لمحه تعريفية

إنشاء المركز ومهامه
أنشىء مركز إيداع األوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون األوراق الماليةة الةذص رةدر

نحو هيكلة سوق رأس المال بفرل الدور الرقابي عةن الةدور ال نفيةذص حية

ةم إنشةاء سة

ةمن وجةد األردن

مؤسسةات مسة ةلة وهةي هي ةة

األوراق المالية بوررة عمان ومركز إيداع األوراق المالية.
بةةدأ المركةةز بممارسةةة مأامةةد وأعمالةةد رةةي شةةأر أيةةار مةةن عةةام  1999ورةةرل للمركةةز بموجةةب الةةةانون بمزاولةةة األعمةةال

والمأام ال الية:


سجيل األوراق المالية.



إيداع األوراق المالية.



حفظ ونةل ملكية األوراق المالية.



إجراء ال ةاص وال سوية لألوراق المالية.

رؤية المركز
مؤسسة م ميزة محلياً ودولياً ساهم ري عزيز بي ة اس سمارية آمنة ومس ةرة داعمة ل ق راد الوطني.

رسالة المركز
حفظ ملكية األوراق المالية و سوية أسمانأا باع ماد المعايير الدولية وأر ل الممارسات واالر ةاء بمس وى الخدمات
اع ماداً على مواردنا البشرية المؤهلة وال كنولوجية الم طورة وسةارة ال ميز ال ي حكم أداءنا.

القيم الجوهرية


العدالة



الشفارية



المأنية والسرية



اإلبداع وال ميز



العمل برول الفريق



االن ماء

أهداف المركز


عزيز سةة المس سمرين باألوراق المالية و مكينأم من م ابعة اس سما ار أم باألوراق المالية بسأولة ويسر.



الحد من المخاطر الم علةة ب سوية عمليات ال داول المنفذة ري السوق.
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إدارة المركز
ي ولى إدارة مركز إيداع األوراق المالية مجلس ادارة يعمل على و ع السياسة العامة للمركز بما ي من إدارة أعمالد
ونشاطا د و طويرها وو ع األنظمة الداخلية وال عليمات ال زمة إلدارة شؤون المركز وينبسق عن المجلس لجنة دا مة

وهي لجنة ال دقيق مسل مأامأا باإلشراف والرقابة على أعمال المحاسبة وال دقيق ري المركز ومناقشة الخطة السنوية

لدا رة ال دقيق الداخلي قبل اقرارها من مجلس اإلدارة ومدة مجلس االدارة س

سنوات .وال يجوز عيين او ان خاب أص من

أع اء مجلس اإلدارة ألكسر من دور ين م الي ين.
ي ألف مجلس اإلدارة من:


س سة أع اء من الةطاع األهلي من ذوص الخبرة ري المجاالت الةانونية والمالية واالق رادية يعينأم مجلس

مفو ي هي ة األوراق المالية


ع وين يمس ن الشركات المساهمة العامة



ع وين يمس ن الوسطاء والشركات المرخرة لممارسة أعمال الحفظ األمين

كما ي ولى المدير ال نفيذص للمركز جميع الشؤون اإلدارية والمالية والفنية بما ري ذلك م ابعة نفيذ أحكام الةانون واألنظمة
الةررات الرادرة بمة
وال عليمات و ا

اه و نفيذ الة اررات الرادرة عن مجلس اإلدارة وم ابعةة حسن سير األعمال ري

المركز وحسن أداء موظفيد وجأازه اإلدارص وممارسة جميع الر حيات والةيام باألعمال األخرى ال ي يعأد مجلس

اإلدارة بأا إليد.

ويةوم المركز ب نفيذ مأامد من خ ل دوا ره وأقسامد المخ لفة اع ماداً على نأج من المؤسسية والشفارية و طبيق المعايير

الدولية وأر ل الممارسات.

العضوية
الع وية ري المركز إلزامية للجأات ال الية:
 .1الشركات المساهمة العامة وال ي شمل:


قطاع البنوك



قطاع ال أمين



قطاع الخدمات



قطاع الرناعة

 .2الوسطاء.

