميلك خربات 
تزيد عن الع�ضرين عاماً يف الدارة واخلدمات املالية.

اما فيما يتعلق باأعمال املركز وكون الع�ضوية يف املركز اإلزامية لل�ضركات امل�ضاهمة العامة والو�ضطاء واأمناء احلفظ المني، فقد ا�ضبح عدد اع�ضاء املركز من ال�ضركات 
امل�ضاهمة العامة حتى نهاية العام 2014 )268( �ضركة م�ضاهمة عامة وبلـغ عدد م�ضـاهميها كما يف نهاية عام 2014 )757,868( م�ضاهماً ميلكون )7.6( مليار 
�ضهم بقيمة اجمالية تبلغ )18.5( مليار دينار اردين. حيث بلغ عدد امل�ضاهمني املودعني يف نهاية العام 2014 )617,765( م�ضاهماً ميلكون )7.5( مليار �ضهم  
بن�ضبة )99.11 %( من اأ�ضل كامل عدد الأ�ضهم امل�ضدرة ، وبقيمة اإجمالية مقدارها )18.2( مليار دينار اردين ت�ضكل ن�ضبة )98.33 %( من القيمة الإجمالية.

من جهة اأخرى، مّت خالل العام 2014 انهاء ع�ضوية �ضركة و�ضاطة واحدة بحيث ي�ضبح اإجمايل عدد الو�ضطاء الع�ضاء لدى املركز ) 61 ( �ضركة، ومت انهاء ع�ضوية 
)2( �ضركة م�ضاهمة عامة لي�ضبح اجمايل عدد ال�ضركات )268( يف حني مت قبول )3( �ضركات حفظ امني وانهاء ع�ضوية �ضركة واحد لي�ضبح عدد اأع�ضاء املركز 
من اأمناء احلفظ المني )16( �ضركة، وبذلك يكون جمموع اأع�ضاء مركز اإيداع الأوراق املالية كما يف 2014/12/31 )322( ع�ضواً من ال�ضركات امل�ضاهمة العامة 

والو�ضطاء واأمناء احلفظ المني.

وعمل املركز خالل العام 2014 على ت�ضجيل اأذونات و�ضندات اخلزينة امل�ضدرة من قبل حكومة اململكة الأردنية الها�ضمية، حيث مت ت�ضجيل )103( اإ�ضداراً تبلغ 
قيمة اإ�ضداراتها )6( مليار دينار اأردين، وكذلك ت�ضـجيل )3( اإ�ضدارات �ضندات ل�ضلطة املياه الأردنية تبلغ قيمة اإ�ضداراتها )82.5( مليون دينار اأردين. بالإ�ضافة 

اإىل ت�ضجيل )1( اإ�ضدار �ضندات بنك املال الأردين تبلغ قيمة اإ�ضدارها )25( مليون دولر امريكي.
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من جهة اأخرى، مت اإطفاء )70( اإ�ضداراً من اأذونات و�ضندات اخلزينة حلكومة اململكة الأردنية الها�ضمية بلغت قيمة اإ�ضداراتها )4.1( مليار دينار اأردين كما مت 
اإطفاء )4( اإ�ضدارات من �ضندات �ضلطة املياه بقيمة )144( مليون دينار اأردين واطفاء )3( اأذونات و�ضندات اخلزينة ل�ضركة الكهرباء الوطنية وبقيمة )198.6( 

مليون دينار اأردين وبذلـك ي�ضبح جممـوع ال�ضـندات القائمة لدى املركز كما يف 2014/12/31 )223( اإ�ضدار تبلغ قيمة اإ�ضدارها )14.8( مليار دينار اأردين.

ال�ضادة احل�ضور الكرام،،
ا�ضـتمر العمل باأحكام النظام الداخلي ل�ضندوق �ضمان الت�ضـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى ع�ضو ال�ضندوق امل�ضرتي وتغطية العجز يف ر�ضيد الأوراق املالية 
الذي يظهر لدى ع�ضو ال�ضندوق البائع نتيجة التداول بالأوراق املالية، وقد بلغ جمموع موجودات ال�ضندوق كما يف 2014/12/31 )10.2( مليون دينار اأردين 

منها )2.7( مليون دينار اأردين م�ضاهمات نقدية و)7.5( مليون دينار اأردين كفالت بنكية.

احل�ضور الكرام،،
اما على �ضعيد اخلطط امل�ضتقبلية، فعمل املركز وبالتعاون مع البنك املركزي على تطوير اليه القب�ض والدفع اللكرتوين من خالل نظام )SWIFT(، وكذلك نقل 

جميع ح�ضابات البنوك اخلا�ضة باملركز وحتويلها اىل البنك املركزي.

وا�ضتمر املركز يف تطوير البيئة اللكرتونية وذلك لتحديث �ضبكة الرقابة وال�ضبط واحلماية لأنظمة املركز وكذلك لتحديث اجهزة اخلوادم الرئي�ضية ل�ضمان �ضري 
العمال  بح�ضب اخلطط امل�ضتقبلية، وو�ضع اخلطط الالزمة ل�ضمان �ضري العمال وخطط طوارئ يف حال ح�ضول اي خلل لالأعمال اللكرتونية يف املركز.

املركز  التزام  املال ومركز اليداع بوجه اخل�ضو�ض لبيان مدى  باأ�ضواق را�ض  املتعلقة  التحتية  البنية  التنفيذية اجلديدة بو�ضع خطة لدرا�ضة  الإدارة  كما با�ضرت 
باأف�ضل املمار�ضات املتعلقة باأعمال مركز اليداع وذلك بح�ضب تو�ضيات الهيئات العاملية بهذا اخل�ضو�ض.

كما وبا�ضر املركز بالتعاون مع هيئة الوراق املالية وبور�ضة عمان مبناق�ضة قانون الوراق املالية املوؤقت رقم )76( ل�ضنة 2002 مع اجلهات الت�ضريعية والتنفيذية 
وذلك بهدف حتديثه واعتماده ب�ضورة نهائية قبل اقراره من جمل�ض النواب.

 
وفيما يتعلق بتطوير �ضوق را�ض املال فان مركزكم يعترب ع�ضواً يف جمل�ض ادارة كر�ضي امللك عبداهلل الثاين والذي يهدف اىل رفع كفاءة العاملني ب�ضوق را�ض املال 

وذلك باإعطائهم فر�ضة احل�ضول على منح درا�ضية وتدريبية ومهنية لتطوير عملهم وخرباتهم يف جميع املجالت.

ختاماً اأتوجه بجزيل ال�ضكر لكافة اأع�ضاء املركز لتعاونهم امل�ضتمر مع املركز لتمكينه من اأداء مهامه على اأكمل وجه، كما اأود اأن اأغتنم الفر�ضة لتقدمي جزيل ال�ضكر 
لكل من هيئة الأوراق املالية وبور�ضة عمان وكافة موظفي مركز اإيداع الأوراق لتعاونهم املتوا�ضل لتطوير �ضوق راأ�ض املال الأردين.

وكما ل يفوتني اأن اأ�ضكر رئي�ض جمل�ض اإدارة املركز ال�ضابق عطوفة ال�ضيد عبد احلميد احلياري مقدراً جهوده وعمله الدوؤوب خالل الت�ضع �ضنوات املا�ضية يف جمل�ض 
الإدارة .

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
                                                                                                                                                                                                                             رئي�س جمل�س الإدارة

                                                                                                                                                                                                                            "حممد �سعيد" احلمامي
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نبذة عن المركز

اإن�ساء املركز ومهامه
املال بف�ضل الدور  راأ�ض  املالية، الذي �ضدر �ضمن توجه الأردن نحو هيكلة �ضوق  املالية كموؤ�ض�ضة ذات نفع عام مبوجب قانون الأوراق  اإيداع الأوراق  اأن�ضىء مركز 

الرقابي عن الدور التنفيذي، حيث مت اإن�ضاء ثالث موؤ�ض�ضات م�ضتقلة وهي هيئة الأوراق املالية، بور�ضة عمان ومركز اإيداع الأوراق املالية.

بداأ املركز مبمار�ضة مهامه واأعماله يف �ضهر اأيار من عام 1999، و�ضرح للمركز مبوجب القانون مبزاولة الأعمال واملهام التالية:
· ت�ضجيل الأوراق املالية.

· اإيداع الأوراق املالية.
· حفظ ونقل ملكية الأوراق املالية.

· اإجراء التقا�ض والت�ضوية لالأوراق املالية.
اإدارة املركز

يتوىل اإدارة مركز اإيداع الأوراق املالية جمل�ض ادارة يعمل على و�ضع ال�ضيا�ضة العامة للمركز مبا ي�ضمن اإدارة اأعماله ون�ضاطاته وتطويرها ، وو�ضع الأنظمة الداخلية 
والتعليمات الالزمة لإدارة �ضوؤون املركز بالإ�ضافة اىل مدير تنفيذي متفرغ يتوىل جميع ال�ضوؤون الإدارية واملالية والفنية للمركز.

 
ويقوم املركز بتنفيذ مهامه من خالل دوائره واأق�ضامه املختلفة اعتماداً على نهج من املوؤ�ض�ضية وال�ضفافية وتطبيق املعايري الدولية واأف�ضل املمار�ضات. 
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الع�سوية
ع�ضوية يف املركز اإلزامية للجهات التالية:

1. ال�ضركات امل�ضاهمة العامة والتي ت�ضمل:
· قطاع البنوك
· قطاع التاأمني

· قطاع اخلدمات 
· قطاع ال�ضناعة

2. الو�ضطاء.
3. اأمناء احلفظ.

4. اأي جهات اأخرى يحددها جمل�ض مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.

جدول يبني اأع�ساء الهيئة العامة للمركز 

ع�سوية املركز يف املنظمات الإقليمية والدولية

  (Association of National Numbering Agencies -ANNA) موؤ�س�سة الرتميز العاملية

ل�ضمان  ودقيق  موحد  قالب  يف  امل�ضدرة،  املالية  والأدوات  املالية  لالأوراق  املعايري  واإتاحة  وحفظ  وتعزيز  بن�ضر   )ANNA( العاملية  الرتميز  موؤ�ض�ضة  تقوم 
�ضلطة  باعتبارها  دولياً  املخولة  اجلهة  املذكورة  املوؤ�ض�ضة  وتعترب  عام،  ب�ضكل  املالية  الأوراق  �ضناعة  خدمة  فيه  ومبا  وجدت،  اأينما  املالية  لالأ�ضواق  املنفعة  حتقيق 
العاملي والرمز    )International Securities Identification Number - ISIN( - ISO 6166العاملي الرقم  الدويل،  املعيار  من  لكل   الت�ضجيل 
للمعايري  العاملية  املنظمة  ت�ضعها  التي  واللوائح  للقواعد  Classification of Financial Instruments - CFI( - ISO 10962( وفقاً 
)International Organization for Standardization - ISO(. ويذكر ان مركز اإيداع الأوراق املالية ع�ضواً عاماًل يف موؤ�ض�ضة الرتميز العاملية منذ 

العام 2004 ومت اختياره كوكيل لرتقيم وترميز الأوراق املالية.

العام
اجمايل
الأع�ضاء

ال�ضركات امل�ضاهمة العامة

املجموعاملجموعاملجموعال�ضناعةاخلدماتالتاأمنيالبنوك و�ضيطم�ضاهمة عامةم�ضاهمة عامة اأخرىاأخرى

اأمناء احلفظالو�ضطاء

322            16           3              2  11           61       51              10           268  75  151           26         16      2014

324            14           2              1  11           62       52              10           270  75  153           26           16      2013
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(Africa & Middle East Depositories Association - AMEDA) حتاد مراكز الإيداع يف اإفريقيا وال�سرق الأو�سط

موؤ�ض�ضة غري ربحية تهدف ب�ضكل اأ�ضا�ضي لتكون ملتقى لتبادل املعلومات واخلربات بني اأع�ضائها من مراكز الإيداع يف خمتلف اأنحاء اإفريقيا وال�ضرق الأو�ضط وكان  
مركز اإيداع الأوراق املالية من املوؤ�ض�ضني لالحتاد وتتمثل ع�ضوية املركز ع�ضواً عاماًل بالحتاد.

 Central Securities Depositories -CSD ع�ضوا لدى احتاد مراكز الإيداع العاملية )AMEDA( كما ان احتاد مراكز الإيداع يف اإفريقيا وال�ضرق الأو�ضط
وهي موؤ�ض�ضة غري ربحية تهدف لتبادل املعلومات واخلربات وتعزيز التعاون املتبادل فيما بني اأع�ضائها من احتادات مراكز الإيداع الإقليمية  من خالل تطبيق 

املعايري الدولية واأف�ضل املمار�ضات يف جمال اإيداع الأوراق املالية والتقا�ض والت�ضوية واإدارة املخاطر.

 (Federation of Euro-Asian Stock Exchange - FEAS) احتاد البور�سات الأوروبية الأ�سيوية
 

يهدف الحتاد اإىل احلد من احلواجز اأمام الدول الأع�ضاء وتعزيز الروابط بينها للتداول عرب احلدود،  حيث يعترب املركز ع�ضواً موؤازراً بالحتاد.
يقوم الحتاد بتمويل دورات تدريبية بني اع�ضائه بهدف تبادل املعلومات واخلربات بني موؤ�ض�ضات �ضوق را�ض املال بهدف تطوير اخلدمات املقدمة والرتقاء بها .
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أداء المركز خالل العام  2014 

وتطوير  بتقدمي  ا�ضتمر  كما  مبقت�ضاه،  ال�ضادرة  والتعليمات  والأنظمة  املالية  الأوراق  قانون  مبوجب  اإليه  املوكلة  املهام  باأداء  املن�ضرم  العام  خالل  املركز  ا�ضتمر 
اخلدمات املقدمة لأع�ضائه ب�ضكل خا�ض، ولقطاع امل�ضتثمرين واملهتمني يف �ضوق راأ�ض املال الأردين ب�ضكل عام، وفيما يلي ا�ضتعرا�ض لأداء املركز خالل العام 2014.

ت�سجيل الأوراق املالية

يجري ت�ضجيل الأوراق املالية لدى مركز اإيداع الأوراق املالية ا�ضتناداً لأحكام قانون الأوراق املالية وتعليمات ت�ضجيل واإيداع الأوراق املالية وت�ضويتها ل�ضنة 2004.
بلغ عدد اع�ضاء املركز من ال�ضركات امل�ضاهمة العامة حتى نهاية العام 2014 )268( �ضركة وجمموع الأ�ضهم امل�ضدرة من قبل تلك ال�ضركات يبلغ )7.6( مليار 

�ضهم، بقيمة اإجمالية مقدارها )18.5(  مليار ديناراً.

وعمل املركز خالل العام 2014 على ت�ضجيل اأذونات و�ضندات اخلزينة امل�ضدرة من قبل حكومة اململكة الأردنية الها�ضمية، حيث مت ت�ضجيل )103( اإ�ضداراً تبلغ 
قيمة اإ�ضداراتها )6( مليار دينار اأردين، وكذلك ت�ضـجيل )3( اإ�ضدارات �ضندات ل�ضلطة املياه الأردنية تبلغ قيمة اإ�ضداراتها )82.5( مليون دينار اأردين. بالإ�ضافة 

اإىل ت�ضجيل )1( اإ�ضدار �ضندات بنك املال الأردين تبلغ قيمة اإ�ضدارها )25 ( مليون دولر امريكي.

من جهة اأخرى، مت اإطفاء )70( اإ�ضداراً من اأذونات و�ضندات اخلزينة حلكومة اململكة الأردنية الها�ضمية بلغت قيمة اإ�ضداراتها )4.1 ( مليار دينار اأردين كما مت 
اإطفاء )4( اإ�ضدارات من �ضندات �ضلطة املياه بقيمة )144( مليون دينار اأردين واطفاء )3( اأذونات و�ضندات اخلزينة ل�ضركة الكهرباء الوطنية وبقيمة  )198.6(
دينار  مليار   )14.8( اإ�ضدارها  قيمة  تبلغ  اإ�ضدار   )223( 2014/12/31 املركز كما يف  القائمة لدى  ال�ضـندات  اأردين وبذلـك ي�ضبح جممـوع  دينار  مليون 

اأردين.

بالإ�ضافة اإىل قيام املركز باإجراء التغيريات الالزمة على الأوراق املالية امل�ضجلة لديه، وحتديث �ضجالت امل�ضاهمني نتيجة لإجراءات ال�ضركات املختلفة. 

جدول يبني اإجراءات ال�سركات امل�سجلة لدى املركز كما يف  2014/12/31
عدد الأ�ضهمعدد ال�ضركاتالبيان

الزيادة الناجتة عن الكتتاب اخلا�ض                                                                                                                                        7                       68,401,265
الزيادة الناجتة عن الر�ضـملة                                                                                                                                                       12                      153,752,309
تخفي�ض روؤو�ض الأموال                                                                                                                                                               7                      136,961,512



| 15

تعريف امل�ستثمرين وفتح احل�سابات

يتم تعريف امل�ضتثمرين وفتح ح�ضابات اأوراق مالية لهم على قاعدة بيانات املركز من خالل اأنظمته الإلكرتونية بحيث ي�ضدر املركز رقم خا�ض لكل م�ضتثمر عند 
تعريفه ي�ضمى »رقم املركز للم�ضتثمر«، ويكون رقم املركز الرقم الوطني لل�ضخ�ض الطبيعي اأردين اجلن�ضية اأو الرقم ال�ضادر عن املركز لالأ�ضخا�ض غري الأردنيني 

واجلهات الأخرى .

جدول يبني عدد امل�ستثمرين املعرفني على قاعدة بيانات املركز

الت�ضنيفنوع امل�ضتثمر
املجموعاأجنبيعربياأردين

2014201320142013201420132014 2013

�ضخ�ض اعتباري

2,7852,7385415216816584,0073,917�ضركات

15215142401,2001,1931,3941,384�ضناديق

46465537348885موؤ�ض�ضات

771515222424حكومات

1021005500107105جمعيات

292900113030بلديات

331010001313وقف

22332277هيئات

33114488طوائف دينية

3,1293,0796226001,9271,8945,6785,573املجموع

535,853532,16447,55146,5694,0283,911587,432582,644اأفراد�ضخ�ض طبيعي

936921626014141,012995م�ضرتكم�ضرتك

539,918536,16448,23547,2295,9695,819594,122589,212املجموع الكلي
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 ايداع الأوراق املالية 

ا�ضتمر املركز خالل العام 2014 با�ضتكمال اإيداع الأ�ضهم امل�ضدرة من قبل ال�ضركات امل�ضاهمة العامة، مما �ضاهم يف رفع ن�ضبة عدد ال�ضهم املودعة لت�ضبح 99.12% 
كما يف نهاية العام 2014 والتي متثل %98.28 من القيمة الجمالية لال�ضهم امل�ضدرة.

