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 تحتوي هذه الوثيقة على معلومات خاصة بأعضاء المركز وليست لتداول الجمهور.
 

 جميع العالمات واألسماء التجارية المستخدمة في هذه الوثيقة ملك لمركز إيداع األوراق المالية، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

ال يجوز إعادة طبع كل أو جزء من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعها، أو نقله على أية هيئة أو 
نشر أو حوسبة أي جزء من هذه الوثيقة  أوبأية وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية أو استنساخا أو تسجيال، 

 غيرها، من غير إذن مكتوب محدد صادر عن مركز إيداع األوراق المالية.أو كلها، أو 
 

 مع أن العناية الفائقة قد روعيت في إعداد هذه الوثيقة، إال أن مركز إيداع األوراق المالية ال يتحمل أية مسؤولية عن الخطأ أو النقص
ا ألي مناتجة عن أية خسارة أو ضرر مهما كان سبب حدوثهأو عدم كفاية ما تحتويه الوثيقة، كما ال يتحمل المركز أية مسؤولية 

 شخص نتيجة االعتماد على أية عبارة مذكورة أو غير مذكورة في هذه الوثيقة.
 

 ، األردن.2018 ©الحقوق محفوظة لمركز إيداع األوراق المالية 
 

وتعود ملكيتها  Excelو  Windows 2000 تيناريالتج تينالعالمقد تتم اإلشارة في هذه الوثيقة إلى العالمات التجارية التالية: 
، العالمتين التجاريتين  .Oracle Corpتعود ملكيتها لشركة و  Oracleالعالمة التجارية  ، .Microsoft Corpشركة ل

PSeries  وAIX  وتعود ملكيتهما لشركةIBM أما العالمة التجارية ،Nagios  فتعود ملكيتها لشركةNetSaint. 
 

 أية استفسارات بصدد هذه الوثيقة أو غيرها إلى مركز إيداع األوراق المالية على العنوان التالي:يجب توجيه 

 مركز إيداع األوراق المالية
 ، األردن11121، عمان 212465ص.ب: 
 +962 6 5672788هاتف: 
 +962 6 5672590 فاكس:

 info@sdc.com.joبريد إلكتروني: 
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 المقدمة
يحتوي هذا الدليل على معلومات تساعد المستخدم على أداء الوظائف المختلفة من خالل نظام الحافظ األمين. حيث يعد هذا النظام 

 من احد األنظمة المساعدة للنظام المركزي

Securities Central Operation Registry Processing & Information Online -SCORPIO. 

 مستخدم الدليل
 هذا الدليل موجه إلى أمناء الحفظ الذين يقومون بأعمال الحفظ األمين.

 تنظيم الدليل
يقوم تنظيم الدليل على التسلسل المنطقي لوظائف أمناء الحفظ، والتي تشمل كل من تعريف العمالء وفتح الحسابات وتحويالت 

 األوراق المالية. والجدول التالي هو ملخص لمحتويات الدليل.
 

 الوصف الفصل

 اإليداع. زالحافظ األمين والمتصلة بوظائف ومهام مرك يصف هذا الفصل وظائف ومهام نظرة شاملة

يقدم العمليات الموحدة للنظام والضرورية للتحكم به، كما يقوم بعرض الوظاائف األساساية للنظاام مثال  العمليات الموحدة للنظام
 الدخول إلى النظام والخروج منه وتغيير لغة النظام.

غالقهااا باإلضااافة إلااى تعااديل المسااتثمرين  ات المتعلقااة بتعريااف إن المهااام والعملياا حسابات الحافظ األمين وفااتح الحسااابات واه
 موضحة في هذا الفصل. المستثمربيانات 

يبااين هااذا الفصاال كيفيااة اساااتعراض عقااود التااداول كمااا ويشااارل المهااام والعمليااات المتعلقااة بتحاااويالت  الحركات
 المركز.األوراق المالية من والى السجل المركزي وأعضاء 

يصف هذا الفصل االستفسار عن ملكية األوراق المالية حساب كال مان الورقاة المالياة والحسااب، كماا  ملكية األوراق المالية
 وملخص الحركات اليومية. المستثمريوضح كيفية استعراض كشوف الحسابات وحركات تداول 

مان خاالل نظاام الحاافظ األماين كماا يمكان  من خالل هذا الفصل يمكن التعرف على التقارير المتاحاة التقارير
 التعرف على اإلجراءات المختلفة الخاصة بها مثل إنشاء وطباعة وتخزين التقارير.