 .3أمناء الحفظ.
 .4أص جأات أخرى يحددها مجلس مفو ي هي ة األوراق المالية.
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عضوية المركز في المنظمات اإلقليمية والدولية


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

ةوم مؤسسة ال رميز العالمية ( )ANNAبنشر و عزيز وحفظ وا احة معايير األوراق المالية واألدوات المالية المردرة
ري قالب موحد ودقيق ل مان حةيق المنفعة لألسواق المالية أينما وجدت وبما ريد خدمة رناعة األوراق المالية

بشكل عام و ع بر المؤسسة المذكورة الجأة المخولة دولياً باع بارها سلطة ال سجيل لكل من المعيار الدولي الرقم
العالمي (International Securities Identification Number - ISIN) - ISO 6166والرمز العالمي

10962

-ISO

)CFI

-

Instruments

Financial

of

(Classificationو

 (Financial Instrument Short Name - FISN) - ISO 18774ورةاً للةواعد واللوا ح ال ي

عأا

المنظمة العالمية للمعايير ( .(International Organization for Standardization - ISOويذكر ان مركز

إيداع األوراق المالية ع واً عام ً ري مؤسسة ال رميز العالمية منذ العام  2004و م اخ ياره كوكيل ل رقيم و رميز
األوراق المالية.



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

)- AMEDA

مؤسسة غير ربحية أدف بشكل أساسي ل كون مل ةى ل بادل المعلومات والخبرات بين أع ا أا من مراكز اإليداع

ري مخ لف أنحاء إرريةيا والشرق األوسط ويع بر مركز إيداع األوراق المالية من المؤسسين ل حاد و مسل رفة
ع وية المركز كع و عامل باال حاد.
كما ان ا حاد مراكز اإليداع ري إرريةيا والشرق األوسط ( )AMEDAع وا لدى ا حاد مراكز اإليداع العالمية

( )Central Securities Depositories - CSDوهي مؤسسة غير ربحية أدف ل بادل المعلومات والخبرات
و عزيز ال عاون الم بادل ريما بين أع ا أا من ا حادات مراكز اإليداع اإلقليمية من خ ل طبيق المعايير الدولية
وأر ل الممارسات ري مجال إيداع األوراق المالية وال ةاص وال سوية وادارة المخاطر.


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

يأدف اال حاد إلى الحد من الحواجز أمام الدول األع اء و عزيز الروابط بينأا لل داول عبر الحدود و مسل رفة
ع وية المركز كع و مؤازر باال حاد.
يةوم اال حاد ب مويل دورات دريبية بين اع ا د بأدف بادل المعلومات والخبرات بين مؤسسات سوق راس المال بأدف
طوير الخدمات المةدمة واالر ةاء بأا.
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مهام المركز الرئيسية
ي ولى المركز المأام ال الية:
 تسجيل وايداع وحفظ ملكية األوراق المالية:

يجةةرص سةةجيل األوراق الماليةةة لةةدى مركةةز إيةةداع األوراق الماليةةة اس ة ناداً ألحكةةام قةةانون األوراق الماليةةة و عليمةةات سةةجيل

واي ةةداع األوراق المالي ةةة و س ةةوي أا لس ةةنة  .2017حية ة

يعم ةةل المرك ةةز عل ةةى س ةةجيل األس ةةأم المر ةةدرة م ةةن كار ةةة الش ةةركات

المسةةاهمة العامةةة وكةةذلك سةةجيل كارةةة السةةندات وأذونةةات الخزينةةة الرةةادرة عةةن الحكومةةة األردنيةةة والبنةةك المركةةزص األردنةةي

ومؤسسات الدولة المخ لفة إ ارة إلى سجيل كارة أسناد الةرض المردرة للجمأور من قبل الشركات.
 نقل ملكية األوراق المالية:

ي م نةل ملكية األوراق المالية المودعة من حساب المس سمر البا ع لدى الوسيط البا ع إلى حساب المس سمر المش رص لدى
ي م خرم عدد

بناء على الملف اليومي لل داول الوارد للمركز من البوررة حي
الوسيط المش رص بموجب قيود إلك رونية ً
األوراق المالية من حساب البا ع وا ار أا إلى حساب المش رص و بةى األوراق المالية عالةة ري حساب المش رص إلى
حين إ مام إجراءات سوي أا ودرع سمنأا وال يجوز إجراء أص حويل عليأا أو رهنأا خ ل هذه المدة.