جدول يبني الأ�سهم املودعة وغري املودعة

ن�ضبة املودعاملجموعغري املودعاملودع 
%

20142013201420132014201320142013
7,487,955,5937,444,496,30867,449,45566,216,6787,555,405,0487,510,712,98699.1199.12عدد الأ�ضهم

18,153,388,026.2318,338,701,996.09307,716,118.62320,157,436.6018,461,104,144.8518,658,859,432.6998.3398.28القيمة الإجمالية

اجانب عرب اردنيني

539,918

5,96948,235

عدد امل�ستثمرين املعرفني على قاعدة بيانات املركز ح�سب ت�سنيف اجلن�سية .
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جدول يبني حتليل امللكية املودعة 

ت�ضنيف نوع امل�ضتثمر
امل�ضتثمر

القيمة الإجماليةالأوراق املاليةامل�ضتثمرينامل�ضاهمات
%املبلغ بالدينار%عدد%عدد%عدد

369,16259.758160,43355.9882,718,441,65936.3044,376,069,767.4324.106ذكورطبيعي

242,26139.216124,11243.312524,383,6487.0031,153,607,331.226.355اناث

611,42398.973284,54599.303,242,825,30743.3075,529,677,098.6530.461املجموع

اعتباري

4,7890.7751,5090.5273,357,007,68044.8328,659,188,148.1547.70�ضركات

7850.1271370.048102,684,1331.371268,634,350.001.48�ضناديق

2410.039420.015545,162,0317.2812,239,101,625.6112.334موؤ�ض�ضات

560.009140.005201,077,0442.6851,261,321,213.376.948حكومات

1700.028700.02422,404,6950.299150,505,251.020.829جمعيات

270.004250.0097,067,5080.09428,653,416.340.158بلديات

60.00160.002251,5900.0031,745,026.810.01وقف

160.00350.0022,404,8240.0321,952,034.060.011هيئات

40.00140.0016,450,8380.0869,499,389.100.052طوائف دينيه

6,0940.9861,8120.6324,244,510,34356.68512,620,600,454.4669.522املجموع

2480.041940.068619,9430.0083,110,473.120.017م�ضرتكم�ضرتك

2480.041940.068619,9430.0083,110,473.120.017املجموع

املجموع الكلي
 

617,765100286,5511007,487,955,59310018,153,388,026.23100
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ال�ستعالم عن اأر�سدة امللكية

يقوم املركز بتقدمي خدمات للم�ضتثمرين متكنهم من احل�ضول على اإ�ضعارات ملكية بالأوراق املالية تبني ملكية امل�ضتثمر من الأوراق املالية يف خمتلف احل�ضابات 
بتاريخ حمدد كما باإمكان امل�ضتثمر احل�ضول على ك�ضوف ح�ضابات تبني خمتلف احلركات التي متت على اأوراقه املالية.

جدول يبني عدد اإ�سعارات امللكية وك�سوف احل�سابات ال�سادرة من املركز

ن�ضبة الزيادة اأو )النق�ض(%20142013نوع الك�ضف 

3,9093,41914.332اإ�ضعار ملكية

77369511.223ك�ضف ح�ضاب

اناث ذكور

1,153,607,331.22

4,376,069,767.43

ملكية الذكور والأناث من الأوراق املالية املودعة 
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التقا�س والت�سوية

قام املركز اعتباراً من 2005/01/02 بتطبيق اإجراءات التقا�ض والت�ضوية لعقود التداول املنفذة يف البور�ضة على اأ�ضا�ض الت�ضليم مقابل الدفع، بحيث ل يتم ت�ضليم الورقة 
املالية املباعة اإل بعد �ضداد ثمنهاوقد بلغ عدد عقود  التداول الإلكرتونية التي مّت اإخ�ضاعها لعمليات التقا�ض والت�ضوية الإلكرتونية حتى نهاية العام 2014 )956,548( 
عقداً مت مبوجبها حتويل )2,225,967,166( �ضهماً بقيمة اإجمالية بلغت )2,184,811,045.80( ديناراً، كما بلغت املبالغ املقبو�ضة واملدفوعة من خالل ح�ضاب الت�ضوية 
اخلا�ض باملركز لدى البنك املركزي الأردين )509,928,129.45( ديناراً، ويتم اإجراء الت�ضويات املالية بني الو�ضطاء من خالل املركز ومبوجب حوالت مالية بنكية من 
 ح�ضابات الو�ضطاء لدى بنوكهم اإىل ح�ضاب الت�ضوية اخلا�ض باملركز لدى بنك الت�ضوية )البنك املركزي الردين( من خالل نظام الت�ضويات الإجمالية الفوري – الأردن 

  Real Time Gross Settlement System-Jordan. )RTGS-JO(

نقل ملكية الأوراق املالية
يتم نقل ملكية الأوراق املالية املودعة من ح�ضاب امل�ضتثمر البائع لدى الو�ضيط البائع اإىل ح�ضاب امل�ضتثمر امل�ضرتي لدى الو�ضيط امل�ضرتي مبوجب قيود اإلكرتونية 
بناًء على امللف اليومي للتداول الوارد للمركز من البور�ضة، حيث يتم خ�ضم عدد الأوراق املالية من ح�ضاب البائع واإ�ضافتها اإىل ح�ضاب امل�ضرتي، وتبقى الأوراق املالية 

عالقة يف ح�ضاب امل�ضرتي اإىل حني اإمتام اإجراءات ت�ضويتها ودفع ثمنها، ول يجوز اإجراء اأي حتويل عليها اأو رهنها خالل هذه املدة.
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(الدينار الأردين)

عدد املتعاملني بعقود التداول املنفذة لعام 2014 م�ضنفني قطاعياً

عدد الأوراق املالية املتداولة لعام 2014 م�ضنفني قطاعياً

عدد عقود التداول املنفذة لعام 2014 م�ضنفني قطاعياً

القيمة الإجمالية املتداولة للعام 2014 م�ضنفني قطاعياً

�ضناعة

�ضناعة

�ضناعة

�ضناعة

خدمات 

خدمات 

خدمات 

خدمات 

تاأمني 

تاأمني 

تاأمني 

تاأمني 

بنوك 

بنوك 

بنوك 

بنوك 

8,997

1,553

15,718

10,537

604,355

504,894,804.82

1,759,228,021

21,613,539
183,922,549

357,721,292

19,931,457.02

1,385,990,361.29

353,421,847.92

9,472
104,907

237,489
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الت�سليم مقابل الدفع
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مقبو�سات بنك الت�سوية
)T+1( 1- احتياطي �ضيولة

)T+2( 2- مبلغ الت�ضوية
مدفوعات بنك الت�سوية

)T+2( 1-  مدفوعات الت�ضوية
)T+4( 2- قيمة العقود املعلقة

561,070,575.46
257,226,613.45
303,843,962.01
561,070,575.46
561,070,575.46

0.00

)9.115(
189.311
)7.783(
)9.115(
)9.127(

100

2014 ن�ضبة الزيادة اأو )النق�ض(%البيان 2013
509,928,129.45
229,732,634.85
280,195,494.60
509,928,129.45
509,860,663.75

67,465.70

جدول يبني مقبو�سات ومدفوعات بنك الت�سوية

�سندوق �سمان الت�سوية

اأن�ضئ �ضندوق �ضمان الت�ضوية مبوجب اأحكام املادة )90( من قانون الأوراق املالية رقم )76( ل�ضنة 2002، لتحقيق الأهداف التالية:
املالية. لالأوراق  امل�ضرتي  ال�ضندوق  ع�ضو  لدى  النقدي  العجز  تغطية   .1

ال�ضوق.  يف  املالية  الأوراق  تداول  نتيجة  البائع  ال�ضندوق  ع�ضو  لدى  يظهر  الذي  املالية  الأوراق  ر�ضيد  يف  العجز  تغطية   .2

ويتمتع ال�ضندوق ب�ضخ�ضية اعتبارية ذات ا�ضتقالل مايل، ويتوىل اإدارته جمل�ض اإدارة املركز واملدير التنفيذي للمركز، ويتكون اأع�ضاء ال�ضندوق من الو�ضطاء املاليني 
والو�ضطاء حل�ضابهم، وقد بداأ العمل باأحكام النظام الداخلي ل�ضندوق �ضمان الت�ضوية اعتباراً من 2004/12/31 حيث يعترب �ضندوق �ضمان الت�ضوية اخللف 

القانوين والواقعي ل�ضندوق �ضمان الو�ضطاء املاليني.

تق�ضـم م�ضاهمات الأع�ضاء يف ال�ضندوق اإىل م�ضاهمات نقدية وكفالت بنكية، وحتت�ضب وفق معادلت حمددة يف النظام الداخلي لل�ضندوق ويعاد احت�ضابها دورياً. 
وبلغ جمموع مـوجودات ال�ضندوق كما فـي 2014/12/31 )10,238,000.00( دينار اأردين منها )2,715,000.00( دينار اأردين م�ضاهمات نقدية 

و)7,523,000.00( دينار اأردين كفالت بنكية.

التحويالت 
يقوم املركز بتنفيذ عمليات التحويل ونقل امللكية التالية: 

الرثية  التحويالت   .1
يقوم املركز باإمتام معامالت التحويل الرثي وذلك من خالل نقل ملكية ال�ضهم امل�ضجلة با�ضم املورث اىل ح�ضاب الورثة ال�ضرعيني 
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جدول يبني عمليات نقل امللكية للتحويالت الرثية 

التحويالت
 الإرثية

الأ�سهم

16,114
22,785,268

43,960,950.30
5

50
250,000.00

1,589
6,452,261

14,401,244.73

14,205
12,419,959

39,008,495.94
0
0
0

2,106
12,856,484

35,011,245.36

)11.847(
)45.491(
)11.266(

)100(
)100(
)100(

32.536
99.255

143.113

نوع الورقة املالية

البيان

البيان نوع التحويل

نوع الورقة املالية

ن�ضبة الزيادة اأو )النق�ض(%

ن�ضبة الزيادة اأو )النق�ض(%

2013

2013

2014

2014

الأ�ضهم

�ضندات 

عدد �ضكوك التحويل
عدد الأ�ضهم

القيمة الإجمالية
عدد عقود التحويل

عدد ال�ضندات
القيمة الإجمالية

عدد عقود التحويل
عدد الأ�ضهم

القيمة الإجمالية

العائلي  التحويل   .2
يقوم املركز باجراء التحويل العائلي على ملكية ال�ضهم امل�ضجلة لديه ما بني الأ�ضول والفروع وما بني الأزواج

جدول يبني عمليات نقل امللكية للتحويالت العائلية

: ت�ضمل  والتي  الخرى  التحويالت   .3
حتويل ملكية الأوراق املالية غري املتداولة )الأوراق املالية املعلق اإدراجها، املوقوفة عن التداول، غري املدرجة وغري املتداولة يف ال�ضوق(، ق�ضمة الأوراق املالية ذات 
امللكية امل�ضرتكة، التحويالت التي تتم وفقاً لأحكام قانون متلك احلكومة لالأموال التي يلحقها التقادم، قرارات جمل�ض مفو�ضي هيئة الأوراق املالية، قرارات 
املحاكم ودوائر التنفيذ، قرارات التخا�ضية، الو�ضية بالأوراق املالية، هبة الأوراق املالية اىل اجلهات الدينية او اخلريية او الجتماعية امل�ضجلة لدى اجلهات 

الر�ضمية وتخ�ضي�ض ملكية الأوراق املالية ل�ضالح الوقف خريياً او ذرياً والتحويالت بني املوؤ�ض�ضني.
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جدول يبني عمليات نقل امللكية للتحويالت الخرى 

الأ�سهم
5,079

38,790,060
50,531,829.54

472
20,180,917

9,893,774.42

12,419,959
20,180,917

12,856,484

9,893,774.420

39,008,495,940
35,011,245.360

)90.707(
)47.974(
)80.421(

البيان ن�ضبة الزيادة اأو )النق�ض(%نوع الورقة املالية 2013 2014
عدد عقود التحويل

عدد الأ�ضهم
القيمة الإجمالية

عدد الأوراق املالية للتحويالت امل�ستثناة من التداول لعام 2014

العائلية العائلية  الأخرى الأخرى  الأرثية الأرثية 

القيمة الإجمالية للتحويالت امل�ستثناة من التداول لعام 2014
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قيود امللكية
يعترب املركز اجلهة الوحيدة املخولة بو�ضع ورفع اإ�ضارات احلجز على الأوراق املالية املودعة لديه وذلك بناًء على القرارات ال�ضادرة عن اجلهات الر�ضمية املخت�ضة، 

يف حني بقيت م�ضوؤولية ال�ضركات امل�ضاهمة العامة قائمة بتثبيت ورفع تلك الإ�ضارات لالأوراق املالية غري املودعة.

وكذلك يعترب املركز اجلهة الوحيدة املخولة بو�ضع ورفع اإ�ضارات الرهن على الأوراق املالية املودعة وذلك بناًء على طلبات الرهن املقدمة اإليه من الراهن واملرتهن 
وكذلك طلبات رفع الرهن املقدمة اإليه من املرتهن ح�ضب الأ�ضول.

كما يوفر املركز للم�ضتثمرين خدمة التجميد والتي ي�ضتطيع امل�ضتثمر من خاللها جتميد اأ�ضهمه يف ال�ضجل املركزي لدى املركز بحيث يتم منع اأي ع�ضو من اأع�ضاء 
املركز من اإجراء اأي ت�ضرف عليها.

جدول يبني قيود امللكية املنفذة على الأوراق املالية املودعة

رهن

رفع رهن

حجز

رفع حجز

التجميد

رفع التجميد

137
162,122,497

593
183,089,003

8,124
283,665,770

5,125
119,153,163

2
1,837,825

7
8,647,884

168
50,136,904

770
65,855,833

8,433
273,703,866

5,779
155,019,928

6
15,606,390

13
64,840,450

22.628
)69.075(

29.848
)64.031(

3.804
)3.512(
12.761
30.101

200.000
749.177

85.714
649.784

البيان ن�ضبة الزيادة اأو )النق�ض(%نوع احلركة 2013 2014
عدد العمليات

عدد الأوراق املالية
عدد العمليات

عدد الأوراق املالية
عدد العمليات

عدد الأوراق املالية
عدد العمليات

عدد الأوراق املالية
عدد العمليات

عدد الأوراق املالية
عدد العمليات

عدد الأوراق املالية
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البيئة االلكترونية لمركز إيداع األوراق المالية 

انطالقاً من اهتمام مركز اإيداع الأوراق املالية مبواكبة التطورات وامل�ضتجدات التكنولوجية املن�ضجمة مع املعايري الدولية  قام املركز بتطوير بنيته التقنية التي كان 
لها الأثر البالغ يف الرتقاء مب�ضتوى الأداء واخلدمات املقدمة لعمالء املركز.

كما قام بتبني تقنيات جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات لرفع كفاءة الت�ضالت لكافة اأع�ضائه وا�ضتيعاب العدد املتزايد من اجلهات املرتبطة اإلكرتونياً باملركز، 
حيث اأن عدد امل�ضرتكني ب�ضبكة املركز قد و�ضل يف نهاية العام 2014 اإىل )362( م�ضرتكاً منت�ضرين يف اأنحاء اململكة.   

)SCORPIO®( نظام املركز الإلكرتوين
 )SCORPIO®( يعمل املركز ب�ضكل م�ضتمر على حتديث نظامه الإلكرتوين ثنائي اللغة

حيث  الدولية  املعايري  مع  يتما�ضى  والذي    Securities Central Operation Registry Processing & Information Online
مت تطويره من قبل الكوادر الب�ضرية للمركز ويعد نظاماً متكاماًل لت�ضجيل واإيداع الأوراق املالية ونقل ملكيتها واإجراء التقا�ض والت�ضوية لها وتوفري اآليات لإدارة 

املخاطر ، ويتكون هذا النظام من عدة اأنظمة اإلكرتونية فرعية واأنظمة اأخرى م�ضاندة.
كما قام املركز اإيداع الأوراق املالية بالتعاون مع موؤ�ض�ضات �ضوق را�ض املال باإمتام اإجراءات الربط اللكرتوين بني اأنظمة املركز ونظام التداول لدى البور�ضة وذلك  
من خالل نظام الكرتوين يدعى نظام التحكم املركزي )CCM( بهدف تنظيم عمليات التداول واحلد من املخاطر املرتبطة بتلك العمليات، الأمر الذي ينعك�ض 

اإيجابياً على عملية التقا�ض والت�ضوية التي جترى لدى املركز، ويوؤدي اإىل تقلي�ض املخاطر يف �ضوق راأ�ض املال الأردين.
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)SCORPIO®( انظمة املركز اللكرتونية ووظائفها  

(www.sdc.com.jo) موقع املركز الإلكرتوين

يقوم املركز بن�ضر كافة املعلومات التي تهم جمهور امل�ضتثمرين على موقعه اللكرتوين على �ضبكة النرتنت www.sdc.com.jo ومنها: البيانات اخلا�ضة 
باأع�ضائه والأوراق املالية امل�ضدرة من قبلهم واأ�ضماء اأع�ضاء جمال�ض  اإداراتهم وممثليهم، وملكيات اأع�ضاء جمال�ض اإدارة ال�ضركات امل�ضاهمة العامة وامل�ضاهمني الذين 
املالية املحظور  املالية ومعلومات الورقة  الن�ضب واملوؤ�ضرات  اإىل   ال�ضركات، بالإ�ضافة  اإدارات تلك  اأع�ضاء جمال�ض  راأ�ض مالها، وتداولت  ميلكون ن�ضبه موؤثرة من 
الت�ضرف بها واإ�ضافة اأيقونة )اإجراءات ال�ضركات( والتي تتيح اإمكانية احل�ضول على بيانات اإجراءات ال�ضركات ب�ضكل اإجمايل وتف�ضيلي وحتديث معلوماتهم وكافة 

البيانات الإح�ضائية بالإ�ضافة اىل باقة من اخلدمات اللكرتونية.
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حيث بلغ عدد زوار موقع املركز الإلكرتوين )106،250( زائراً خالل العام 2014 
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خطة ا�ستدامة العمل 

املعايري  وفق  املركز  لدى  التي  والبيانات  املعلومات  كافة  حفظ  تتطلب  والتي  الظروف،  كل  يف  اإليه  املوكلة  املهام  بتنفيذ   املركز  قيام  لأهمية  نظراً 
العمل ا�ضتدامة  وموقع  الحتياطي  املوقع  م�ضروع  تنفيذ  على  املركز  عمل  فقد  الطارئة،  احلالت  يف  ا�ضرتجاعها  �ضرعة  و�ضمان  الدولية   واملتطلبات 
الكائن  الرئي�ضي  ملوقع اخلادم  التحتية  البنية  يت�ضمن تطوير وحتديث  والذي   )Business Continuity and Disaster Recovery Plan(
الحتياطي  املوقع  نقل  اإىل  بالإ�ضافة   )Business Continuity Site( العمل  ا�ضتمرارية  ل�ضمان  امل�ضاند  الحتياطي  وملوقع  املال  راأ�ض  �ضوق  مبنى  يف 
)Disaster Recovery Site(  يف من مدينة اربد اىل موقع متخ�ض�ض يف ادارة املواقع الحتياطية وفق اف�ضل املعايري الدولية ، ويقوم املركز بتطبيق فعلي 

خلطة ا�ضتدامة العمل . 
 وقام املركز بالتو�ضع وال�ضتمرار يف ربط اع�ضائه واجلهات الر�ضمية من خالل ا�ضافة خطوط ات�ضال فائقة ال�ضرعة من خالل �ضركات الت�ضالت املختلفة.
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انجازات المركز لعام 2014

الإف�ساح وال�سفافية 
يف اإطار �ضعي املركز يف تعزيز نهج ال�ضفافية والف�ضاح يقوم املركز من خالل موقعه اللكرتوين بن�ضر العديد من التقارير الغنية بالبيانات التي تهم املتعاملني يف 
�ضوق را�ض املال ومنها: الن�ضب واملوؤ�ضرات املالية ومعلومات الأوراق املالية املحظور الت�ضرف بها وملكيات وتداولت ممثلي اأع�ضاء جمال�ض اإدارة ال�ضركات امل�ضاهمة 

العامة ومن ي�ضتحوذون على ن�ضبة موؤثرة من راأ�ضمال ال�ضركات امل�ضاهمة العامة واجراءات ال�ضركات والتقارير الإح�ضائية التي يتم حتديثها ب�ضكل يومي ودوري.