المثبتاين مبيناة فاي هاذا  المساتثمرينو كيفية تحميل ملفات التاداول وطلباات التحويال وملكياة المسااهمين  تحميل الملفات
 الفصل.

 جميع عناوين الحقول الواردة في نظام الحافظ األمين معرفة في فهرس المصطلحات. المصطلحات

 مساعدة
 تتوفر جميع المعلومات في هذا الدليل على شكل قائمة مساعدة في نظام الحافظ األمين.
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 نظرة شاملة
صمم النظام بحيث يتصل المركز مع  نظاما خاصا يقوم بوظائف التسوية والتسجيل واإليداع والتدقيق. وقد SCORPIOيعد 

 أعضائه من خالل أنظمة مساعدة تسمح لهم بأداء وظائفهم الخاصة بهم وذات العالقة بوظائف المركز.
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 ويركز هذا الدليل على نظام الحافظ األمين المصمم ألداء الوظائف األساسية التالية:
 

   حساباتوفتح ال المستثمرينتعريف 
  تحويل األوراق المالية 
  االستفسار عن عقود التداول وعن ملكية األوراق المالية 
  التقارير طباعة 
  تحميل الملفات 
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ط يوالمتوفرة  ضمن شر فائدة : يتم اضافة اي شاشة او تقرير في قائمة المفضلة والمتوفرة على الصفحة الرئيسية من خالل النقر على أيقونة 
  .االدوات بشاشات النظام
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 العمليات الموحدة للنظام
استخدامه، حيث ستعرض في هذا الفصل المعلومات  أثناء والسيطرة عليهفهم العمليات الموحدة للنظام وسيلة مهمة للتحكم به  إن

 المتعلقة بالعمليات الموحدة للنظام في قسمين:
 

  إدارة النظام 
  استخدام واجهة النظام 

 وتعريفها الحقولعناوين 
من المعاني قم بالبحث في  أي إلىفي فهرس المصطلحات، للرجوع  األمينالحقول الواردة في نظام الحافظ  عناوينتم تعريف جميع 

 الفهرس.

 إدارة النظام

 الدخول إلى النظام
 .األمينشاشة الدخول إلى النظام البوابة الرئيسية لنظام الحافظ  تعتبر

 للدخول إلى النظام:

مرة يقوم المركز بتزويد المستخدم باسم  ألولعند تحميل النظام فائدة: 
 المستخدم وكلمة السر حيث يمكن تغييرها بعد ذلك.

  تغيير كلمة السر
 يمكن تغيير كلمة السر في الحاالت التالية:

 

   هر شاشة تغيير ظمرة، حيث ت ألولالدخول للنظام عند 
 كلمة السر

  يمكن للمستخدم تغيير كلمة السر بشكل اختياري بعد ذلك 

 مرة: ألول إليهلتغيير كلمة السر عند الدخول 
 

اساام  أمااا، القديمااة اطبااع كلمااة الساار القديمااة فااي حقاال كلمااة الساار . 1 
 المستخدم فسيظهر تلقائيا.