و عزي ة اًز إلجة ةراءات الس ةةيطرة وادارة المخ ةةاطر ودق ةةة البيان ةةات ر ةةي عمليةةة ال ةةداول ب ةةاألوراق المالي ةةة ةةم طبي ةةق نظ ةةام الة ةربط
اإللك رونةةي ) (Tight Couplingمةةا بةةين مركةةز اإليةةداع وبوررةةة عمةةان بأةةدف حسةةين بي ةةة العمةةل ال ةنيةةة الخارةةة
بمؤسسات سوق رأس المال حية

جةرص إجةراءات السةيطرة لةك عبةر بةادل المعلومةات بةين األنظمةة اإللك رونيةة لكةل مةن
نسب الملكية على الورقة المالية وملكية الحسابات وبيانةات

البوررة والمركز وال حةق المباشر من أوامر ال داول من حي
المس سمرين والوسطاء.


التقاص والتسوية لألوراق المالية:

م طبيق ال ةاص وال سوية على أساس ال سليم مةابل الدرع بحي

ال ي م سليم الورقة المالية المباعة إال بعد سداد سمنأا

وذلك طبيةاً ألهم المعايير الدولية بأذا الخروص ول عزيز كفاءة وراعلية سوق رأس المال وحماية المس سمرين باألوراق
المالية.

ي م اجراء ال سويات المالية بين الوسطاء وامناء الحفظ من خ ل المركز وبموجب حوي ت مالية من حسابات الوسطاء

وأمناء الحفظ الى حساب ال سوية الخاص بالمركز لدى بنك ال سوية وبعد ذلك يعمل المركز على حويل هذه المبالغ الةى
الوسةطاء وامناء الحفظ المس ةحةين لأةا حية

م اع ةماد البنةك المةركزص االردني بنكةاً لل سةوية كان مةةركز ايةةداع االوراق

المةاليةةة ع ةو غةةير مةباشةر رةةي نظةام ال سةويات االجةمالية الفةوريةة  -األردن ( )RTGS-JOاال اند ب اريخ
 2015/5/26ان م المركز لجمعية اال راالت المالية العالمية ( )SWIFTوبذلك أربةةح المركةز ع ةو مباشر ري
نظةام ال سةةويات االجةماليةة الفةةوريةة (.)RTGS-JO
بناء على
يعمل المركز على اجراء عملية ال ةاص وال ي ي م بموجبأا حديد المبالغ المالية المس حةة على الوسيط او لد ً
اء
كارة عةود ال داول المنفذة من قبلد وعةود ال سوية المةبولة من أمناء الحفظ وذلك بطرل اجمالي قيمة عةود ال داول شر ً
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وعةود سوية البيع من إجمالي قيمة عةود ال داول بيعاً وعةود سوية الشراء لذلك اليوم ويةسم المبلغ الذص ي وجب على

الوسيط درعد الى:


مبلغ اح ياطي السيولة والذص يدرع ري .T+1



مبلةغ ال سوية والةذص يمسةل الفةرق بيةن المبلةغ المس حق علةى الوسيط والمبلةغ الةذص درعةةد كاح ياطةي سيولة والذص
يدرةةع رةةي .T+2

ري حين يعمل المركز على اجراء عملية ال ةاص وال ي ي م بموجبأا حديد المبالغ المالية المس حةة على الحارظ االمين او
لد بناء على عةود ال سوية المةبولة من قبلد وذلك بطرل اجمالي قيمة عةود سوية الشراء المةبولة من الحارظ االمين من

اجمالي قيمة عةود سوية البيع المةبولة من الحارظ االمين لنفس يوم ال داول
وي م اب غ الوسيط والحارظ االمين الك رونياً بالمبالغ الم ر بة لد او عليد ري يوم ال داول المعني واذا لم يةم الوسيط او
الحارظ االمين ب سديد مبلغ ال سوية الم ر ب عليد

من المواعيد المحددة لذلك يع بر مخ ً باالل زامات الم ر بة عليد

وي خذ المركز االجراءات ال زمة إل مام ال سويات المالية من خ ل رندوق

مان ال سوية.

 صندوق ضمان التسوية:
أنشئ رندوق

مان ال سوية بموجب المادة ( )88من قانون األوراق المالية رقم ( )18لسنة  2017ويأدف الى حةيق االهداف

ال الية:

 .1غطية العجز النةدص لدى ع و الرندوق المش رص لألوراق المالية.
.2

غطية العجز ري رريد األوراق المالية الذص يظأر لدى ع و الرندوق البا ع ن يجة داول األوراق المالية ري البوررة.