البنية الت�سريعية لل�سكوك ال�سالمية 
قامت موؤ�ض�ضات �ضوق را�ض املال باإ�ضدار تعليمات �ضكوك التمويل ال�ضالمية والتي  تعد من اهم ادوات ال�ضناعة املالية ال�ضالمية حيث تعترب قناة جديدة لال�ضتثمار 

وم�ضدر جيد لل�ضيولة لتمويل امل�ضاريع التنموية بكافة اأنواعها.

نظام الطالع على احل�سابات
عمل املركز على النتهاء من املرحلة الوىل يف تطوير خدمة الطالع على احل�ضابات املتوفرة �ضمن اخلدمات  اللكرتونية على موقعه اللكرتوين وذلك  بتطوير 

ت�ضميم النظام و حت�ضني الأمن و احلماية و توفري اخلدمة للت�ضفح من خالل املت�ضفحات العامة واملعتمدة على اأجهزة احلا�ضوب ال�ضخ�ضي.

الأمن وحماية البيانات 
عمل املركز على رفع م�ضتوى المن واحلماية على خطوط الت�ضال مع البنك املركزي اخلا�ضة بنظام الت�ضويات الجمايل الفوري –RTGS  كما عمل املركز 
على رفع م�ضتوى المن واحلماية على قواعد البيانات الرئي�ضية لأنظمة املركز الرئي�ضية اخلا�ضة ب�ضجالت امل�ضاهمني وحركات التداول اليومي والت�ضويات املالية.

التدريب 
اإمياناً باأهمية تاأهيل املوظفني وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم وزيادة وعي وثقافة العاملني لدى املركز، قام املركز باإيفاد موظفيه حل�ضور دورات وندوات وور�ضات عمل 
تتعلق باإعداد القيادات الدارية، ادارة الوقت و�ضغوط العمل، حتديات ا�ضواق املال العاملية، تدريب مدراء ا�ضدار ال�ضكوك، تطوير ا�ضاليب واجراءات العمل، ا�ضتخدام 

احلا�ضوب يف اعداد التقارير، التدقيق والتحقيق يف النواحي املالية والدارية، درا�ضات اجلدوى القت�ضادية، دور الرقابة الداخلية يف احلاكمية املالية. 

اإيـداع  مـركـز  �ضـارك جمموعة من موظفي  فقد  العاملية  الإيداع  مراكز  باأعمال  اخلا�ضة  الدولية  املعايري  وتطبيق  املمار�ضات  اأف�ضل  ملواكبة  املركز  �ضعي  �ضوء  ويف 
 Bilateral Training Program بـ  واملتمثلة   FEAS والأ�ضيوية  الأوروبية  البور�ضات  احتاد  من  املمولة  التدريبية  بالربامج  املالـيـة   الأوراق 
 وOn-Site Training Program  وذلك للتعرف على الأ�ضاليب واخلدمات احلديثة املطبقة يف �ضوق را�ض املال الرتكي بالإ�ضافة اإىل التعرف على �ضوق 

ال�ضندات وامل�ضتقات املالية اخلا�ضة بالأ�ضهم وال�ضندات وال�ضلع والنواع املدرجة يف البور�ضة.
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كما مت زيارة بنك الت�ضوية يف تركيا بهدف ال�ضتفادة من جتاربهم وخرباتهم يف جمال تقا�ض وت�ضوية الأوراق املالية والطالع على البنية الفنية اخلا�ضة بهذا 
املجال. 

التعريف بدور مركز إيداع األوراق المالية
ا�ضتمر املركز خالل العام 2014 بتعريف املجتمع املحلي والدويل بدور املركز يف خدمة امل�ضتثمرين و�ضوق راأ�ض املال الأردين، فقد قّدم املركز العديد من املحا�ضرات 

التثقيفية لكافة املهتمني ب�ضوق راأ�ض املال الأردين لتعريفهم باملركز واأعماله واطالعهم على تطورات اأنظمته الإلكرتونية وتطبيقاتها.

التعاون مع المؤسسات اإلقليمية والدولية
العاملية  الرتميز  ملوؤ�ض�ضة  العامة  الهيئة  اجتماعات  فعاليات  املركز  ح�ضر  املال  راأ�ض  باأ�ضواق  املعنية  والحتادات  املوؤ�ض�ضات  كافة  مع  اخلارجية  العالقات  نطاق  يف 
)ANNA( ب�ضفته ع�ضواً يف جمل�ض اإدارة هذه املوؤ�ض�ضة يف اأي�ضلندا. كما ح�ضر املركز اجتماع الهيئة العامة لحتاد مراكز الإيداع يف اإفريقيا وال�ضرق الأو�ضط 
)AMEDA( يف مدينة م�ضقط-ُعمان، كما فو�ض مركز ايداع الوراق املالية بور�ضة عمان بح�ضور اجتماع احتاد البور�ضات الأوروبية الأ�ضيوية )FEAS( يف 

مدينة زغرب - كرواتيا نيابة عنه.

كما ح�ضر املركز احلدث اخلا�ض بـ"Global Payment Week 2014" الذي نظمته جلنة بنك الت�ضويات العاملية "جلنة اأنظمة الدفع والت�ضويات" يف 
مدينة نيويورك - الوليات املتحدة الأمريكية.

و�ضمن اجلهود الرامية لتعزيز التعاون امل�ضرتك وتبادل اخلربات ا�ضتقبل مركز اليداع خالل 2014 وفد موؤ�ض�ضات �ضوق راأ�ض املال العراقية  و�ضوق اخلرطوم 
لالأوراق املالية.
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الخطة المستقبلية  

 )Business Continuity and Disaster Recovery Plan( اعداد خطة �ساملة ل�ستدامة العمل
اأعمال املركز يف كافة الظروف وفق املعايري  باإعداد خطة طوارئ �ضاملة ت�ضمن ا�ضتمرارية  اإدارة املخاطر فاإن املركز �ضيقوم  وا�ضتكماًل لإجراءات املركز يف جمال 
الدولية واأف�ضل املمار�ضات، وت�ضمل اخلطة حتليل املخاطر وامل�ضاكل املحتملة لغايات و�ضع  اإ�ضرتاتيجية الوقاية من املخاطر والكوارث والتعامل معها يف حال وقوعها 

بكفاءة عالية.

تطبيق مبداأ �سقوف التداول
لحقاً لتطبيق نظام الربط الإلكرتوين ما بني مركز الإيداع وبور�ضة عمان يف العام 2009 والذي اأدى اإىل تعزيز اإجراءات ال�ضيطرة واإدارة املخاطر ودقة البيانات 
يف عملية التداول بالأوراق املالية، فاإن العمل جار على ا�ضتكمال تطوير البيئة الفنية والأنظمة الإلكرتونية اخلا�ضة بنظام الربط الإلكرتوين وذلك ليتم تطبيـق 
اآلية لتحـديد �ضـقوف ل�ضافـي التـزامات الو�ضـطاء الناجتة عـن التـداول )Trading Cap( اعتماداً على ال�ضمانات املقدمة من قبل الو�ضطاء ل�ضندوق �ضمان 
الت�ضوية، وهو الأمر الذي ي�ضهم بالتايل يف احلد من املخاطر املرتبطة بعدم مقدرة الو�ضيط على �ضداد اللتزامات املالية املرتتبة عليه نتيجة تداوله بالأوراق املالية 

يف يوم الت�ضوية، مما ينعك�ض اإيجابا على حماية ال�ضوق من املخاطر املرتبطة بعمليات التداول بالأوراق املالية. 

تو�سيع قاعدة امل�سرتكني يف نظام احلجز اللكرتوين 
نظراً للنجاح الكبري والهداف املتعددة التي حققتها خدمة احلجز اللكرتوين للجهات احلاجزة وذلك من خالل التجربة الوىل مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات 

ي�ضعى املركز لن�ضر هذه اخلدمة بحيث ي�ضتفيد منها جميع اجلهات احلاجزة مبوجب القانون دون ا�ضتثناء. 

تطوير نظام الطالع على احل�سابات 
ا�ضتكماًل لتطوير خدمة الطالع على احل�ضابات املتوفرة �ضمن اخلدمات  اللكرتونية على موقع املركز اللكرتوين، والذي ميكن امل�ضتثمر من الطالع على بياناته 
الأ�ضا�ضية واأر�ضدة وك�ضوف ح�ضاباته من الأوراق املالية املودعة على م�ضتوى احل�ضابات لدى الع�ضو الواحد �ضيعمل املركز على توفري هذه اخلدمة على الأجهزة 

.)Handheld Devices( اخللوية وال�ضغرية

تطوير وحتديث ن�سخة نظام املركز الإلكرتوين 
يعمل املركز حالياً على تطوير نظام املركز اللكرتوين ملواكبة التطورات احلديثة و املتجددة  يف جمال التطبيقات وقواعد البيانات واعتماد تكنولوجيا ال�ضبكات 
العنكبوتية املتقدمة مما ي�ضاهم اإيجاباً بتوفري الوقت واجلهد املبذولني لإمتام الأعمال والتعامل مع تطبيقات النظام ب�ضهولة. بال�ضافة اىل اإمكانية ربط  اجلهات 

املعنية وامل�ضتفيدة مع النظام من خالل �ضبكة النرتنت.
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)SWIFT( تطوير اآلية القب�س و الدفع الإلكرتوين من خالل
يتم اإجراء الت�ضويات املالية بني الو�ضطاء من خالل املركز ومبوجب حوالت مالية بنكية من ح�ضابات الو�ضطاء لدى بنوكهم اإىل ح�ضاب الت�ضوية اخلا�ض باملركز 
لدى بنك الت�ضوية )البنك املركزي الأردين(، وبعد ذلك يعمل املركز الكرتونياً على حتويل هذه الأموال اإىل الو�ضطاء امل�ضتحقني لها مبوجب حوالت بنكية من 
ح�ضاب الت�ضوية لدى البنك املركزي اإىل ح�ضابات الو�ضطاء لدى بنوكهم، حيث مت اعتماد البنك املركزي الأردين بنكاً للت�ضوية،  فقد ارتبط املركز مع  نظام الت�ضويات 

من خالل انظمة خا�ضة بالبنك املركزي.  Real Time Gross Settlement System-Jordan ) RTGS-JO(  الإجمالية الفوري

وانطالقاً من اهتمام املركز  مبواكبة التطورات وامل�ضتجدات التكنولوجية املن�ضجمة مع املعايري الدولية لالرتقاء مب�ضتوى الأداء واخلدمات املقدمة لعمالء املركز 
�ضوف ي�ضعي املركز لعتماد اآلية القب�ض والدفع الإلكرتوين من خالل 

.Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-  ) SWIFT(

تطوير نظام اإلكرتوين جديد للبنك املركزي يتنا�سب مع املعايري الدولية
تنفيذ  يخ�ض  مبا  الإلكرتوين  التوا�ضل  اآلية  حت�ضني  من  املوؤ�ض�ضتني  ميكن  جديد  نظام  تطوير  على  املركزي  البنك  مع  بالتعاون  حالياً  املركز  يعمل 
نظام خ�ضو�ضا  و  اللكرتونية  اأنظمته  حتديث  يف  املركزي  البنك  خطة  مع  بالتوازي  وذلك  موؤ�ض�ضة،  بكل  اخلا�ضة  الرئي�ضة  احلركات  و   العمليات 

)SSS- Securities Settlement System( 

تطوير البنية التحتية لإجهزة اخلوادم الرئي�سية و امل�ساندة
يعمل املركز على تطوير البنية التحتية لأجهزة اخلوادم لالأنظمة الرئي�ضية وامل�ضاندة ملواكبة التطورات احلديثة و املتجددة  يف جمال التطبيقات وقواعد البيانات 
واعتماد تكنولوجيا النظمة ال�ضحابية )cloud computing(  مما ي�ضاهم اإيجاباً برفع كفاءة النظمة و بتوفري الوقت واجلهد املبذولني لإمتام الأعمال 

والتعامل مع التطبيقات املختلفة. 

تطوير اأنظمة الأمن واحلماية وال�سبكات اخلا�سة باملركز
ا�ضتكماًل لإجراءات املركز يف جمال اإدارة املخاطر فاإن املركز �ضيقوم بتطوير وحتديث انظمة المن واحلماية اخل�ضة ب�ضبكات الت�ضال على انظمة املركز اللكرتونية  
ل�ضمان ا�ضتمرارية اأعمال املركز يف كافة الظروف وفق املعايري الدولية واأف�ضل املمار�ضات، وت�ضمل انظمة ال�ضيطرة والرقابة و حتليل املخاطر وامل�ضاكل املحتملة 

لغايات و�ضع  ا�ضرتاتيجية الوقاية من املخاطر والخرتاقات  والتعامل معها يف حال وقوعها و اخلروج منها باأ�ضرع وقت ممكن وباأكفاأ طريقة ممكنة .  

تطوير اآليات عمل احلافظ الأمني
اأف�ضل  اإيداع الأوراق املالية نحو تطوير وحتديث منظومة العمل الت�ضريعي والتطبيقات الإجرائية والفنية �ضمن  اإطار توجه هيئة الأوراق املالية ومركز  �ضمن 
املمار�ضات والتجارب، يعكف املركز وبالتن�ضيق مع هيئة الأوراق املالية على درا�ضة تطوير اأعمال ومهام احلافظ الأمني مبا يف ذلك اإدخاله طرفاً يف عمليات ت�ضوية 
الأوراق املالية املتداولة يف ال�ضوق التي تتم ل�ضالح عمالئه، واقرتاح اأ�ضاليب معينة �ضمن هذا ال�ضياق تن�ضجم واملمار�ضات وجتارب املطبقة يف موؤ�ض�ضات �ضوق راأ�ض 

املال بهدف تو�ضع وتطوير مهام واأعمال احلافظ الأمني.
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 درا�سة  رفع تقييم املركز عامليًا 
2014 على تقييم +A والذي يدل على م�ضتوى خطر منخف�ض )Low Risk( من قبل �ضركة توما�ض موري الدولية باعتبارها �ضركة  ح�ضل املركز يف عام 
متخ�ض�ضة بتقييم وتوفري البيانات واملعلومات عن اأمناء احلفظ العاملي من البنوك، مراكز اإيداع الأوراق املالية واأنظمة اأ�ضواق راأ�ض املال يف خمتلف اأنحاء العامل، 
اإل اأن املركز ي�ضعى خالل العام القادم اإىل رفع تقييمه من خالل تخفي�ض املخاطر التي من املمكن اأن يتعر�ض لها امل�ضتثمرون نتيجة حفظ اأوراقهم املالية لدى املركز 

وذلك باإعداد الدرا�ضات التي تت�ضمن اخلطط وامل�ضاريع التي من �ضاأنها تعزيز اإجراءات اإدارة املخاطر.
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الحسابات الختامية
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تقرير المدقق الم�ضتقل

ال�ضادة مركز اإيداع الأوراق المالية المحترمين
�ضخ�ضية اعتبارية ذات اإ�ضتقالل مالي واإداري

عّمان – المملكة الأردنية الها�ضمية

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لمركز اإيداع الأوراق المالية )�ضخ�ضية اعتبارية ذات اإ�ضتقالل مالي واإداري( والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 
2014 وقائمة الإيرادات والم�ضروفات وقائمة التغيرات في الإحتياطيات وقائمة التدفقات النقدية لل�ضنة المنتهية بذلك التاريخ وملخ�ضاً لل�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة 

والمعلومات التو�ضيحية الأخرى.

م�ضوؤولية الإدارة عن القوائم المالية

اإن الإدارة م�ضوؤولة عن اإعداد وعدالة عر�ض هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لإعداد قوائم 
مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، �ضواًء كانت ب�ضبب الغ�ض اأو الخطاأ.

م�ضوؤولية المدقق

اإن م�ضوؤوليتنا هي اإبداء راأي في هذه القوائم المالية ا�ضتناداً اإلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. اإن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات 
قواعد ال�ضلوك المهني واأن نخطط وننفذ التدقيق بغر�ض التو�ضل اإلى تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

اإن عملية التدقيق تت�ضمن القيام باإجراءات للح�ضول على اأدلة تدقيق حول المبالغ والف�ضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما 
في ذلك تقدير مخاطر وجود اأخطاء جوهرية في القوائم المالية �ضواًء كانت ب�ضبب الغ�ض اأو الخطاأ. عند تقدير تلك المخاطر ياأخذ المدقق بعين العتبار الرقابة الداخلية 
المتعلقة باإعداد وعدالة عر�ض القوائم المالية للمن�ضاأة وذلك لت�ضميم اإجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة ولي�ض لغر�ض اإبداء راأي في مدى فعالية الرقابة 
الداخلية للمن�ضاأة، كما ي�ضمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الم�ضتخدمة ومدى معقولية التقديرات المحا�ضبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييما 

عاما لعر�ض القوائم المالية. 
في اعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لتكون اأ�ضا�ضاً نعتمد عليه عند اإبداء راأينا.
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الــراأي
براأينـا اإن القوائم الماليـة تظهر بعدالـة من كافـة النواحي الجوهرية المركـز المالـي لمركز اإيداع الأوراق المالية )�ضخ�ضية اعتبارية ذات اإ�ضتقالل مالي واإداري( كما في 31 

كانون الأول 2014 واأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لل�ضنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
فقرة توكيدية

من �ضمن بند الممتلكات والمعدات يوجد اأر�ض ومبنى كلفتها 1,786,777 دينار اأردني تمثل ح�ضة مركز اإيداع الأوراق المالية والبالغة 25% في ملكية مبنى م�ضترك ي�ضم 
هيئة الأوراق المالية وبور�ضة عمان ومركز اإيداع الأوراق المالية، علماً باأن المبنى والأر�ض المقام عليها المبنى م�ضجلة با�ضم هيئة الأورق المالية.