 اطبع كلمة السر الجديدة في حقل كلمة السر الجديدة. . 2 

 المستخدم في حقل اسم المستخدم. اطبع اسم . 1 

 اطبع كلمة السر في حقل كلمة السر. . 2 

 النظام. إلىموافق للدخول زر انقر  . 3 

يظهر اسم المستخدم تلقائيا 
 في شاشة تغيير كلمة السر
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 كلمة السر. تأكيد اطبع كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقل . 3 
 موافق لتغيير كلمة السر.زر انقر  . 4 

 :بشكل اختياري لتغيير كلمة السر
 

 النظام حيث ستظهر شاشة تغيير كلمة السر. إدارةقم باختيار تغيير كلمة السر من قائمة  . 1 

 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما، القديمة اطبع كلمة السر القديمة في حقل كلمة السر . 2 
 السر الجديدة في حقل كلمة السر الجديدة.اطبع كلمة  . 3 
 كلمة السر. تأكيد اطبع كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقل . 4 
 موافق لتغيير كلمة السر.زر انقر  . 5 

 ولغة اإلدخال تغيير لغة واجهة النظام
من  أيباللغتين العربية واالنجليزية، حيث يمكن تغيير لغة الواجهة في أي من مواقع النظام وخالل  األمينتم تصميم نظام الحافظ 

 كما ويمكن تغيير لغة اإلدخال بغض النظر عن لغة واجهة النظام المستخدمة. عملياته.

 لتغيير لغة واجهة النظام:
 

 على لوحة المفاتيح. F1اضغط مفتال  . 1 

مان خاالل الشاشاة الرئيساية  األمرمن خالل شريط القائمة الرئيسية، حيث يمكن تنفيذ هذا  عربيأو  Englishاضغط أو  . 2 
 فقط.

 

 

 

 
 

 

 لتغيير لغة اإلدخال:
على الجهة اليسرى من لوحة المفاتيح لتغيير لغة اإلدخال إلى اللغة االنجليزية. اضغط على  ALT+SHIFTاضغط على مفتاحي 

 على الجهة اليمنى من لوحة المفاتيح لتغيير لغة اإلدخال إلى اللغة العربية. ALT+SHIFTمفتاحي 

 الخروج من النظام

 للخروج من النظام:

 لتغيير لغة واجهة النظام إلى االنجليزية Englishانقر 

 انقر عربي لتغيير لغة واجهة النظام إلى العربية
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ال يمكن الخروج من النظام قبل الخروج من الشاشة المستخدمة،  مشيرين الى انه  في النافذة الرئيسة قائمةالخروج من شريط ال زر نقرا
  .وفي حالة وجود صفحات مرتبطة ال يمكن الخروج منها إال باستخدام الصفحة الرئيسية

 

 

 

 
 للخروج من الشاشات:

 الشاشة الرئيسة. إلىوذلك للعودة  خروج من شريط األدوات زرانقر 
 

 
 استخدام واجهة النظام

تصميم النوافذ في عناصره وعملياته الموحدة. وستعرض في هذا القسم عناصر بيئة النظام  األمينيحاكي تصميم واجهة نظام الحافظ 
 :بالترتيب التاليو 
 

  الشاشة   القائمة الرئيسية شريط    اإلشارةصندوق 
  ترويسة الشاشة   قائمة االختيارات   الزر الدائري 
  الصفحة    األدواتشريط   المفتال المفعل/غير المفعل 
  شريط التكبير/التصغير   حقل االختيارات   االستعالم زر  
  حقل النص 

 

 الشاشة
 إلىالبيانات من الحقول أو لعرض البيانات التي أخرجها النظام. تقسم بعض الشاشات  تستخدم شاشة النظام إلدخال و/أو اختيار

 بعضها.بحيث يعرض كل جزء بيانات متعلقة  أجزاء

 ترويسة الشاشة
 اسم المستخدم والتاريخ كما هو مبين في الشكل التالي: ،شريط األدوات عنوان الشاشة، تضم ترويسة الشاشة كل من:

 
 الصفحة
الصفحات داخل الشاشة لعرض أو إدخال معلومات مرتبطة. في البداية تكون الصفحة األولى ظاهرة، وتكون المعلومات في تستخدم 

تفصيالت وعودة وللخروج من الشاشة عد للصفحة  زرالصفحات التالية مرتبطة بالصفحة الرئيسية. للتنقل بين الصفحات استخدم 
 الرئيسية.