وي م ع الرندوق بشخرية اع بارية ذات اس ة ل مالي وي ولى إدار د مجلس إدارة المركز والمدير ال نفيذص للمركز
وي كون أع اء الرندوق من الوسطاء الماليين وامناء الحفظ وقد بدأ العمل بأحكام النظام الداخلي لرندوق

مان

مان ال سوية الخلف الةانوني والواقعي لرندوق

مان

ال سوية اع با اًر من  2004/12/31حي

يع بر رندوق

الوسطاء الماليين.

 تثبيت قيود الملكية على األوراق المالية:

ةاء علةةى
يع بةةر المركةةز الجأةةة الوحيةةدة المخولةةة بو ةةع وررةةع إشةةارات الحجةةز علةةى األوراق الماليةةة المودعةةة لديةةد وذلةةك بنة ً
الة اررات الرادرة عن الجأات الرسةمية المخ رةة رةي حةين بةيةت مسةؤولية الشةركات المسةاهمة العامةة قا مةة ب سبيةت وررةع
لك اإلشارات لألوراق المالية غير المودعة.
ةاء علةةى
وكةةذلك يع بةةر المركةةز الجأةةة الوحيةةدة المخولةةة بو ةةع وررةةع إشةةارات الةةرهن علةةى األوراق الماليةةة المودعةةة وذلةةك بنة ً
طلبات الرهن المةدمة إليد من الراهن والمر أن وكذلك طلبات ررع الرهن المةدمة إليد من المر أن حسب األرول.
كما يورر المركز للمس سمرين خدمة ال جميةد وال ةي يسة طيع المسة سمر مةن خ لأةا جميةد أسةأمد رةي السةجل المركةزص لةدى
المركز بحي

ي م منع أص ع و من أع اء المركز من إجراء أص ررف عليأا.
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التحويالت المستثناة من التداول:

يةوم المركز ب نفيذ علميات ال حويل ونةل الملكية ال الية:
 .1ال حوي ت المس سناة من ال داول وال ي شمل:

االرسي العا لي قسمة األوراق المالية ذات الملكية المش ركة والورية باألوراق المالية وهبة األوراق المالية الى
الجأات الدينية أو الخيرية أو االج ماعية المسجلة لدى الجأات الرسمية و خريص ملكية األوراق المالية لرالح

الوقف خيرياً أو ذرياً وال حوي ت ال ي م ورةاً ألحكام قانون ملك الحكومة لألموال ال ي يلحةأا ال ةادم وق اررات

مجلس مفو ي هي ة األوراق المالية وق اررات المحاكم ودوا ر ال نفيذ وال حوي ت بين المؤسسين وال حوي ت ري

حاالت ملك أسأم الشركات المساهمة العامة ورةاً ألحكام ال شريعات النارذة.
.2

حويل ملكية األوراق المالية غير الم داولة ري السوق.



إصدار شعارات الملكية وكشوف حساب األوراق المالية

يةوم المركز ب ةديم خدمات للمس سمرين مكنأم من الحرول على إشعارات ملكية باألوراق المالية بين ملكية المس سمر
من األوراق المالية ري مخ لف الحسابات ب اريخ محدد كما بإمكان المس سمر الحرول على كشوف حسابات بين مخ لف
الحركات ال ي مت على أوراقد المالية.
 إجراءات الشركات :

يةوم عمل المركز بإجراء ال غييرات ال زمة على األوراق المالية المسجلة لديد و حدي

سج ت المساهمين ن يجة

إلجراءات الشركات المخ لفة من عمليات زيادة أو خفيض رؤوس أموالأا او االندماج.
 ترميز األوراق المالية:

يع بر مركز إيداع األوراق المالية الجأة الوحيدة المخولة ب رقيم و رميز كارة األدوات المالية المردرة ري األردن من قبل

هي ة األوراق المالية ومؤسسة ال رميز العالمية (.)ANNA

البيئة االلكترونية
 نظام المركز اإللكتروني (®)SCORPIO
قام مركز إيداع األوراق المالية با خاذ العديد من المبادرات لبناء و دعيم بني د ال ح ية و طبيق احد

األنظمة المعلوما ية

بأدف حةيق أهدارد المرجوة وبخارة طبيق مبدأ ال سليم مةابل الدرع .وعليد قام مركز إيداع األوراق المالية ب طوير

نظام إلك روني خاص بد سنا ي اللغة بكفاءات محلية يسمى

(®Securities Central Operation Registry Processing & Information Online (SCORPIO
والذص ي ماشى مةع المعةايير الدوليةة حية

ةم طةويره مةن قبةل الكةوادر البشةرية للمركةز ويعةد نظامةاً م كةام ً ل سةجيل وايةداع

األوراق الماليةةة ونةةةل ملكي أةةا واج ةراء ال ةةةاص وال سةةوية لأةةا و ةةورير آليةةات إلدارة المخةةاطر وي كةةون هةةذا النظةةام مةةن عةةدة
أنظمة إلك رونية ررعية وأنظمة أخرى مساندة.