عمان يف 1اآذار 2015



2014 ãÄÌãÄÄ‘n€a
Ï‰ÄÄè€a

| 39

مركز إيداع االوراق المالية
�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالل مايل واإداري

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2014

املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل

ذمة املركز املايل الوطني الأردين
ذمم واأر�ضدة مدينة اأخرى

جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

�ضندوق اإ�ضكان موظفي املركز
موجودات غري ملمو�ضة
دفعات على �ضراء اأر�ض

م�ضاريع قيد التنفيذ
ممتلكات ومعدات  

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

املطلوبات والإحتياطيات
املطلوبات املتداولة

ذمم واأر�ضدة دائنة اأخرى
ذمة كر�ضي امللك عبد اهلل الثاين لدرا�ضات الأوراق املالية

اإيرادات موؤجلة - اجلزء املتداول
جمموع املطلوبات

الإحتياطيات
الإحتياطي العام

مقابل ممتلكات ومعدات )راأ�ضمال(
مقابل دفعات على �ضراء اأر�ض اإربد

مقابل ذمة �ضندوق اإ�ضكان موظفي املركز
جمموع الإحتياطيات

جمموع املطلوبات والإحتياطيات

3

4

5
6
7
8
9

10
16

 5,864,856
 22,490 
 94,492

 5,981,838

 3,484,235
 30,049

 323,250
 149,504
 792,378

 4,779,416
 10,761,254

 998,840
 750,000

 138
 1,748,978

 65,770
 5,139,021

 323,250
 3,484,235
 9,012,276

10,761,254

 5,713,005
 400,219 
 107,921

 6,221,145

 3,234,235
 65,513

 323,250
 - 

 859,656
 4,482,654

 10,703,799

 756,586
 500,000

 18,593
 1,275,179

 816,429
 5,054,706 

 323,250 
 3,234,235 
 9,428,620

10,703,799

2014 2013اإي�ساحات
دينار اأرديندينار اأرديناملوجودات 
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مركز إيداع االوراق المالية
�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالل مايل واإداري

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة الإيرادات وامل�سروفات لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

الإيرادات
عمولت نقل ملكية الأوراق املالية

بدلت اإنت�ضاب واإ�ضرتاك الع�ضوية وت�ضجيل ال�ضندات واإ�ضناد القر�ض
فوائد بنكية

بدلت واأجور وغرامات
اإيرادات اأخرى بال�ضايف

فوائد املبلغ املودع لدى املركز املايل الوطني الأردين
جمموع الإيرادات

م�ضاريف اإدارية
م�ضاريف عطاءات م�ضتقبلية

م�ضاهمة املركز يف كر�ضي امللك عبداهلل لدرا�ضات الأوراق املالية
الفائ�ض

11
12

13
14

15

16

 1,970,089
 1,783,040

 293,888
 51,381
 99,616
 22,490 

 4,220,504

)1,984,685(
)262,678(
)250,000(

 1,723,141

 2,661,241
 1,764,327

 431,036
 33,337
 54,292

 3,364,704 
 8,308,937

)2,080,102(
)345,000(
)250,000(

 5,633,835

2014 2013اإي�ساحات
دينار اأرديندينار اأردين
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مركز إيداع االوراق المالية
�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالل مايل واإداري

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة التغريات يف الإحتياطيات لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

ر�ضيد 1 كانون الثاين 2013
املحّول من اإحتياطي امل�ضاريع اإىل الإحتياطي العام
املحول من الإحتياطي العام اإىل اإحتياطي امل�ضاريع

اإعادة ت�ضنيف اإحتياطي امل�ضاريع
املحّول لوزارة املالية

الفائ�ض
ر�ضيد 31 كانون الأول 2013

املحول من خم�ض�ض عطاءات واإلتزامات م�ضتقبلية اإىل مقابل 
ممتلكات ومعدات )راأ�ضمال(

املحول من الإحتياطي العام اإىل اإحتياطي امل�ضاريع

املحّول لوزارة املالية

الفائ�ض

ر�ضيد 31 كانون الأول 2014

 2,024,085
 25,000,000

)481,117(

 - 

)31,360,374(

 5,633,835
 816,429

 - 

)307,372(

)2,166,428(

 1,723,141

 65,770

 - 

 - 

 - 

 5,054,706 

 - 

 - 
 5,054,706

 26,943 

 57,372 
 - 
 - 

 5,139,021

 - 

 - 

 - 

 323,250 

 - 

 - 
 323,250

 - 

 - 

 - 

 - 

 323,250

 - 

 - 

 - 

 3,234,235 

 - 

 - 
 3,234,235

 - 

 250,000 

 - 

 - 

 3,484,235

 33,417,824

)25,000,000(

 481,117

)8,898,941(

 - 

 - 
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 35,441,909

 - 

 - 

)286,750(

)31,360,374(

 5,633,835

 9,428,620

 26,943 

 - 

)2,166,428(

 1,723,141

 9,012,276

مقابل ممتلكات الإحتياطي العام
ومعدات )راأ�ضمال(

مقابل دفعات على 
�ضراء اأر�ض اإربد

مقابل ذمة �ضندوق 
الإجمايلاإحتياطي امل�ضاريعاإ�ضكان موظفي املركز بالدينار الأردين
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مركز إيداع االوراق المالية
�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالل مايل واإداري

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة التدفقات  النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية
الفائ�ض

تعديالت لـ :
اإ�ضتهالكات

اإطفاءات
اإيراد فوائد املبلغ املودع لدى املركز املايل الوطني الأردين

اإيرادات فوائد
رد خم�ض�ضات انتفت احلاجة اإليها

خم�ض�ض ذمم و�ضطاء واأع�ضاء م�ضكوك يف حت�ضيلها
التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

ذمم واأر�ضدة مدينة اأخرى
ذمم واأر�ضدة دائنة اأخرى

ذمة كر�ضي امللك عبد اهلل الثاين لدرا�ضات الأوراق املالية
خم�ض�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

فوائد مقبو�ضة
ذمة املركز املايل الوطني الأردين

املتح�ضل من اإ�ضتبعاد دفعات على ح�ضاب م�ضروع املركز املايل الوطني
�ضندوق اإ�ضكان موظفي املركز
�ضراء موجودات غري ملمو�ضة

م�ضاريع قيد التنفيذ
�ضراء ممتلكات ومعدات

�سايف النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية

دينار اأردين
 5,633,835

 158,064
 68,514

)3,364,704(
)431,036(

)217(
 162,926

)143,411(
 287,267
 250,000

)244,901(
 2,376,337

 408,074
 - 

 16,628,196 
)600,000(

 - 
)13,920(

 - 
 16,422,350

20142013
دينار اأردين

 1,723,141

 136,150
 50,907

)22,490(
)293,888(

)52,411(
 156,747

)90,907(
 269,197
 250,000

 - 
 2,126,446

 293,888
 400,219

 - 
)250,000(

)15,443(
)149,504(

)68,872(
 210,288
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مركز إيداع االوراق المالية
�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالل مايل واإداري

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
قائمة التدفقات  النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية
اإيرادات موؤجلة

املحّول لوزارة املالية
�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

�ضايف التغري يف النقد و النقد املعادل 
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�ضنة

النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

معلومات عن ن�ساط غري نقدي
املحول من خم�ض�ض عطاءات واإلتزامات م�ضتقبلية اإىل مقابل ممتلكات ومعدات )راأ�ضمال(

ح�ضة مركز الإيداع يف م�ضروع املركز املايل الوطني املحولة لوزارة املالية
اإعادة ت�ضنيف اإحتياطي امل�ضاريع

املحول من م�ضاريع قيد التنفيذ اإىل موجودات غري ملمو�ضة

)24,766(
)20,024,085(
)20,048,851(
)1,250,164( 

 6,963,169
 5,713,005

 - 
 11,336,289
 8,898,941

 34,800

20142013

)18,455(
)2,166,428(
)2,184,883(

 151,851 
 5,713,005 
 5,864,856

 26,943 
 - 
 - 
 - 

دينار الأرديندينار الأردين
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والن�ساط القانوين  الو�سع   .1

- تاأ�ضـــ�ض املركـــز بتاريـــخ 15 اأيار 1999 ك�ضخ�ضـــية اعتبارية ذات اإ�ضـــتقالل مايل واإداري مبوجب قانـــون الأوراق املالية املوؤقت رقم 23 
ل�ضنة 1997 والذي عدل مبوجب قانون الأوراق املالية املوؤقت رقم 76 ل�ضنة 2002.

- يهدف املركز اإىل ت�ضجيل الأوراق املالية وحفظ ونقل ملكيتها واإيداع الأوراق املالية واإجراء التقا�ض والت�ضوية.
- ل يهدف املركز اإىل حتقيق الربح واإمنا يهدف اإىل تعزيز ثقة امل�ضـــتثمرين بالأوراق املالية ومتابعة ا�ضـــتثماراتهم والت�ضـــويات ب�ضهولة 

وي�ضر، واحلد من املخاطر املتعلقة بت�ضوية عمليات التداول يف ال�ضوق.
- مت اإقرار القوائم املالية من قبل جمل�ض اإدارة املركز بجل�ضته املنعقده بتاريخ 1 اآذار2015.

الهامة املحا�سبية  وال�سيا�سات  املالية  القوائم  اإعداد  اأ�س�س   .2

- الإطار العام لإعداد القوائم املالية
مت اإعداد هذه القوائم املالية وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

- اأ�س�س القيا�س امل�ستخدمة يف اإعداد القوائم املالية
مت اإعـــداد القوائـــم املاليـــة اإ�ضـــتنادا اإىل طريقـــة التكلفة التاريخية باإ�ضـــتثناء بع�ض البنود التي مت قيا�ضـــها باإ�ضـــتخدام طـــرق اأخرى غري 

طريقة التكلفة التاريخية.

- العملة الوظيفية وعملة العر�س 
مت عر�ض القوائم املالية بالدينار الأردين والذي ميثل العملة الوظيفية للمن�ضاأة.

مركز إيداع االوراق المالية
�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالل مايل واإداري

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
اإي�ساحات حول القوائم املالية 
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- اإ�ستخدام التقديرات 
- عند اإعداد القوائم املالية تقوم الإدارة باإجتهادات وتقديرات واإفرتا�ضات توؤثر يف تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�ضاريف، 

واإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
- يتم الإعرتاف بالتغريات يف التقديرات املحا�ضبية يف الفرتة التي مت فيها تغيري التقديرات وال�ضنوات القادمة التي تتاأثر بذلك التغيري.

- اإن الأمثلـــة حـــول اإ�ضـــتخدام التقديـــرات هي الديون امل�ضـــكوك يف حت�ضـــيلها واملعدومة، الأعمـــار الإنتاجية للممتلكات واملعدات القابلة لالإ�ضـــتهالك، املخ�ض�ضـــات، 
اإحتياطي امل�ضاريع، واأية ق�ضايا مقامة �ضد املن�ضاأة.

- الأدوات املالية
الأداة املالية هي اأي عقد ينتج عنه موجودا ماليا ملن�ضاأة والتزام مايل اأو اأداة ملكية ملن�ضاأة اأخرى.

- املوجودات املالية
- املوجود املايل هو اأي موجود يكون عبارة عن:

 اأ. نقد، اأو
 ب. اأدوات حقوق ملكية يف من�ضاأة اأخرى، اأو

 ج. حق تعاقدي لإ�ضتالم نقد اأو موجود مايل اآخر من من�ضاأة اأخرى، اأو لتبادل املوجودات اأو املطلوبات املالية مع من�ضاأة اأخرى مبوجب �ضروط من املتوقع اأن تكون 
اإيجابية للمن�ضاأة، اأو

 د. عقد من املمكن اأو �ضتتم ت�ضويته يف اأدوات حقوق امللكية اخلا�ضة باملن�ضاأة.
- يتـم قيا�ض املوجـودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة م�ضـــافـاً اإليهـا، يف حالة املوجودات املالية غري املقا�ضـــة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضـــارة، تكاليف 

املعامـالت التي تن�ضب مبا�ضرة اإىل اإمتـالك املوجود املايل.
- بعد الإعرتاف املبدئي، يتم قيا�ض جميع املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة على اأ�ضا�ض كل مما يلي:

 اأ. منوذج اأعمال املن�ضاأة لإدارة املوجودات املالية؛ و
 ب. خ�ضائ�ض التدفق النقدي التعاقدي للموجود املايل.
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-  يتم قيا�ض املوجود املايل بالتكلفة املطفاأة اإذ حتقق ال�ضرطان التاليان:
 اأ. مت الإحتفاظ باملوجود �ضمن منوذج اأعمال والذي يكون الهدف منه الإحتفاظ باملوجودات من اأجل حت�ضيل التدفقات النقدية التعاقدية.

 ب. ينتج عن ال�ضروط التعاقدية للموجود املايل يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية تكون جمرد دفعات للمبلغ الأ�ضلي والفائدة على املبلغ الأ�ضلي القائم.
- يتم قيا�ض جميع املوجودات املالية الأخرى لحقاً بالقيمة العادلة.

- يتـــم الإعـــرتاف بالربـــح اأو اخل�ضـــارة مـــن املوجود املايل املقا�ـــض بالقيمة العادلة والذي ل يكون جزءاً من عالقة حتوط من �ضـــمن الربح اأو اخل�ضـــارة ما مل يعترب 
املوجود املايل اإ�ضتثمار يف اأداة حق ملكية واختارت املن�ضاأة عر�ض اأرباح وخ�ضائر الإ�ضتثمار �ضمن الدخل ال�ضامل الآخر.

- النقد والنقد املعادل
- ت�ضمل النقدية النقد يف ال�ضندوق واحل�ضابات اجلارية والودائـع حتت الطلـب لدى البنوك.

- النقد املعادل هـو اإ�ضتثمارات ق�ضرية الأجـل عالية ال�ضيولة اجلاهـزة للتحويل اإىل مبالغ معلومة من النقد، والتي ل تكون معر�ضة ملخاطر هامة من تغري القيمة.

الذمم التجارية املدينة
- الذمـم التجارية املدينـة هي املـوجـودات املالية غري امل�ضتقة ذات الدفعـات الثابتة اأو املحـددة والتي لـم يتـم ت�ضـعريهـا فـي �ضوق ن�ضط.

- تظهر الذمـم التجـارية املدينـة بقيمـة املطالبات مطروحـاً منهـا اأي خم�ضـــ�ض للذمم املدينة امل�ضـــكـوك يف حت�ضـــيلها والذي ميثل تدين القيمة القابلة للتح�ضـــيل 
للذمم.

تدين قيمة املوجودات املالية
- يتم تقييم املـوجـودات املالية، خارج اإطار املـوجـودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة بالبحث عن موؤ�ضرات اإنخفا�ض القيمة يف كل تاريخ نهاية 

�ضنة.
- تخفـ�ض القيمة التي يظهر بها املوجود يف قائمة املركز املايل بقيمة خ�ضـــائر التدين مبا�ضـــرة جلميع املوجودات املالية. يتم الإعرتاف بخ�ضـــارة التدين من �ضـــمن 

اخل�ضائر.
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- املطلوبات املالية
- املطلوب املايل هو اأي مطلوب يكون عبارة عن:

 اأ. اإلتزام تعاقدي لت�ضليـم نقد اأو موجود مايل اآخر اإىل من�ضاأة اأخرى، اأو لتبادل املوجـودات اأو املطلوبات املالية مع من�ضاأة اأخـرى مبوجب �ضروط من املتوقع اأن تكون 
غري اإيجابية للمن�ضاأة، اأو

 ب. عقد من املمكن اأو �ضتتم ت�ضويته يف اأدوات حقوق امللكية اخلا�ضة باملن�ضاأة.
- يتم الإعرتاف مبدئيـاً باملطلـوبات املاليـة بالقيمـة العادلة م�ضافـاً اإليهــا تكاليـف املعامـالت التي حتمـل مبا�ضـرة على اإمتـالك اأو اإ�ضـدار هـذه املطلـوبات، باإ�ضـتثناء 

املطلـوبات املالية امل�ضنفة بالقيمة العادلة من خـالل الربـح اأو اخل�ضـارة والتي تقا�ض مبدئياً بالقيمة العادلة.
- بعد الإعرتاف املبدئي، تقوم املن�ضـــاأة بقيا�ض جميع املطلوبات املالية ح�ضـــب التكلفة املطفاأة باإ�ضـــتخدام طريقة الفائدة الفعالة، باإ�ضـــتثناء املطلوبات املالية امل�ضنفة 

بالقيمة العادلة من خالل الربـح اأو اخل�ضارة والتي تقا�ض بالقيمة العادلة وبع�ض املطلوبات املالية الأخرى املحددة والتي ل تقا�ض ح�ضب التكلفة املطفاأة.
- يتم الإعرتاف باملطلوبات املالية �ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة، ويتم الإعرتاف باملكا�ضب اأو اخل�ضائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة �ضمن الربح اأو 

اخل�ضارة.

- الذمم الدائنة وامل�ستحقات
الذمم الدائنة وامل�ضتحقات هي اإلتزامات للدفع مقابل الب�ضائع اأو اخلدمات التي مت اإ�ضتالمها اأو التزود بها �ضـواء مت تقدمي فواتري اأو مت الإتفاق ر�ضمياً ب�ضاأنها مع 

املورد اأم ل.
 

- الأطراف ذات العالقة
- متثل املعامالت مع الأطـراف ذات العالقـة حتـويل املوارد واخلدمات اأو الإلتزامات ما بني الأطراف ذات العالقة.

- يتم اإعتماد اأ�ض�ض و�ضروط التعامالت بني الأطراف ذات العالقة من قبل الإدارة.

- موجودات غري ملمو�سة 
- املوجودات غري امللمو�ضة هي موجودات غري نقدية قابلة للتحديد بدون اأن يكون لها وجود مادي ملمو�ض.

- ت�ضجل املوجودات التي يتم امتالكها ب�ضكل منف�ضل بالتكلفة ناق�ض الإطفاء املرتاكم وخ�ضائر تدين القيمة املرتاكمة. 
- ت�ضمل تكاليـف المتالك �ضعر ال�ضراء والتكاليـف الأخـرى املحملة على اإعـداد املوجودات ل�ضتخداماتها املتوقعة.

- يتم الإعرتاف بالإطفاء كم�ضروف ب�ضكل ثابت وحمدد خالل العمر الإنتاجي التايل:
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- تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة يف نهاية كل �ضنة، واأي تغري يف التقديرات يتم تاأثريه يف الفرتات الالحقة.
- يتـــم اإجــــراء اإختبـــار لتـــدين القيمة التي يظهر بهـا املوجـود غري امللمو�ض يف قائمة املركـــز املايل عند ظهور اأي اأحداث اأو تغريات يف الظروف تظهـر اأن هـذه القيمة 

غري قابلة لالإ�ضرتداد. يف حـال ظهور اأي موؤ�ضر لتدين القيمة، يتـم اإحت�ضاب خ�ضائر تدين تبعـاً ل�ضيا�ضة تدين قيمة املوجودات.