 انقر زر خروج للخروج من النظام

 زر الخروج ويستعمل للعودة إلى الشاشة الرئيسة
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بلون رمادي فإن المعلومات المرتبطة تكون خاصة بسجل معين أو مجموعة سجالت فقط، والسجل  عندما يظهر زر الصفحة التالية
 الذي تم اختياره ليس من أحدها.

 .األولىالصفحة  إلىفائدة: للخروج من الشاشة الحالية قم بالعودة 
 

 

 شريط التكبير/التصغير
الستعادة الشاشة إلى من الشاشة أو النظام ولتصغير حجم الشاشة و  ويستخدم للخروج الحافظ االمينشريط التكبير/التصغير في نظام 

   .حجمها السابق

 شريط القائمة الرئيسية
 قوائم هي:ثماني  من األمينيتكون نظام الحافظ 

 
 قائمة االختيارات

الخيارات لالنتقال  ىإحدتظهر القوائم على شريط في الصفحة الرئيسة للنظام. اضغط على القائمة لعرض محتوياتها، واضغط على 
 الشاشة الخاصة بها.  إلى
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 األدواتشريط 
الالزمة لتنفيذ الوظائف الخاصة بها. ويضم  األدواتلشاشات النظام، وتحتوي كل شاشة على العلوي  الجزءفي  األدواتيظهر شريط 

 التالية: األدواتالشريط 

 
 

 االختيارات حقل
 فيه. الكتابةأو  الخيارات الظاهرة إحدىانتقاء  وأ عليهتدخل البيانات في هذا الحقل بالنقر 

 
بتلك الحروف مما يسرع  أمن الخيار فتظهر جميع الخيارات التي تبد األولىبطباعة الحروف  االختياراتفائدة: يمكن استخدام حقل 

 .ختيارعملية اال
 
 

 
 

 

 النصحقل 
 يستخدم هذا الحقل بطباعة المعلومات المطلوبة.

 

 حقل النص صندوق اإلشارة

 حقل االختيارات

 الزر الدائري 
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 اإلشارةصندوق 
 اختيار عنصر. إلزالة أوالختيار  اإلشارةانقر صندوق 

 الزر الدائري
 اختيار عنصر. إلزالة أوانقر الزر الدائري الختيار 

 المفعلة/غير المفعلة األدوات
التي صممت الشاشة من اجلها ووفقا للصالحيات الممنوحة للمستخدم. تظهر في الشاشات وفقا للوظائف  واألدواتيتم تفعيل المفاتيح 

 ال تؤدي الوظائف التي صممت من اجلها. أنها إلى لإلشارةلون رمادي بغير المفعلة  األدوات

 زر االستعالم
 مقطع منه. أوالمستثمر باستخدام اسم المستثمر  لالستفسار عن رقم حساب 9Fمفتال  أو تستخدم زر االستعالم

 
 :مستثمرلالستفسار عن رقم حساب 

 

ماان لوحااة المفاااتيح فتظهاار  9F اضااغط أو)        ( الااذي يظهاار بجانااب اساام الحقاال برقاام الحسااابب   انقاار زر االسااتعالم . 1 
 .فسارشاشة االست

 في الحقل الذي يحتوي إشارة % كالتالي: المستثمراطبع مقطعا من اسم  . 2 
 يظهر فيه المقطع في أي من مقاطع االسم. مستثمر%المقطع المطلوب%: لالستفسار عن    
 يظهر فيه المقطع في أي من مقاطع االسم ما عدا المقطع األخير. مستثمرطع المطلوب%: لالستفسار عن المق   
 يظهر فيه المقطع في المقطع األخير. مستثمر%المقطع المطلوب: لالستفسار عن    
 قم باختيار الحساب المراد وظلله. . 3 
 موافق ليظهر رقم الحساب في الحقل المخصص.زر .اضغط على  . 4 
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 المستثمرين قائمة