6

وم ةةن الجةةدي ةةر ذكة ةره أن جمةية ةةع هة ةةذه األنظمة ةةة وارة ةةق مة ةةع المعايية ةةر الدولي ةةة للجنةةة الفنيةةة للمنظمة ةة الدولي ةةة لأي ةةات األوراق
الماليةةة ( )IOSCOولجنةةة بنةةك ال س ةةوية الدول ةةي حة ةةول الدر ةةع وال سةوي ةةة ( )CPSSومجمةوع ةةة الس سي ةةن ( )G30واال ح ةةاد
الدولة ةةي ألس ة ةواق األوراق المالية ةةة ( )FIBVومنظم ةةة خدمة ةةات األوراق المالي ةةة الدولي ةةة ( )ISSAواال ح ةةاد الع ةةالمي لألسة ةواق
المالية (.)WFE



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

في إطار عا ي مركز ا مراامم فاي ع زا ج ال مرفاةرفاال صمحف ار  ،يةةوم المركةز بنشةر كارةة المعلومةات ال ةي أةم جمأةور
المسة ة سمرين عل ةةى موقع ةةد االلك رون ةةي عل ةةى ش ةةبكة االن رن ةةت  www.sdc.com.joومنأةةةا :البيان ةةات الخار ةةة بأع ة ةةا د
واألوراق الماليةةة المرةةدرة مةةن قةةبلأم وأسةةماء أع ةةاء مجةةالس إدا ار أةةم وممسلةةيأم ملكيةةات أع ةةاء مجةةالس إدارة الشةةركات
المسةةاهمة العامةةة والمسةةاهمين الةةذين يملكةةون نسةةبد مةةؤسرة مةةن رأس مالأةةا ةةداوالت أع ةةاء مجةةالس إدارات لةةك الشةةركات
باإل ةةارة إلةةى النسةةب والمؤش ةرات الماليةةة ومعلومةةات الورقةةة الماليةةة المحظةةور ال رةةرف بأةةا وا ةةارة خدمةةة البح ة

رةةي

إجةراءات الشةةركات وال ةةي ةةيح إمكانيةةة الحرةةول علةةى بيانةةات إجةراءات الشةةركات بشةةكل إجمةةالي و فرةةيلي وكارةةة البيانةةات
اإلحرةةا ية باإل ةةارة ال ةةى باقةةة م ةةن الخ ةةدمات االلك روني ةةة الم مسلةةة باالك ةةاب الع ةةام االلك رونةةي وخدم ةةة االطة ة ع عل ةةى
الحسابات منطةة االع اء خدمة الحرول على البيانات االحرا ية.



البنية التحتية اإللكترونية

قام المركز ب طوير العديد من المشاريع ري مجال البنية ال ح ية الم علةة ب كنولوجيا المعلومات حي
باالس سمار بإنشاء س

مواقع لمركز البيانات ( Data centersالموقع الر يسي وموقع اس دامة العمل والموقع

االح ياطي المساند) من خ ل طوير و حدي

وجد.

قام المركز

االجأزة والبرمجيات الم علةة بأا و مان ال ناغم ريما بينأا على أكمل
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حي

م حدي

الموقع االح ياطي المساند وموقع اس دامة العمل وذلك ل سأيل االس عادة الفورية لبيانات األنظمة

والخدمات برورة كاملة من خ ل طبيق نةل البيانات الم زامن ما بين المواقع للحفاظ عليأا وحماي أا من الكوار ورةاً

ألر ل المعايير الدولية إ ارة ل طبيق رعلي لخطة اس دامة العمل وذلك بإجراء اخ بارات لفحص جأوزية موقع اس دامة
العمل باإل ارة إلى أند م ورير أنظمة أمن وحماية م طورة لحماية ومراقبة االنظمة والشبكات بحي
المعلومات واس م اررية وعدم وقف أعمال وخدمات المركز.
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ي من أمن وسرية