- املمتلكات واملعدات
- يتـــم الإعـــرتاف مبدئيـــاً باملمتلكات واملعدات بالتكلفة التي متثل �ضـــعر ال�ضـــراء م�ضـــافاً اإليه اأي تكاليف اأخـــرى مت حتميلها على نقـل املمتلـــكات واملعدات اإىل املوقع 

وحتقيق ال�ضروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها الإدارة. 
- بعد الإعـرتاف املبـدئي، يتـم ت�ضجيل املمتلكـات واملعـدات يف قائمة املركز املايل بالتكلفة مطروحـاً منهـا الإ�ضـتهـالك املرتاكم واأي خ�ضائر تدين مرتاكمة يف القيمة، 

اأما الأرا�ضي فال ت�ضتهلك.
- يتم الإعرتاف بالإ�ضتهـالك يف كل فـرتة كم�ضروف. ويتـم اإحت�ضاب الإ�ضتهـالك على اأ�ضـا�ض الق�ضط الثابت والذي يتوقـع اإ�ضتهالك املنافـع الإقت�ضـادية امل�ضتقبلية 

املتوقعـة لهــذه املوجودات خـالل العمر الإنتاجي لها باإ�ضتخدام الن�ضبة ال�ضنوية التالية:

    
الفئة              ن�ضبة الإطفاء

   %                        
برامج حا�ضوب                                                                      20   

    
الفئة              ن�ضبة ال�ضتهالك       

   %                                                        
مبنى                                                                                         5    
اأجهزة كمبيوتر                                 33.3
و�ضائط نقل                    15

اأجهزة مكتبية                 20-15
اأثاث                     15 
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- تتـم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة يف نهاية كل �ضنة، واأي تغري يف التقديرات يتم تاأثريه يف الفرتات الالحقة.
- يتم اإجـراء اإختبار لتدين القيمة التي تظهر بهــا املمتلكات واملعـدات يف قائمة املركز املايل عند ظهـور اأي اأحـداث اأو تغريات يف الظروف تظهر اأن هذه القيمة غري 

قابلة لالإ�ضرتداد. يف حال ظهور اأي موؤ�ضر لتدين القيمة، يتم اإحت�ضاب خ�ضائر تدين تبعاً ل�ضيا�ضة تدين قيمة املوجودات.
- عند اأي اإ�ضـــتبعاد لحـق للممتلكات اأو املعدات فاإنه يتـم الإعرتاف بقيمة املكا�ضـــب اأو اخل�ضـــائر الناجتة، التي متثل الفرق مـا بني �ضــــايف عـوائد الإ�ضـــتبعاد والقيمة 

التي تظهر بهـا هـذه املمتلكـات اأو املعـدات يف قائمـة املـركز املالـي، �ضمن الربح اأو اخل�ضارة.
 

- تدين قيمة املوجودات
- يف تاريخ كل قائمة مركز مايل، تقوم الإدارة مبراجعة القيمة التي تظهر بها املوجودات يف قائمة املركز املايل، لتحديد فيمـا اإذا كان هناك اأي موؤ�ضرات تدل على 

تدين قيمة هذه املوجودات.
- يف حالة ظهور اأي مـوؤ�ضـــرات تدين، يتـم تقدير القيمة القابلة لالإ�ضـــرتداد للمـوجـودات لتحديد مدى خ�ضـــارة التدين، وهي القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي 
يظهر بهـا املـوجـود يف قائمة املركز املايل قيمته القابلة لالإ�ضـــرتداد. ومتثل القيمة القابلة لالإ�ضـــرتداد قيمة املـوجـود العادلة مطروحاً منها تكاليف البيـع اأو قيمة 
املنفعـــة يف املـوجــــود اأيهمـــا اأكـــرب. القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من املمكن تبادل املـوجـود عندهـا ما بني اأطـراف على علم وراغبة بالتفاو�ض على اأ�ضــــا�ض 

جتاري. وقيمة املنفعة يف املـوجـود هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقع تولدها من املوجود.
- يتم الإعرتاف بخ�ضـارة التـدين مبا�ضرة من �ضمن اخل�ضائر. 

- عنـــد عك�ـــض خ�ضــــارة تـــدين القيمـــة يف فـــرتة لحقة، يتـم زيـــادة القيمة التي يظهر بهــــا املـوجـود يف قائمـــة املركز املايل بالقيمـــة املعّدلة التقديريـــة للقيمـة القابلة 
لالإ�ضـرتداد بحيث ل تزيد قيمـة الزيادة نتيجـة عكـ�ض خ�ضـارة التدين عن قيمـة التكلفـة التاريخيـة امل�ضتهلكة يف حالة عدم الإعرتاف بالتدين يف ال�ضنوات ال�ضابقة. 

ويتم الإعرتاف بعك�ض خ�ضارة التدين مبا�ضرة من �ضمن الربح.

- املخ�س�سات
- املخ�ض�ضـــات هـــي اإلتزامـــات حاليـــة )قانـونية اأو اإ�ضـــتنتاجية( ناجتة عن اأحـداث �ضــــابقة، ومن املحتمل ت�ضـــوية هذه الإلتزامات وتقدير مبالغهـــا بطريقة موثوقة. 

ومتثل القيمة املعرتف بها كمخ�ض�ض اأف�ضل قيمة حمتملة ولزمة من النفقات لت�ضوية الإلتزام احلايل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
- تراجع املخ�ض�ضـــات وتعدل يف تاريخ كل قائمة مركز مــايل. اإذا اإنعدمت اإمكانية ح�ضـــول تدفقات خارجية لت�ضــــوية املخ�ض�ضـــات، يتم عك�ض املخ�ض�ضات وت�ضجيلها 

كدخل.
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- الإحتياطي العام
وفقاً للنظام الداخلي ملركز اإيداع الأوراق املالية ل�ضـــنة 2004 وال�ضـــادر بال�ضـــتناد لأحكام املادة )78( من قانون الأوراق املالية رقم )76( ل�ضنة 2002، يحتفظ 

املركز باحتياطي عام يقيد فيه �ضايف الفائ�ض ال�ضنوي للمركز يف كل �ضنة مالية.

- الإعرتاف بالإيرادات
تقا�ض الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل املايل امل�ضتلـم اأو امل�ضتحــق القب�ض.

تقدمي اخلدمات
- يتم الإعرتاف بالإيراد الناجت من عقد تقدمي اخلدمة بالرجوع اإىل ن�ضبة اإجناز العملية يف تاريخ قائمة املركز املايل.

- من املمكن قيا�ض نتيجة العملية بطريقة موثوقة عند ا�ضتيفاء ال�ضروط التالية:
- اإمكانية قيا�ض مبلغ الإيراد ب�ضورة موثوقة.

- اإحتمالية تدفق املنافع الإقت�ضادية املرتبطة بالعملية اإىل املن�ضاأة.
اإيرادات الفوائد

ي�ضتحق اإيراد الفائدة على اأ�ضا�ض الزمن وبالرجوع اإىل املبلغ الأ�ضلي القائم و�ضعر الفائدة الفعال امل�ضتخدم.
املنح 

- املنـح غري املقيدة امل�ضتلمة كتعوي�ضات عن م�ضاريف اأو خ�ضائر تـم تكبدها، اأو بهدف الدعم املايل الفوري للمن�ضاأة بدون ترتيب تكاليف م�ضتقبلية ذات �ضلة، يتم 
الإعرتاف بها من �ضمن الربح اأو اخل�ضارة يف الفرتة التي ت�ضبح فيها هذه املنح م�ضتحقة.

- يتـــم الإعـــرتاف باملنـــح املقيـــدة كدخـــل على اأ�ضـــا�ض منتظم خـــالل الفرتات التي تعـــرتف فيها املن�ضـــاأة بالتكاليف املحددة التي يفرت�ض تعوي�ضـــها عـــن طريق املنح 
كم�ضروف.

- يتم الإعرتاف باملنح التي يكون �ضرطها الأ�ضا�ضي قيام املن�ضاأة ب�ضراء اأو اإن�ضاء اأو اإمتالك موجودات غري متداولة كدخل مـوؤجل يف قائمة املركز املايل وحتول اإىل 
الربح واخل�ضارة على اأ�ضا�ض منظم ومنطقي اإ�ضـتناداً اإىل الأعمـار الإنتاجية للمـوجـودات ذات العـالقة.
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ذمم و�ضطاء واأع�ضاء
يطرح: خم�ض�ض ذمم و�ضطاء واأع�ضاء م�ضكوك يف حت�ضيلها )*(

�سايف ذمم و�سطاء واأع�ساء
م�ضاريف مدفوعة مقدماً

ذمم موظفني
اإيرادات م�ضتحقة غري مقبو�ضة

مدفوع مقدماً للموؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الإجتماعي
تاأمينات م�ضرتدة

دفعات مقدماً ملوردين
�ضلف عمل

ذمة بور�ضة عمان
ذمة هيئة الأوراق املالية
اأر�ضدة بطاقات ائتمانية

اإيرادات فوائد م�ضتحقة غري مقبو�ضة
عقود ملتزم بها

املجموع

دينار اأردين
 343,875

)343,875(
 - 

 46,737
 345

 29,929
 - 

 3,132
 669
 760
 151

 76
 335

 22,962
 2,825

 107,921

20142013
دينار اأردين
 448,316

)448,211(
 105 

 47,135
 20,603
 14,030
 3,415 
 3,132
 2,964
 2,835

 177
 88

 8
 - 
 - 

 94,492

معادل ونقد  3.نقد 
    

2013    2014            
دينار اأردني دينار اأردني              

 136,513    5,864,856 ح�ضابات جارية لدى البنوك - دينار اأردني)*(        
 5,576,492 ح�ضابات وديعة لدى البنوك - دينار اأردني         -    
 5,713,005    5,864,856 المجموع           

    

)*( يت�ضمن هذا البند مبلغ 5,185,344 دينار اأردين مودعه لدى البنك املركزي الأردين.
اأخرى مدينة  واأر�سدة  ذمم   .4

)*( فيما يلي حركة خم�ض�ض ذمم و�ضطاء واأع�ضاء م�ضكوك يف حت�ضيلها خالل ال�ضنة:
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الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
املكون خالل ال�ضنة

خم�ض�ضات اإنتفت احلاجة اإليها
الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
املكون خالل ال�ضنة

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

دينار اأردين
 181,166
 162,926

)217(
 343,875

دينار اأردين
 2,634,235

 600,000
 3,234,235

 

2014

2014

2013

2013

دينار اأردين
 343,875
 156,747
)52,411(
448,211

دينار اأردين
 3,234,235

 250,000 
 3,484,235

املركز موظفي  اإ�سكان  �سندوق   .5
- مت اإن�ضاء �ضندوق اإ�ضكان موظفي مركز اإيداع الأوراق املالية مبوجب قرار جمل�ض مفو�ضي هيئة الأوراق املالية بتاريخ 24 ني�ضان 2007.

- فيما يلي بيان حركة ال�ضندوق خالل ال�ضنة:



2014 ãÄÌãÄÄ‘n€a
Ï‰ÄÄè€a

| 53

ملمو�سة غري  موجودات   .6

اأر�س �سراء  على  دفعات   .7
ميثل هذا البند قيمة دفعات ل�ضراء اأر�ض اإربد التنموية مببلغ 323,250 دينار اأردين بحيث مت توقيع عقد بيع وتطوير املوقع بتاريخ 30 كانون الأول 2009، اإل 

اأن الطرف املقابل وهو �ضركة تطوير ال�ضمال مل تقم لغاية تاريخ اإعداد هذه البيانات املالية بنقل ملكية الأر�ض با�ضم مركز اإيداع الأوراق املالية.

2014
الكلفة

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
اإ�ضافات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
الإطفاء املرتاكم

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
اإطفاءات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
ال�سايف

2013
الكلفة

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
املحول من م�ضاريع قيد التنفيذ

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
الإطفاء املرتاكم

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
اإطفاءات

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة
ال�سايف

دينار اأردين

 752,516
 15,443

 767,959

 687,003
 50,907

 737,910
 30,049

 717,716
 34,800

 752,516

 618,489
 68,514

 687,003
 65,513

برامج حا�سوب
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الر�سيد يف بداية ال�سنة
اإ�ضافات

املحول لوزارة املالية )*(
املحول ملوجودات غري ملمو�ضة

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

دينار اأردين
 25,020,880

 13,920 
)25,000,000(

)34,800(
 - 

 

20142013
دينار اأردين

 - 
 149,504 

 - 
 - 

 149,504

التنفيذ قيد  م�ساريع   .8
- فيما يلي احلركة التي متت على م�ضاريع قيد التنفيذ خالل ال�ضنة:

)*( بناًء على قرار جمل�ض الوزراء ال�ضـــادر يف جل�ضـــته املنعقدة بتاريخ 3 ت�ضـــرين الأول 2012، فقد تقرر املوافقة على نقل ملكية املبنى العائد لهيئة الأوراق املالية 
القائم على قطعة الأر�ض رقم )208( من احلو�ض رقم )8( من اأرا�ضي عمان البالغة م�ضاحتها )15( دومناً و)285( مرتاً مربعاً من ا�ضم هيئة الأوراق املالية اإىل 
ا�ضـــم خزينة اململكة الأردنية الها�ضـــمية لأغرا�ض وزارة املالية مبوجب عقد بيع ر�ضـــمي وب�ضـــعر رمزي ومبوجب قرار جمل�ض مفو�ضـــي هيئة الأوراق املالية واإعفاء 
املعاملة من كافة الر�ضوم وال�ضرائب املتحققة عليها، ومت حتديد �ضعر البيع للمبنى مببلغ )32,389,394( ديناراً اأردنياً والذي ميثل كلفته الدفرتية، حيث بلغت 
ن�ضـــبة مركـــز اإيـــداع الأوراق املاليـــة )35%( مـــن هذه التكلفـــة اأي مببلغ )11,336,289( دينـــاراً اأردنياً على اأن يعترب املبلغ مبثابة فوائ�ض مالية عن �ضـــنوات �ضـــابقة 
ويجري على هذا الأ�ضـــا�ض ت�ضـــوية احل�ضـــابات املتعلقة مب�ضـــروع مبنى املركز املايل الوطني الأردين بني البور�ضة واملركز دون اأن يرتتب على ذلك دفع اأي مبالغ من 
قبل وزارة املالية اأو اإعطاء اإي�ضـــال مقبو�ضـــات مقابل ذلك، ونتج عن هذه الت�ضـــوية اأن ترتب على املركز املايل الوطني الأردين ذمة للمركز مببلغ )17,028,415( 
ديناراً اأردنياً والتي متثل باقي املبلغ املحول من املركز والبالغ )25,000,000( ديناراً اأردنياً م�ضافاً اإليها الفوائد التي ترتبت ملركز اإيداع الأوراق املالية على الودائع 
البنكيـــة اخلا�ضـــة باملركـــز املايل الوطني الأردين لالأعوام 2010, 2011, 2012 و2013 والتي بلغت ح�ضـــة مركز الإيداع فيهـــا )3,364,704( ديناراً اأردنياً، وبتاريخ 
2013 مت ت�ضديد مبلغ )16,628,196( ديناراً اأردنياً اإىل مركز اإيداع الأوراق املالية ويف عام 2014 مت ت�ضديد مبلغ )400,219( وتبقى ذمة على املركز  17 حزيران 

املايل الوطني الأردين بقيمة )22,490( ديناراً اأردنياً كما يف 31 كانون الأول 2014.
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2014
الكلفة

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
اإ�ضافات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم
الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

اإ�ضتهالكات
الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�سايف

2013
الكلفة

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
اإ�ضتبعادات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم
الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

اإ�ضتهالكات
اإ�ضتبعادات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
ال�سايف

 1,633,861
 - 

 1,633,861

 1,006,829
 81,693

 1,088,522 
 545,339

 1,633,861
 - 

 1,633,861

 925,136
 81,693

 - 
 1,006,829 

 627,032

 152,916
 - 

 152,916

 - 
 - 
 - 

 152,916

 152,916
 - 

 152,916

 - 
 - 
 - 
 - 

 152,916

مبنى )*(

دينار اأردين

اأر�ض )*(

دينار اأردين

 1,589,769
 64,493 

 1,654,262

 1,585,981
  10,843

 1,596,824
 57,438

 1,589,769
 - 

 1,589,769

 1,566,300
 19,681

 - 
 1,585,981 

 3,788

اأجهزة كمبيوتر

دينار اأردين

 204,336
 - 

 204,336

 201,535
 2,793

 204,328
 8

 204,336
 - 

 204,336

 192,947
 8,588

 - 
 201,535 

 2,801

و�ضائط نقل

دينار اأردين

 379,648
 4,329 

 383,977

 320,458
 33,476

 353,934
 30,043

 379,648
 - 

 379,648

 282,263
 38,195

 - 
 320,458 

 59,190

اأجهزة مكتبية

دينار اأردين

 177,064
 50 

 177,114

 163,136
 7,345

 170,481
 6,633

 177,064
 - 

 177,064

 153,230
 9,906

 - 
 163,136 

 13,928

اأثاث

دينار اأردين

 164,596
 - 

 164,596

 164,595
 - 

 164,595
 1

 190,079
)25,483(
 164,596

 190,077
 1

)25,483(
 164,595 

 1

حت�ضينات
 على املاأجور

دينار اأردين

 4,302,190
 68,872

 4,371,062

 3,442,534
 136,150 

 3,578,684 
 792,378

 4,327,673
)25,483(

 4,302,190

 3,309,953
 158,064 
)25,483(

 3,442,534 
 859,656

املجموع

دينار اأردين

)*(  اإن بند اأر�ض و بند مبنى متثل ح�ضـــة مركز اإيداع الأوراق املالية والبالغة 25% يف ملكية مبنى م�ضـــرتك ي�ضـــم هيئة الأوراق املالية وبور�ضـــة عمان ومركز اإيداع 
الأوراق املالية، علماً باأن املبنى والأر�ض املقام عليها املبنى م�ضجلة با�ضم هيئة الأوراق املالية.

ومعدات ممتلكات   .9
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خم�ض�ض عطاءات واإلتزامات م�ضتقبلية
مكافاآت اأع�ضاء جمل�ض الإدارة م�ضتحقة

ذمم دائنة 
اإيرادات مقبو�ضة مقدماً

م�ضاريف م�ضتحقة
اإ�ضرتاكات م�ضتحقة

اأمانات موظفني
اأمانات اأخرى

حمتجزات على املقاولني
اأمانات �ضريبة دخل

املجموع

بدلت اإ�ضرتاك الع�ضوية ال�ضنوية
بدلت ت�ضجيل �ضندات

بدلت ت�ضجيل اإ�ضناد القر�ض
بدلت اإنت�ضاب الع�ضوية

املجموع

الأوراق املالية املتداولة يف ال�ضوق
الأوراق املالية امل�ضتثناة من التداول

املجموع

دينار اأردين
 656,750

 27,568
 20,299
 11,198
 17,009
 14,200

 1,897
 4,981

 609
 2,075

 756,586

دينار اأردين
 1,662,566

 86,208
 15,553

 - 
 1,764,327

 

دينار اأردين
 2,426,119

 235,122
2,661,241

2014

2014

2014

2013

2013

2013

دينار اأردين
 892,485

 29,561
 20,863
 20,850
 17,308
 14,200

 2,168
 796
 609

 - 
 998,840

دينار اأردين
 1,661,790

 96,208
 15,042
 10,000

 1,783,040
 

دينار اأردين
 1,811,873

 158,216
1,970,089

اآخرى دائنة  اأر�سدة   .10

القر�س واإ�سناد  ال�سندات  وت�سجيل  الع�سوية  واإ�سرتاك  اإنت�ساب  12.بدلت 

املالية الأوراق  ملكية  نقل  عمولت   .11
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اأجور م�ضدر الورقة املالية
اأجور حتويل وفتح ح�ضابات

اأجور الربط املبا�ضر
اأجور خدمات مالك الورقة املالية

اأجور حوالت بنكية
املجموع

رد خم�ض�ضات اإنتفت احلاجة اإليها
بدل اإدارة �ضندوق �ضمان الت�ضوية )*(

منح وهبات
بيع ن�ضخ عطاءات وغرامات تاأخري تنفيذ العطاءات

اإتفاقية الوحدة الإ�ضتثمارية
اأخرى

املجموع

دينار اأردين
 7,812
 2,564

 11,550
 8,133
 3,278

 33,337

دينار اأردين
 217

 21,350
 24,766

 1,900
 4,000
 2,059

 54,292

2014

2014

2013

2013

دينار اأردين
 15,605
 11,941
 11,300
 9,191
 3,344

 51,381

دينار اأردين
 52,411
 20,600
 18,455

 4,150
 4,000

 - 
 99,616

وغرامات واأجور  بدلت   .13

بال�سايف اأخرى  اإيرادات   .14

)*( يتم اإحت�ضـــاب املبلغ مبوجب قرار جمل�ض اإدارة �ضـــندوق �ضـــمان الت�ضـــوية رقم )2006/4( بتاريخ 23 كانون الثاين 2006 وذلك لتعوي�ض املركز عن النفقات 
الإدارية التي يتكبدها عن �ضندوق �ضمان الت�ضوية كل �ضنة مببلغ بدلت الإ�ضراك ال�ضنوية املح�ضلة من اأع�ضاء ال�ضندوق يف تلك ال�ضنة بعد طرح امل�ضاريف الإدارية.
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اإدارية 15.م�ساريف 

رواتب واأجور وملحقاتها
كهرباء ومياه

�ضيانة
ذمم و�ضطاء واأع�ضاء م�ضكوك يف حت�ضيلها

اإ�ضتهالكات
م�ضاهمة املركز يف ال�ضمان الإجتماعي

اإت�ضالت
اإطفاءات

مكافاأة وتنقالت واأتعاب اأع�ضاء جمل�ض الإدارة
اإيجارات

تدريب
حرا�ضة
نظافة

اأتعاب مهنية
اإ�ضرتاكات

قرطا�ضية ومطبوعات
م�ضاهمة املركز يف �ضندوق الإدخار 

تاأمني
م�ضاريف �ضيارات
�ضفر وموا�ضالت

�ضيافة
اأتعاب ق�ضايا

متفرقة
بدل اأتعاب اأمني �ضر جمل�ض الإدارة

دعاية واعالن
بنكية

م�ضروف اإلتزمات ق�ضايا حمتمله
حمروقات

مكافاأة دائرة الأحوال املدنية
املجموع

دينار اأردين
 908,340
 165,198
 174,773
 162,926
 158,064

 99,187
 88,907
 68,514
 45,483
 64,282

 9,530
 15,418
 13,530
 11,297
 16,860
 11,344
 7,509
 5,687
 4,856

 20
 5,901
 4,280
 4,250
 3,000
 1,104

 434
 25,000

 3,208
 1,200

2,080,102

20142013
دينار اأردين
 938,641
 175,557
 165,244
 156,747
 136,150

 96,044
 64,672
 50,907
 47,406
 42,412
 15,798
 14,149
 11,910
 11,851
 11,233
 8,756
 7,533
 5,741
 5,524
 5,199
 4,484
 4,143
 1,560
 1,514

 990
 520

 - 
 - 
 - 

 1,984,685
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املالية الأوراق  لدرا�سات  اهلل  عبد  امللك  كر�سي  يف  املركز  م�ساهمة   .16
بناءاً على قرار جمل�ض اإدارة املركز رقم )2006/84( بتاريخ 26 حزيران 2006 فقد تقرر املوافقة على م�ضـــاهمة اإن�ضـــاء كر�ضـــي امللك عبد اهلل لدرا�ضـــات الأوراق املالية، 
وبناءاً عليه مت تخ�ضـــي�ض مبلغ 250,000 دينار اأردين كم�ضـــاهمة يف اإن�ضـــاء الكر�ضـــي كما يف 31 كانون الأول 2014 حلني املطالبة من قبل هيئة الأوراق املالية باملبلغ 

امل�ضتحق ح�ضب القرار.

الق�سايا  .17
بلغت قيمة الق�ضايا املرفوعة من الغري على املركز واأطراف اأخرى مبلغ 1,878,634 ديناراً اأردنياً، ول زالت تلك الق�ضايا منظورة اأمام املحاكم املخت�ضة.

املخاطر اإدارة   .18
 اأ. خماطرة راأ�س املال (الإحتياطات)

يتـــم مراجعـــة مكونـــات الإحتياطات ب�ضـــكل منتظم ويتم الأخذ بعــــني الإعتبار تكلفة الإحتياطـــات واملخاطـر املرتبطـة فيها، كما يتم التحكم بالحتياطيات ل�ضـــمان 
اإ�ضتمرارية الأعمال وزيادة العــوائد من خــالل حتقيــق التوازن الأمثـل مع اإلتزامات املركز.

 ب. خماطرة �سعر ال�سرف
- هي املخاطرة الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لأداة مالية ب�ضبب التغري يف �ضعر ال�ضرف الأجنبي.

- تن�ضاأ خماطرة �ضعر ال�ضرف نتيجة لتنفيذ معامالت جتارية بالعمالت الأجنبية مما يفر�ض نوعاً من املخاطر نتيجة لتقلبات اأ�ضعار �ضرف هذه العمالت خالل 
ال�ضنة.

- تتم اإدارة هذه املخاطر عن طريق اإجراءات خا�ضة باأ�ضعار ال�ضرف الأجنبي.
- اإن املن�ضاأة غري خا�ضعة ملخاطرة �ضعر ال�ضرف.

 ج. خماطرة �سعر الفائدة
- هي املخاطرة الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لأداة مالية ب�ضبب التغريات يف �ضعر الفائدة يف ال�ضوق.

- تن�ضاأ خماطـرة �ضعر الفائدة لالأدوات املالية نتيجة للتغريات باأ�ضعار الفائدة ال�ضوقية الناجتة عن عمليات الإيداع لدى البنوك.
- تتم اإدارة املخاطر عـن طريق املحافظـة علـى اجلمـع مـا بني اأر�ضـدة اأ�ضـعار الفائـدة املتقلبـة والثابتـة خالل ال�ضنـة املاليـة بطريقة مالئمة.

- اإن املن�ضاأة غري معر�ضه ملخاطرة �ضعر الفائدة.
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 د. خماطرة ال�سعر الأخرى
- هـــي املخاطـــرة الناجتـــة عـــن تذبـــذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضـــتقبلية لأداة مالية ب�ضـــبب التغريات يف اأ�ضـــعار ال�ضـــوق )باإ�ضـــتثناء تلـــك الناجتة عن 
خماطرة �ضـــعر الفائدة اأو خماطرة �ضـــعر ال�ضـــرف( �ضـــواء ت�ضبب يف هذه التغريات عوامل خا�ضة بالأداة املالية الفردية اأو اجلهة التي اأ�ضدرتها، اأو عوامل توؤثر على 

جميع الأدوات املالية امل�ضابهة املتداولة يف ال�ضوق.
- تن�ضاأ خماطر ال�ضعر الأخرى لالأدوات املالية نتيجة الإ�ضتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية.

- اإن املن�ضاأة غري خا�ضعة ملخاطرة ال�ضعر الأخرى.

 ه. خماطر الئتمان
- هي املخاطرة الناجتة عن اخل�ضارة املالية من عدم قدرة طرف اأداة املالية من القيام بتنفيذ اإلتزاماته.
- يتم مراقبة معدلت الإئتمان بانتظام للجهات املدينة وحجم املعامالت مع هذه اجلهات خالل ال�ضنة.

- يتم تقييم الإئتمان ب�ضورة م�ضتمرة من ناحية الأو�ضاع والظروف الإقت�ضادية للجهة املدينة. 
- متثل القيم التي تظهر بها املوجودات املالية يف القوائـم املالية احلد الأق�ضـــى من ن�ضـــب التعر�ض ملخاطر الإئتمان، بدون الأخذ بعني الإعتبار قيمة اأي �ضـــمانات مت 

احل�ضول عليها.
 

 و. خماطر ال�سيولة
- هي خماطرة عدم القدرة على �ضداد الإلتزامات املالية التي متت ت�ضويتها من خالل ت�ضليم نقد اأو موجود مايل اآخر.

- تتم اإدارة خماطرة ال�ضيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ اإ�ضتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
- يو�ضح اجلدول التايل تواريخ اإ�ضتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية كما يف 31 كانون اأول:
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املوجودات املالية:
نقد ونقد معادل

ذمة املركز املايل الوطني الأردين
ذمم واأر�ضدة مدينة اأخرى

�ضندوق اإ�ضكان موظفي املركز
املجموع 

املطلوبات املالية:
ذمم واأر�ضدة دائنة اأخرى

ذمة كر�ضي امللك عبداهلل الثاين لدرا�ضات الأوراق املالية
املجموع 

 - 
 - 
 - 

 3,484,235
 3,484,235

 - 
 - 
 - 

 5,713,005
 400,219 

 60,515
 - 

 6,173,739

 745,388
 500,000

 1,245,388

 5,864,856
 - 

 66,883
 - 

 5,931,739

 977,990
 750,000

 1,727,990

20142014 20132013

�ضنة واحدة فاأكرتاأقل من �ضنة

الو�ضف

 - 
 - 
 - 

 3,234,235
 3,234,235

 - 
 - 
 - 

دينار اأرديندينار اأرديندينار اأرديندينار اأردين
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معيار المحا�سبة الدولي (38،16) - تعديالت

معيار المحا�سبة الدولي (41،16) - تعديالت

معيار المحا�سبة الدولي (27) - تعديالت

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (11)

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (14) - جديد

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (15) - جديد

تو�سيح الطريقة المقبولة لالإ�ستهالك

 والإطفاء

الأ�سجار المثمرة

المحا�سبة بطريقة حقوق الملكية 

في البيانات المالية المنف�سلة

المحا�سبة عن اإمتالك (ا�ستحواذ) ح�سة

 في عملية م�ستركة

الح�سابات الموؤجلة – الخا�سعة لت�سعير

 الجهات التنظيمية – تبني المعايير

 الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى

اإيرادات العقود الموقعة مع العمالء

بعد اأو   2016 ثاني  كانون   1

بعد اأو   2016 ثاني  كانون   1

بعد اأو   2016 ثاني  كانون   1

بعد اأو   2016 ثاني  كانون   1

بعد اأو    2017 ثاني  كانون   1

تاريخ النفاذالبيــانرقم المعيار اأو التف�سير

بعد املفعول  �سارية  ت�سبح  ومل  اأ�سدرت  وتف�سريات  معايري   .19
لغاية تاريخ القوائم املالية، مت اإ�ضدار املعايري والتف�ضريات التالية من قبل جمل�ض معايري املحا�ضبة الدولية والتي مل ت�ضبح �ضارية املفعول بعد:

وباعتقاد الإدارة ل ميكن اأن يكون لتبني هذه املعايري وتف�ضرياتها يف الفرتات احلالية اأو امل�ضتقبلية اأثر جوهري على القوائم املالية.
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جدول رقم )1(

  ملخص سجالت المساهمين كما في 2014/12/31

رقم الورقة التسلسل
المالية

عدد االوراق المالية اسم الورقة المالية
االجمالي

غير المودعالمودععدد المساهمين

عدد النسبةعدد االوراق المالية
المساهمين

عدد النسبةعدد االوراق الماليةالنسبة
المساهمين

النسبة

بنوك

%1,99418.91%1,596,6961.06%8,55381.09%150,000,00010,547148,403,30498.94البنك اإلسالمي األردني1111001

%3,84827.79%1,956,6621.96%10,00072.21%100,000,00013,84898,043,33898.04البنك األردني الكويتي2111002

%85334.67%305,5890.31%1,60765.33%100,000,0002,46099,694,41199.69البنك التجاري األردني3111003

%42913.11%813,6120.32%2,84386.89%252,000,0003,272251,186,38899.68بنك اإلسكان للتجارة والتمويل4111004

%9312.95%1,048,4690.70%62587.05%150,000,000718148,951,53199.30بنك اإلستثمار العربي األردني5111005

%2669.86%137,3540.14%2,43390.14%100,000,0002,69999,862,64699.86بنك األردن دبي اإلسالمي6111006

%1,93643.18%166,9140.15%2,54856.82%110,000,0004,484109,833,08699.85بنك اإلتحاد7111007

%3888.16%60,0580.05%4,36691.84%110,000,0004,754109,939,94299.95بنك المؤسسة العربية المصرفية ) األردن (8111009

%1244.96%77,9280.08%2,37695.04%100,000,0002,50099,922,07299.92البنك اإلستثماري9111014

%00.00%00.00%2,129100.00%181,500,0002,129181,500,000100.00بنك المال األردني10111017

%31447.87%301,2080.30%34252.13%100,000,00065699,698,79299.70بنك سوسيته جنرال ) األردن (11111020

%241.93%208,6680.17%1,22198.07%125,000,0001,245124,791,33299.83بنك القاهرة عمان12111021

%2,72433.86%649,6560.42%5,32266.14%155,100,0008,046154,450,34499.58بنك األردن13111022

%1,75123.09%2,001,6361.14%5,83376.91%175,000,0007,584172,998,36498.86البنك األهلي األردني14111033

%00.00%00.00%1100.00%100,000,0001100,000,000100.00البنك العربي اإلسالمي الدولي15111201

%4582.33%28,462,4645.00%19,16697.67%569,600,00019,624541,137,53695.00البنك العربي16113023

%15,20217.98%37,786,9141.47%69,36582.02%2,578,200,00084,5672,540,413,08698.53المجموع

تأمين

%20.58%43,7590.21%34199.42%21,000,00034320,956,24199.79الشرق األوسط للتأمين1121002

%2,53960.38%139,6421.40%1,66639.62%10,000,0004,2059,860,35898.60النسر العربي للتأمين2121003

%30.55%70,8930.24%54799.45%30,000,00055029,929,10799.76التأمين األردنية3121004

%8019.42%35,5100.44%33280.58%8,000,0004127,964,49099.56التأمين العربية - األردن4121005

%22.74%4,0950.05%7197.26%8,000,000737,995,90599.95دلتا للتأمين5121006

%13815.45%95,3311.19%75584.55%8,000,0008937,904,66998.81القدس للتأمين6121007

%73.27%27,1350.34%20796.73%8,000,0002147,972,86599.66المتحدة للتأمين7121008

%17221.26%196,4252.16%63778.74%9,100,0008098,903,57597.84األردنية الفرنسية للتأمين8121009

%26445.83%109,5711.83%31254.17%6,000,0005765,890,42998.17األراضي المقدسة للتأمين9121010

%388.76%50,1230.63%39691.24%8,000,0004347,949,87799.37اليرموك للتأمين10121011

%12225.74%77,5481.11%35274.26%7,000,0004746,922,45298.89المنارة للتأمين11121013

%00.00%00.00%96100.00%21,438,2529621,438,252100.00الشرق العربي للتأمين12121014

%17321.93%1,7890.04%61678.07%5,000,0007894,998,21199.96األردنية اإلماراتية للتأمين13121015

%11421.35%192,6572.41%42078.65%8,000,0005347,807,34397.59العرب للتأمين على الحياة والحوادث14121017

%2919.08%39,4110.99%12380.92%4,000,0001523,960,58999.01فيالدلفيا للتأمين15121018
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%277.71%96,6331.21%32392.29%8,000,0003507,903,36798.79اإلتحاد العربي الدولي للتأمين16121020

%7623.17%86,1641.08%25276.83%8,000,0003287,913,83698.92التأمين الوطنية17121021

%00.00%00.00%480100.00%18,150,00048018,150,000100.00األردن الدولية للتأمين18121022

%811.76%78,9120.99%6088.24%8,000,000687,921,08899.01المجموعة العربية األوروبية للتأمين19121023

%00.00%00.00%450100.00%10,400,68045010,400,680100.00العربية األلمانية للتأمين20121024

%20.33%4,9990.04%61199.67%12,000,00061311,995,00199.96التأمين اإلسالمية21121025

%00.00%00.00%383100.00%8,000,0003838,000,000100.00الضامنون العرب للتأمين22121026

%00.00%00.00%117100.00%8,000,0001178,000,000100.00المجموعة العربية األردنية للتأمين23121027

%132.57%12,5900.18%49297.43%7,000,0005056,987,41099.82البركة للتكافل24121031

%101.23%3070.00%80598.77%10,000,0008159,999,693100.00المتوسط والخليج للتأمين ) األردن (25121032

%281.59%7,3780.03%1,73498.41%24,000,0001,76223,992,62299.97األولى للتأمين26121034

%3,84723.42%1,370,8720.48%12,57876.58%283,088,93216,425281,718,06099.52المجموع

خدمات

%2015.20%211,6561.06%3,66394.80%20,000,0003,86419,788,34498.94بيت المال لإلدخار واإلستثمار لإلسكان ) بيتنا (1111027

%00.00%00.00%1,188100.00%10,000,0001,18810,000,000100.00داركم لإلستثمار2121033

%40.56%71,6000.33%71399.44%22,000,00071721,928,40099.67البالد للخدمات الطبية3131002

%5015.43%79,0220.79%27484.57%10,000,0003249,920,97899.21الفنادق والسياحة األردنية4131003

%4,17824.13%4,713,3916.23%13,13375.87%75,600,00017,31170,886,60993.77الكهرباء األردنية5131004

%1,20933.70%153,1730.48%2,37966.30%32,000,0003,58831,846,82799.52العربية الدولية للفنادق6131005

%37310.93%62,2500.78%3,04089.07%8,000,0003,4137,937,75099.22كهرباء محافظة إربد7131010

%499.23%17,1501.43%48290.77%1,200,0005311,182,85098.57الشامخة لإلستثمارات العقارية والمالية8131011

%8011.05%37,0390.25%64488.95%15,000,00072414,962,96199.75الخطوط البحرية الوطنية األردنية9131012

%80.54%10,2290.10%1,46499.46%10,000,0001,4729,989,77199.90المؤسسة الصحفية األردنية  ) الرأي (10131013

%26254.70%25,6055.12%21745.30%500,000479474,39594.88الحمة المعدنية األردنية11131014

%1,46943.80%280,9000.40%1,88556.20%70,000,0003,35469,719,10099.60األردن ديكابولس لألمالك12131017

%21,93379.65%181,3351.81%5,60520.35%10,000,00027,5389,818,66598.19المحفظة الوطنية لألوراق المالية13131018

%40723.73%24,7790.02%1,30876.27%100,000,0001,71599,975,22199.98التجمعات للمشاريع السياحية14131019

%00.00%00.00%144100.00%7,500,0001447,500,000100.00األسواق الحرة األردنية15131022

%1,94275.39%124,0613.65%63424.61%3,400,0002,5763,275,93996.35المركز األردني للتجارة الدولية16131023

%363.30%63,7470.40%1,05596.70%16,125,0001,09116,061,25399.60اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين17131025

%84154.36%17,7020.16%70645.64%11,000,0001,54710,982,29899.84الموارد للتنمية واإلستثمار18131027

%242.65%21,4700.48%88197.35%4,500,0009054,478,53099.52األردنية للصحافة والنشر  ) الدستور (19131030

%00.00%00.00%362100.00%15,000,00036215,000,000100.00السالم الدولية للنقل والتجارة20131034

%159.38%861,0001.91%14590.63%45,000,00016044,139,00098.09البحر المتوسط لإلستثمارات السياحية21131035

%2,24989.03%931,90830.01%27710.97%3,105,5002,5262,173,59269.99اإلنماء لإلستثمارات والتسهيالت المالية22131036
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%153.37%67,5400.23%43096.63%29,513,88944529,446,34999.77الثقة لإلستثمارات األردنية23131039

%28024.16%714,1294.76%87975.84%15,000,0001,15914,285,87195.24الزرقاء للتعليم واإلستثمار24131051

%191.03%51,1750.13%1,82198.97%40,500,0001,84040,448,82599.87العربية الدولية للتعليم واإلستثمار25131052

%717.50%7,2750.21%3382.50%3,434,750403,427,47599.79الثقة للنقل الدولي26131055

%00.00%00.00%1100.00%1,870,01811,870,018100.00البحرينية األردنية للتقنية واإلتصاالت27131060

%23845.42%60,3490.37%28654.58%16,500,00052416,439,65199.63التسهيالت التجارية األردنية28131062

%2,19880.84%81,1590.21%52119.16%37,778,2732,71937,697,11499.79األهلية للمشاريع29131064

%00.00%00.00%17100.00%10,000,0001710,000,000100.00الضمان لإلستثمار30131065

%20122.84%102,8811.58%67977.16%6,531,0578806,428,17698.42الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية31131066

%10.38%1000.00%26499.62%148,256,589265148,256,489100.00زارة لإلستثمار ) قابضة (32131067

%4,77351.28%125,2610.25%4,53548.72%50,000,0009,30849,874,73999.75اإلتحاد لإلستثمارات المالية33131069

%00.00%00.00%767100.00%15,000,00076715,000,000100.00العربية لإلستثمارات المالية34131070

%00.00%00.00%345100.00%10,000,00034510,000,000100.00األردنية لضمان القروض35131071

%5,75273.97%371,3760.88%2,02426.03%42,065,1297,77641,693,75399.12اإلتحاد لتطوير االراضي36131073

%102.74%14,7000.15%35597.26%10,000,0003659,985,30099.85التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان37131076

%30.27%15,2920.06%1,08999.73%25,760,0001,09225,744,70899.94التجمعات اإلستثمارية المتخصصة38131077

%6329.86%45,8080.29%14870.14%16,000,00021115,954,19299.71الشرق للمشاريع اإلستثمارية39131078

%20.02%270,1250.17%10,06499.98%154,500,00010,066154,229,87599.83المستثمرون العرب المتحدون40131079

%9714.24%479,1024.44%58485.76%10,800,00068110,320,89895.56النقليات السياحية األردنية41131080

%00.00%00.00%243100.00%3,075,0002433,075,000100.00المتخصصة للتجارة واإلستثمارات42131081

%60.26%9,4950.02%2,28299.74%47,000,0002,28846,990,50599.98الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية43131082

%10.52%7,5000.10%19099.48%7,500,0001917,492,50099.90األردنية لإلستثمار والنقل السياحي44131083

%207.43%53,0001.18%24992.57%4,500,0002694,447,00098.82األردنية لإلستثمارات  المتخصصة45131086

%00.00%00.00%3,583100.00%91,500,0003,58391,500,000100.00تطوير العقارات46131087

%10.28%5550.02%35399.72%2,500,0003542,499,44599.98إجادة لإلستثمارات المالية47131088

%70.69%13,7710.14%1,01299.31%10,000,0001,0199,986,22999.86األمين لإلستثمار48131089

%00.00%00.00%389100.00%8,000,0003898,000,000100.00المتحدة لإلستثمارات المالية49131090

%210.87%20,0000.05%2,38499.13%40,000,0002,40539,980,00099.95العرب للتنمية العقارية50131092

%122.42%2,5300.02%48497.58%15,000,00049614,997,47099.98مدارس اإلتحاد51131093

%21.32%11,6510.50%14998.68%2,322,8071512,311,15699.50مجموعة البركات لإلستثمار52131096

%30.58%5510.01%51499.42%5,191,5605175,191,00999.99مجموعة العصر لإلستثمار ) قابضة(53131097

%29914.62%175,8870.41%1,74685.38%43,200,0002,04543,024,11399.59الدولية للفنادق واألسواق التجارية54131098

%00.00%00.00%1,076100.00%10,000,0001,07610,000,000100.00المحفظة العقارية اإلستثمارية55131101

%00.00%00.00%17100.00%5,000,000175,000,000100.00األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري56131105

%00.00%00.00%4100.00%30,000,000430,000,000100.00توليد الكهرباء المركزية57131203

%00.00%00.00%1100.00%10,000,000110,000,000100.00توزيع الكهرباء58131204
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%3681.82%5,5130.92%818.18%600,00044594,48799.08فنادق األراضي المقدسة59131205

%230.28%29,1980.01%8,25399.72%250,000,0008,276249,970,80299.99اإلتصاالت األردنية60131206

%5310.27%262,8931.19%46389.73%22,000,00051621,737,10798.81المجموعة اإلستشارية اإلستثمارية61131207

%575.39%31,3960.23%1,00094.61%13,915,0001,05713,883,60499.77المقايضة للنقل واإلستثمار62131208

%00.00%00.00%2100.00%500,0002500,000100.00الشرق العربي للتطوير واالستثمارات ) قابضة (63131210

%00.00%00.00%106100.00%21,500,00010621,500,000100.00األردن لتطوير المشاريع السياحية64131211

عالية الخطوط الجوية الملكية األردنية )الملكية 65131213
األردنية(

84,373,35018,35084,331,58099.95%18,27799.60%41,7700.05%730.40%

%00.00%00.00%18100.00%10,000,0001810,000,000100.00اكاديمية الطيران الملكية األردنية66131214

%00.00%00.00%1100.00%14,000,000114,000,000100.00البريد األردني67131216

المستثمرون والشرق العربي لإلستثمارات الصناعية 68131217
والعقارية

30,000,0001,56330,000,000100.00%1,563100.00%00.00%00.00%

%50.63%870.00%78899.37%9,996,0827939,995,995100.00الشرق العربي لإلستثمارات العقارية69131218

%00.00%00.00%189100.00%20,000,00018920,000,000100.00بندار للتجارة واإلستثمار70131219

%00.00%00.00%190100.00%15,000,00019015,000,000100.00اإلسراء للتعليم واإلستثمار71131220

%00.00%00.00%140100.00%16,000,00014016,000,000100.00البتراء للتعليم72131221

%00.00%00.00%160100.00%15,000,00016015,000,000100.00فيالدلفيا الدولية لإلستثمارات التعليمية73131222

%00.00%00.00%2,088100.00%15,000,0002,08815,000,000100.00درويش الخليلي وأوالده74131223

%60.21%13,4600.07%2,83799.79%19,000,0002,84318,986,54099.93العالمية للوساطة واألسواق المالية75131224

%00.00%00.00%767100.00%7,000,0007677,000,000100.00اإلنماء العربية للتجارة واإلستثمارات العالمية76131225

%00.00%00.00%1,232100.00%3,000,0001,2323,000,000100.00بيت اإلستثمار للخدمات المالية77131226

%5516.95%278,9460.62%7,37993.05%45,000,0007,93044,721,05499.38أموال إنفست78131227

%00.00%00.00%1,485100.00%40,740,0001,48540,740,000100.00مجموعة أوفتك )القابضة(79131228

%701.51%34,4740.10%4,55498.49%34,500,0004,62434,465,52699.90العقارية األردنية للتنمية80131229

%380.32%4,1980.05%11,73499.68%9,158,44711,7729,154,24999.95الجنوب لإللكترونيات81131230

%00.00%00.00%707100.00%15,000,00070715,000,000100.00األمل لإلستثمارات المالية82131231

%00.00%00.00%2,725100.00%16,000,0002,72516,000,000100.00الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير83131232

%00.00%00.00%357100.00%10,000,00035710,000,000100.00الرؤية لإلستثمار84131233

%00.00%00.00%278100.00%8,000,0002788,000,000100.00عمد لإلستثمار والتنمية العقارية85131234

%00.00%00.00%452100.00%18,179,93545218,179,935100.00وادي الشتا لإلستثمارات السياحية86131235

%771.91%5,5690.19%3,95398.09%3,000,0004,0302,994,43199.81اإلحداثيات العقارية87131236

%3842.29%21,2690.11%16,40797.71%20,000,00016,79119,978,73199.89إعمار للتطوير واإلستثمار العقاري88131237

%00.00%00.00%222100.00%1,500,0002221,500,000100.00نوبار للتجارة واإلستثمار89131238

%1,3182.41%357,6240.17%53,39897.59%211,982,57354,716211,624,94999.83األردنية للتعمير ) القابضة (90131239

%553.49%2,5110.02%1,52296.51%13,265,0411,57713,262,53099.98ميثاق لإلستثمارات العقارية91131240
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%60.78%4500.01%75999.22%6,000,0007655,999,55099.99المعاصرون للمشاريع اإلسكانية92131241

%30.47%360.01%64099.53%500,000643499,96499.99زهرة األردن لإلستثمارات العقارية والفنادق93131242

%3833.95%18,8550.11%9,31396.05%17,850,0009,69617,831,14599.89مسافات للنقل المتخصص94131243

%00.00%00.00%207100.00%10,000,00020710,000,000100.00أوتاد لإلستثمارات المتعددة95131244

%152.63%2990.05%55597.37%550,000570549,70199.95الشرق األوسط لإلستثمارات المتعدده96131245

%752.54%9,8840.08%2,88097.46%12,000,0002,95511,990,11699.92الكفاءة لإلستثمارات العقارية97131246

%60.66%8010.03%90199.34%3,000,0009072,999,19999.97إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري98131247

%00.00%00.00%560100.00%9,000,0005609,000,000100.00شيركو لألوراق المالية99131248

%2321.81%18,8810.09%12,57698.19%20,000,00012,80819,981,11999.91السنابل الدولية لإلستثمارات اإلسالمية )القابضة(100131249

%1212.81%10,2070.10%4,18597.19%10,000,0004,3069,989,79399.90البالد لألوراق المالية واألستثمار101131250

%2,1095.27%216,6770.62%37,91094.73%35,000,00040,01934,783,32399.38األولى للتمويل102131251

%00.00%00.00%178100.00%2,300,0001782,300,000100.00األردنية لإلدارة واإلستشارات103131252

%43.01%55,4690.55%12996.99%10,000,0001339,944,53199.45األردن الدولية لإلستثمار104131253

%00.00%00.00%244100.00%1,740,0002441,740,000100.00الجميل لإلستثمارات العامة105131254

%00.00%00.00%580100.00%40,000,00058040,000,000100.00الديرة لإلستثمار والتطوير العقاري106131255

%00.00%00.00%633100.00%30,000,00063330,000,000100.00المتكاملة للنقل المتعدد107131256

%773.41%2,4360.06%2,18096.59%4,000,0002,2573,997,56499.94القصور للمشاريع العقارية108131257

%1971.89%11,1540.03%10,23998.11%36,500,00010,43636,488,84699.97المستقبل العربية لإلستثمار109131258

%00.00%00.00%79100.00%80,000,0007980,000,000100.00آفاق لإلستثمار والتطوير العقاري ) القابضة (110131259

%21.85%300.00%10698.15%2,000,0001081,999,970100.00حدائق بابل المعلقة لإلستثمارات111131260

%1071.15%10,8340.09%9,16798.85%12,500,0009,27412,489,16699.91الركائز لإلستثمار112131261

%00.00%00.00%469100.00%14,000,00046914,000,000100.00مجموعة رم للنقل واإلستثمار السياحي113131262

%00.00%00.00%1,012100.00%16,077,7161,01216,077,716100.00البطاقات العالمية114131263

%00.00%00.00%47100.00%7,000,000477,000,000100.00المتكاملة للتأجير التمويلي115131264

%00.00%00.00%349100.00%2,300,0003492,300,000100.00التحديث لإلستثمارات العقارية116131265

%00.00%00.00%391100.00%500,000391500,000100.00أرض النمو للتطوير واالستثمار العقاري117131266

%41.12%1520.00%35298.88%4,000,0003563,999,848100.00الكفاءة لإلستثمارات المالية واالقتصادية118131267

%120.82%3270.01%1,45799.18%3,240,0001,4693,239,67399.99تهامة لإلستثمارات المالية119131268

%190.11%4,2180.01%17,82299.89%75,000,00017,84174,995,78299.99األردن األولى لإلستثمار120131269

%650.46%13,6110.03%14,19399.54%44,000,00014,25843,986,38999.97المهنية لإلستثمارات العقارية واإلسكان121131270

%110.47%1,3120.01%2,33199.53%10,000,0002,3429,998,68899.99أبعاد األردن واإلمارات لإلستثمار التجاري122131271

%60.06%2990.00%9,70499.94%25,000,0009,71024,999,701100.00النموذجية للمطاعم123131272

%10.04%650.00%2,66699.96%15,000,0002,66714,999,935100.00دارات األردنية )القابضة(124131274

%30.18%1500.00%1,70499.82%8,000,0001,7077,999,850100.00سبائك لإلستثمار125131275

%181.49%1030.02%1,19398.51%500,0001,211499,89799.98عنوان لإلستثمار126131276
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%00.00%00.00%60100.00%20,000,0006020,000,000100.00أمان لألوراق المالية127131277

%00.00%00.00%193100.00%11,244,64619311,244,646100.00الشراع للتطوير العقاري واإلستثمارات128131278

%10.36%3,0000.02%27599.64%20,000,00027619,997,00099.99مستشفى إبن الهيثم129131279

%00.00%00.00%6,317100.00%50,000,0006,31750,000,000100.00المجموعة المتحدة )القابضة(130131280

%00.00%00.00%884100.00%30,000,00088430,000,000100.00أمواج العقارية131131281

%00.00%00.00%1,379100.00%20,000,0001,37920,000,000100.00اإلسراء لإلستثمار والتمويل اإلسالمي132131282

%00.00%00.00%1,381100.00%11,500,0001,38111,500,000100.00سرى للتنمية واإلستثمار133131283

مساكن األردن لتطوير األراضي والمشاريع 134131284
الصناعية

12,240,0001,67412,239,720100.00%1,67399.94%2800.00%10.06%

%10.14%5000.00%70899.86%12,031,10870912,030,608100.00عمون الدولية لإلستثمارات المتعددة135131285

%00.00%00.00%666100.00%110,000,000666110,000,000100.00آفاق للطاقة136131286

%10.24%2500.01%40899.76%4,926,4304094,926,18099.99اإلنتقائية لالستثمار والتطوير العقاري137131287

%00.00%00.00%9100.00%6,600,00096,600,000100.00المجموعة المتحدة للنقل البري138131288

%00.00%00.00%140100.00%2,469,2321402,469,232100.00الصفوة لإلستثمارات المالية139131289

%00.00%00.00%475100.00%3,000,0004753,000,000100.00العبور للشحن والنقل140131290

%30421.56%25,6010.26%1,10678.44%10,000,0001,4109,974,39999.74العربية للمشاريع اإلستثمارية141141003

%4810.39%10,3760.78%41489.61%1,330,0084621,319,63299.22المتصدرة لألعمال والمشاريع142141010

%82.27%9,0750.20%34497.73%4,500,0003524,490,92599.80الدولية لإلستثمارات الطبية143141021

%20133.11%61,2355.10%40666.89%1,200,0006071,138,76594.90عقاري للصناعات واإلستثمارات العقارية144141031

%42240.73%115,2870.96%61459.27%12,000,0001,03611,884,71399.04المتكاملة لتطوير األراضي واإلستثمار145141036

%44622.36%310,6771.24%1,54977.64%25,000,0001,99524,689,32398.76اإلقبال لإلستثمار146141048

%89170.05%86,3290.35%38129.95%25,000,0001,27224,913,67199.65إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة147141058

%10.03%1,0330.00%3,39199.97%21,000,0003,39220,998,967100.00مجمع الضليل الصناعي العقاري148141106

المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة واإلستثمارات 149141107
العامة

20,000,0005319,870,00099.35%3973.58%130,0000.65%1426.42%

%00.00%00.00%12100.00%14,500,0001214,500,000100.00اإلستثمارات والصناعات المتكاملة )قابضة(150141117

%40.36%5880.02%1,11499.64%3,000,0001,1182,999,41299.98الفاتحون العرب لالستثمار151141218

%57,92612.80%12,808,6180.37%394,62187.20%3,500,539,140452,5473,487,730,52299.63المجموع

صناعة

%13020.90%17,9830.08%49279.10%23,000,00062222,982,01799.92األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها1141002

%75227.74%106,8472.67%1,95972.26%4,000,0002,7113,893,15397.33األلبان األردنية2141004

%16617.77%25,2861.69%76882.23%1,500,0009341,474,71498.31العامة للتعدين3141005

%1,73046.85%652,8409.67%1,96353.15%6,750,0003,6936,097,16090.33العربية لصناعة األلمنيوم ) آرال (4141006

%5,75663.83%508,8133.40%3,26136.17%14,956,3899,01714,447,57696.60الصناعية التجارية الزراعية ) اإلنتاج (5141009

%36827.14%67,8593.13%98872.86%2,171,2811,3562,103,42296.87الوطنية لصناعة الصلب6141011
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%89115.67%646,6942.59%4,79484.33%25,000,0005,68524,353,30697.41دار الدواء للتنمية و اإلستثمار7141012

%141.30%68,1600.45%1,05998.70%15,000,0001,07314,931,84099.55مصانع األجواخ االردنية8141014

%1,44060.61%506,67613.51%93639.39%3,750,0002,3763,243,32486.49مصانع الخزف األردنية9141015

%81949.37%226,5703.02%84050.63%7,500,0001,6597,273,43096.98مصانع الورق والكرتون األردنية10141017

%1,70332.02%410,7140.55%3,61667.98%75,000,0005,31974,589,28699.45مناجم الفوسفات األردنية11141018

%16515.00%43,6161.22%93585.00%3,575,0001,1003,531,38498.78األردنية لصناعة األنابيب12141019

%1,11453.23%278,8325.58%97946.77%5,000,0002,0934,721,16894.42المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية13141023

%3118.34%35,6851.79%13881.66%1,995,3991691,959,71498.21الجنوب لصناعة الفالتر14141024

%12328.74%29,5461.64%30571.26%1,799,6244281,770,07898.36الصناعات الكيماوية األردنية15141026

%14730.00%58,0223.87%34370.00%1,500,0004901,441,97896.13العالمية للصناعات الكيماوية16141027

%5518.52%377,5303.78%24281.48%10,000,0002979,622,47096.22اإلستثمارات العامة17141029

%57777.14%149,2804.98%17122.86%3,000,0007482,850,72095.02الصناعات والكبريت األردنية ) جيمكو (18141032

%16136.76%80,8931.62%27763.24%5,000,0004384,919,10798.38األردنية للصناعات الخشبية )جوايكو(19141038

%20211.46%147,9760.77%1,56188.54%19,299,7471,76319,151,77199.23الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية20141039

%4,67514.34%758,9151.26%27,93085.66%60,444,46032,60559,685,54598.74مصانع اإلسمنت األردنية21141042

%1398.69%37,8500.05%1,46191.31%83,317,5001,60083,279,65099.95البوتاس العربية22141043

%1,64761.07%28,3010.30%1,05038.93%9,500,0002,6979,471,69999.70القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية23141044

%18431.08%116,9913.90%40868.92%3,000,0005922,883,00996.10األردنية لصناعات الصوف الصخري24141045

%22420.68%99,6111.66%85979.32%6,000,0001,0835,900,38998.34العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية25141052

%35124.39%116,3781.29%1,08875.61%9,000,0001,4398,883,62298.71الوطنية لصناعة الكلورين26141054

%81330.40%84,2160.51%1,86169.60%16,625,0002,67416,540,78499.49الموارد الصناعية األردنية27141055

الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك_28141059
األردن(

38,889,2102,03038,317,49098.53%1,69083.25%571,7201.47%34016.75%

%310.00%9920.05%2790.00%1,816,990301,815,99899.95الصناعات الهندسية العربية29141060

%2,18957.38%460,6123.07%1,62642.62%15,000,0003,81514,539,38896.93الزي لصناعة األلبسة الجاهزة30141061

%4,95487.95%316,88431.69%67912.05%1,000,0005,633683,11668.31الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة31141063

%203.70%78,6830.31%52196.30%25,000,00054124,921,31799.69الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية32141065

%2,45224.42%239,8970.69%7,59075.58%35,000,00010,04234,760,10399.31حديد األردن33141070

%475.40%12,4210.21%82394.60%6,000,0008705,987,57999.79العربية للصناعات الكهربائية34141072

الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية 35141073
والمستلزمات الطبية

9,869,5832,0189,736,21998.65%65432.41%133,3641.35%1,36467.59%

%1,95255.27%37,2490.25%1,58044.73%15,083,6573,53215,046,40899.75مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر36141074

%2,37068.72%276,8043.86%1,07931.28%7,175,0973,4496,898,29396.14رم عالءالدين  للصناعات الهندسية37141077

%5,58388.92%183,4183.06%69611.08%6,000,0006,2795,816,58296.94الدولية للصناعات الخزفية38141078

%20350.00%1,0830.22%20350.00%500,000406498,91799.78اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي39141081
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%64065.91%163,3460.54%33134.09%30,000,00097129,836,65499.46الوطنية للدواجن40141084

%20651.89%75,4141.44%19148.11%5,250,0003975,174,58698.56المتكاملة للمشاريع المتعددة41141086

%79435.51%142,1721.58%1,44264.49%9,000,0002,2368,857,82898.42الوطنية لصناعات األلمنيوم42141091

%105.81%16,0250.15%16294.19%10,500,00017210,483,97599.85المصانع العربيه الدولية لألغذية واإلستثمار43141092

%97669.22%25,2340.28%43430.78%9,000,0001,4108,974,76699.72دارالغذاء44141094

مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية 45141097
واإللكترونية والثقيلة

150,000,0004,470149,893,88199.93%4,42999.08%106,1190.07%410.92%

%83.19%31,4940.35%24396.81%9,000,0002518,968,50699.65العربية لصناعة المواسير المعدنية46141098

%31.18%2580.01%25298.82%5,000,0002554,999,74299.99اإلقبال للطباعة والتغليف47141100

%14259.66%166,8794.81%9640.34%3,472,7712383,305,89295.19العامة للصناعات الهندسية48141101

%00.00%00.00%2100.00%15,000,000215,000,000100.00البترول الوطنية49141103

%10.11%10,0000.14%95099.89%7,000,0009516,990,00099.86أمانة لإلستثمارات الزراعية والصناعية50141105

%420.00%37,3310.37%1680.00%10,000,000209,962,66999.63مغنيسيا األردن51141130

%1,99581.73%231,9875.80%44618.27%4,000,0002,4413,768,01394.20مصانع الزيوت النباتية األردنية52141141

%00.00%00.00%42100.00%2,366,815422,366,815100.00الدولية لصناعات السيليكا53141170

%23.77%5,0000.05%5196.23%9,733,913539,728,91399.95الكندي للصناعات الدوائية54141202

%3116.15%11,5000.25%16183.85%4,600,0001924,588,50099.75الترافرتين55141203

%95437.03%155,6650.78%1,62262.97%20,000,0002,57619,844,33599.22األردنية إلنتاج األدوية56141204

%00.00%00.00%364100.00%4,500,0003644,500,000100.00الوطنية األولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية57141205

%00.00%00.00%36100.00%8,000,000368,000,000100.00عافية العالمية ) األردن (58141206

%00.00%00.00%1,375100.00%13,997,2001,37513,997,200100.00القدس للصناعات الخرسانية59141208

%00.00%00.00%462100.00%12,000,00046212,000,000100.00العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية60141209

%00.00%00.00%271100.00%9,500,0002719,500,000100.00الحياة للصناعات الدوائية61141210

%2612.28%4,7340.05%11,16697.72%10,012,46411,42710,007,73099.95العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة62141211

%00.00%00.00%26100.00%12,000,0002612,000,000100.00إتحاد النساجون العرب63141212

%00.00%00.00%279100.00%4,000,0002794,000,000100.00األلبسة األردنية64141213

%150.38%9610.01%3,92099.62%12,000,0003,93511,999,03999.99أساس للصناعات الخرسانية65141214

%140.22%2,1440.01%6,45399.78%40,000,0006,46739,997,85699.99مصانع الكابالت المتحدة66141215

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر 67141216
الزيتي

5,000,0002,2224,999,69199.99%2,22199.95%3090.01%10.05%

%1,68460.82%78,6151.12%1,08539.18%7,000,0002,7696,921,38598.88الصناعات البتروكيماوية الوسيطة68141217

%00.00%00.00%105100.00%3,000,0001053,000,000100.00فيالدلفيا لصناعة األدوية69141219

%00.00%00.00%212100.00%32,165,17621232,165,176100.00المتحدة لصناعة الحديد والصلب70141220

%00.00%00.00%5100.00%4,000,00054,000,000100.00رخام األردن71141221

%00.00%00.00%49100.00%15,000,0004915,000,000100.00سنيورة للصناعات الغذائية72141222

%00.00%00.00%17100.00%959,70017959,700100.00سبأ لسكب المعادن73141223
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%00.00%00.00%617100.00%55,000,00061755,000,000100.00اسمنت الشمالية74141224

%9,49228.16%6,222,6539.96%24,21671.84%62,500,00033,70856,277,34790.04مصفاة البترول األردنية75142041

%63,12830.90%15,483,0511.30%141,20169.10%1,193,576,976204,3291,178,093,92598.70المجموع

%140,10318.49%67,449,4550.89%617,76581.51%7,555,405,048757,8687,487,955,59399.11المجموع الكلي

268عدد الشركات 
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جدول رقم )2(

  توزيع المستثمرين المتعاملين باالوراق المالية من واقع عقود التداول للفترة من 2014/1/1 الى 2014/12/31

القيمة االجماليةعدد االوراق الماليةعدد العقودعدد المستثمرينتصنيف الجنسيةنوع المستثمرنوع الورقة المالية

بيعشراءبيعشراءبيعشراءبيعشراء

أسهم

شخص طبيعي
11,85717,329772,531788,0721,561,508,8201,570,379,4911,363,588,410.051,427,887,082.10أردنيين

8081,42360,86154,368195,025,761187,663,934185,016,957.05184,265,996.29عرب

671652,0633,6413,396,6729,816,5903,759,281.4122,958,685.64أجانب

12,73218,917835,455846,0811,759,931,2531,767,860,0151,552,364,648.511,635,111,764.03المجموع

شخص إعتباري
34239095,15884,687495,745,673443,358,778537,718,970.91451,257,450.59أردنيين

697211,26510,03834,628,72462,771,68677,167,392.6963,596,220.29عرب

819314,24015,29531,956,72448,268,96496,822,327.52114,098,614.15أجانب

492555120,663110,020562,331,121554,399,428711,708,691.12628,952,285.03المجموع

0201702,9310.009,290.57أردنيينمستثمر مشترك

0201702,9310.009,290.57المجموع

سندات

01010200.0020,000.00أردنيينشخص طبيعي

01010200.0020,000.00المجموع

101020020,000.000.00أردنيينشخص إعتباري

101020020,000.000.00المجموع

حق اكتتاب

213810385222,507188,988144,811.42123,283.93أردنيينشخص طبيعي

15155001932012.49عرب

224310490223,007189,007145,131.42123,296.42المجموع

03013026,5000.0016,660.00أردنيينشخص إعتباري

010107,5000.005,175.00عرب

04014034,0000.0021,835.00المجموع

13,22619,479956,223956,2232,322,485,4012,322,485,4012,264,238,471.052,264,238,471.05  المجموع الكلي
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جدول رقم )3(

 ملخص عمليات التقاص والتسوية  للفترة 2014/01/01 الى 2014/12/31

رقم تسلسل
الوسيط

عدد ايام اسم الوسيط
التداول

حجم التداول الخاضع معلومات التداول
للتسوية

المبالغ المدفوعةالمبالغ المقبوضة

عدد عقود حجم التداول
التداول

المجموعالمعلقالتسويةالمجموعالتسويةاحتياطي السيولة

249148,007,370.9185,630146,856,329.5911,284,015.207,347,501.1718,631,516.375,995,468.7805,995,468.78الدولي14

24969,098,627.9929,15069,098,627.992,997,589.594,826,147.417,823,737.007,439,431.6507,439,431.65سبائك25

24923,182,537.5423,28323,182,537.5427,312.832,133,706.202,161,019.032,529,379.5502,529,379.55اإلستثمارات36

23724,549,419.3610,81424,549,419.36941,149.292,048,399.632,989,548.923,175,357.1803,175,357.18شيركو47

249127,709,064.2653,380127,709,064.266,944,916.147,081,015.5514,025,931.6912,425,146.43012,425,146.43التنمية58

249179,170,987.7172,336179,170,987.715,082,707.788,698,510.7113,781,218.4922,319,347.28022,319,347.28التعاون612

249179,142,650.0376,838173,715,650.035,736,939.837,567,088.4413,304,028.2716,680,352.92016,680,352.92األمل714

249364,841,202.1085,118332,471,891.7017,859,156.956,595,009.9724,454,166.9233,159,721.00033,159,721.00المتحدة816

249176,008,067.1165,309175,194,067.1116,583,911.1411,698,874.9028,282,786.0427,484,236.19027,484,236.19العربية919

24921,298,623.6914,21121,298,623.69550,366.021,641,533.312,191,899.337,507,779.9207,507,779.92عمان1021

24961,018,922.6635,63561,018,922.661,792,106.244,236,370.746,028,476.989,656,484.4809,656,484.48المحفظة1122

24943,976,755.6227,09343,976,755.623,199,410.575,167,504.168,366,914.737,069,894.3107,069,894.31أوراق1223

24934,193,027.9337,64434,193,027.93271,603.191,450,485.761,722,088.953,912,109.7403,912,109.74الخليج1324

249159,359,437.8034,117123,012,555.6013,728,642.7111,058,044.4424,786,687.1525,337,246.83025,337,246.83العربي انفست1435

632,173,261.647781,022,220.320149,185.00149,185.00430,581.040430,581.04إمكان1536

24988,603,285.3140,10488,603,285.312,733,911.624,933,411.627,667,323.247,481,600.5907,481,600.59أسواق إنفست1638

24926,521,858.5635,60326,521,858.56327,850.301,925,672.802,253,523.103,671,936.3403,671,936.34اإليمان1739

24935,393,532.1324,76935,393,532.13126,714.743,675,931.123,802,645.864,638,269.7304,638,269.73فرح1840

24912,382,174.7513,72112,382,174.75446,199.151,204,847.941,651,047.092,986,082.7002,986,082.70الشروق1941

249103,659,718.0426,086103,659,718.04444,277.921,959,562.692,403,840.615,078,257.4705,078,257.47األولى2043

249149,808,073.7730,975142,158,432.259,546,061.3212,602,706.7522,148,768.0713,276,897.08013,276,897.08الفارس2145

24958,229,262.2546,05758,229,262.25932,777.253,971,190.074,903,967.325,779,507.2305,779,507.23الحكمة2247

24958,459,227.2737,90957,799,227.27530,598.785,133,393.615,663,992.396,610,515.8006,610,515.80المغتربين2348

24926,048,330.1016,71626,048,330.10317,864.741,598,623.271,916,488.015,782,436.6305,782,436.63العالمية للوساطة2449

24929,406,049.1319,58629,406,049.13492,170.361,969,329.452,461,499.816,103,628.3406,103,628.34الملتقى2550

1431,217.906631,217.9000031,217.90031,217.90األصدقاء2654

24915,077,048.199,50115,077,048.1989,117.681,258,215.311,347,332.993,578,283.3403,578,283.34إبداع2755

249269,083,731.7190,992247,032,871.278,873,974.067,911,675.8916,785,649.9516,484,890.46016,484,890.46أجياد2856

329,930.001729,930.0000029,930.00029,930.00بيت اإلستثمار2957

24924,963,583.8612,13124,963,583.861,271,701.012,488,259.933,759,960.944,986,380.8804,986,380.88بلوم3058

24917,881,084.1215,98117,881,084.12368,273.091,422,167.981,790,441.072,300,092.0302,300,092.03الوميض3160

24929,002,004.6711,64728,162,004.672,137,460.253,762,911.185,900,371.437,684,849.5607,684,849.56ايفا3261

249114,299,843.1382,820114,299,843.13543,927.756,667,729.207,211,656.958,899,670.0808,899,670.08دلتا3362

24934,912,493.7318,19634,912,493.731,550,356.412,209,307.563,759,663.9710,206,775.42010,206,775.42شعاع3463

249132,651,876.9446,087132,651,876.945,189,125.218,439,925.0313,629,050.2414,708,362.82014,708,362.82سنابل الخير3564
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24817,393,306.867,17017,393,306.862,137,419.102,492,153.904,629,573.005,636,031.9805,636,031.98السهم3665

24972,710,117.8244,17772,710,117.823,244,529.595,569,488.358,814,017.947,767,983.3407,767,983.34األمناء3766

249144,695,907.8334,584109,085,169.2914,446,809.905,307,899.5419,754,709.4418,779,478.29018,779,478.29المال للوساطة3867

24981,527,518.6731,05980,375,518.671,868,815.273,618,638.605,487,453.876,052,151.7406,052,151.74الصفوة3968

249132,600,693.5528,303132,600,693.551,923,843.932,276,728.704,200,572.633,734,836.2803,734,836.28مبادلة4069

249199,070,833.1347,142199,070,833.1322,406,912.9222,686,748.0345,093,660.9534,454,940.0017,364.9034,472,304.90هيرميس4170

24936,300,171.1226,91336,300,171.1250,025.281,771,017.331,821,042.611,472,403.9101,472,403.91السالم4271

24922,321,176.8913,06422,321,176.89492,403.652,318,812.782,811,216.433,027,351.7603,027,351.76النخبة4372

2499,068,332.2710,3679,068,332.27179,911.391,483,223.871,663,135.261,130,357.3501,130,357.35المصرفيون4473

249121,151,870.7320,12593,048,810.3315,114,126.509,734,871.4524,848,997.9519,932,544.24019,932,544.24اإلتحاد للوساطة4575

24913,133,796.8810,32313,133,796.88164,860.881,182,445.351,347,306.231,785,370.3901,785,370.39النور4676

24950,704,902.7124,18843,953,719.431,434,030.483,448,882.274,882,912.755,936,169.8205,936,169.82األهلي للوساطة4777

سوسيته جنرال 4878
للوساطة

24914,446,358.7515,84114,446,358.75230,461.431,477,455.071,707,916.501,518,852.6901,518,852.69

24999,161,857.2126,94197,795,657.217,491,774.217,701,745.0315,193,519.2415,528,468.79015,528,468.79الموارد للوساطة4980

249145,248,291.5253,410144,408,291.523,408,223.907,668,484.7711,076,708.678,192,973.9708,192,973.97البالد5081

24957,941,860.6323,22849,827,172.636,771,125.143,608,963.6310,380,088.771,487,692.1401,487,692.14تفوق5182

249144,685,455.3536,333139,021,455.3511,123,465.5510,806,191.5321,929,657.0814,640,008.89014,640,008.89الندوة5283

19411,797,443.499,64411,797,443.4928,331.411,710,193.091,738,524.502,426,216.2302,426,216.23إستثمار5385

24986,893,039.3351,69786,893,039.333,232,487.323,765,172.726,997,660.0410,051,192.71010,051,192.71األوائل5486

24940,053,405.1410,73940,053,405.141,579,315.713,427,356.535,006,672.243,676,970.3403,676,970.34جيسكو5587

24968,313,298.2546,12568,313,298.25454,101.414,675,199.415,129,300.826,055,324.5506,055,324.55أمنية5691

24917,524,529.4018,91117,524,529.40833,267.782,263,711.733,096,979.512,977,121.9902,977,121.99الياسمين5792

24923,055,908.7415,50523,055,908.743,960,287.994,551,480.938,511,768.921,789,209.6601,789,209.66مسك للوساطة5893

249119,312,130.8427,449115,669,380.844,233,914.9911,814,391.2016,048,306.1916,364,890.9950,100.8016,414,991.79جلوبل5994

4,569,286,489.021,863,5384,369,582,091.60229,732,634.85280,195,494.60509,928,129.45509,860,663.7567,465.70509,928,129.45المجموع

 تابع اجلدول رقم ( 3 ) ملخ�س عمليات التقا�س والت�سوية  
رقم ت�ضل�ضل

الو�ضيط
عدد ا�ضم الو�ضيط

ايام 
التداول

حجم التداول معلومات التداول
اخلا�ضع للت�ضوية

املبالغ املدفوعةاملبالغ املقبو�ضة
عدد عقود حجم التداول

التداول
املجموعاملعلقالت�ضويةاملجموعالت�ضويةاحتياطي ال�ضيولة