 

 الطبيعي تعريف المستثمر 
 .المستثمرونقائمة  من خالل للمستثمر الطبيعي يمكن للحافظ األمين فتح حساب جديد

 لتعريف المستثمر الطبيعي
 

 المستثمرون  قائمة <قم باختيار تعريف المستثمر الطبيعي  . 1 
 اطباع رقاام الحساااب فاي حقاال رقاام الحسااب حيااث تقااوم شااركة  . 2 

 الحفظ األمين بتزويد رقم الحساب وفقا لنظامها الخاص. 
الحساااب مسااتقل فااي حقاال بنااوع الحسااابب بشااكل  يظهاار نااوع   

 تلقائي كخيار إجباري.
قم باختيار جنسية المستثمر من قائمة االختيارات بالجنسيةب،  . 3 

 وتظهر الجنسية األردنية كخيار تلقائي. 
يظهر تصنيف المستثمر أفراد في حقل "تصنيف المستثمر"    

 بشكل تلقائي كخيار إجباري.

 بإدخااال باااقي المعلومااات فااي الحقااول المناساابة وماان واقااع قاام . 4 
 الوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمر.

 انقر على زر حفظ من شريط األدوات. . 5 

انقار علاى زر موافاق مان الرسااالة التاي يقاوم النظاام بعرضااها  . 6 
 لتخزين المعلومات. 

 
  للمستثمر الطبيعي هي: مستقل. األمينفظ االحفائدة: الحسابات التي يمكن ان يفتحها 

 

فائدة: الحقل الخاص برقم الهوية يكون مفعل في حال كانت الجنسية المعرفة فلسطينية ويكون هذا الحقل إجباري في حال كانت وثيقة 
 إثبات الشخصية جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية.
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 بالمستثمر يتم االنتقال إلى بعد تعبئة البيانات األساسية الخاصة
 تبويب البيانات األخرى إلدخال البيانات التالية: 

 فائدة: في حال كان للمستثمر أكثر من جنسية، يتم عرضها بشكل

 ألخرىب ببيانات الجنسيات ا في الجزء السفلي من الشاشةتلقائي  

 لمستثمر االعتباري تعريف ا
 المستثمرون. فتح حساب جديد للمستثمر االعتباري من خالل قائمة للحافظ األمينيمكن 

 لتعريف المستثمر االعتباري:  
 

 قائماااااة <قااااام باختياااااار تعرياااااف المساااااتثمر االعتبااااااري . 1 

 المستثمرون
الحساب في حقل رقم الحساب حيث تقوم شركة  اطبع رقم . 2 

 الحافظ األمين بتزويد رقم الحساب وفقا لنظامها الخاص. 
قااااام باختياااااار جنساااااية المساااااتثمر مااااان قائماااااة االختياااااارات  . 3 

 بالجنسيةب، وتظهر الجنسية األردنية كخيار تلقائي. 
الحساب مستقل في حقل بناوع الحساابب بشاكل  يظهر نوع   

 تلقائي كخيار إجباري.

 قاااام باختياااااار تصااااانيف المساااااتثمر مااااان قائماااااة االختياااااارات . 4 
 بتصنيف المستثمرب، حيث يظهر شركات كخيار تلقائي.

قم بإدخال باقي المعلومات في الحقول المناسبة ومن واقع  . 5 
 الوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمر.

 انقر على زر حفظ من شريط األدوات. . 6 

انقااااار علاااااى زر موافاااااق مااااان الرساااااالة التاااااي يقاااااوم النظاااااام  . 7 
 بعرضها لتخزين المعلومات. 
  هي: مستقل. االعتباريفظ األمين للمستثمر االحفائدة: الحسابات التي يمكن ان يفتحها 

 
التسجيل، تاريخ التسجيل( تكون مفعلة في حال تم اختيار تصنيف المستثمر الحقول )نوع الشركة، الرقم الوطني للمنشأة، رقم فائدة: 

 .شركات وتكون إجبارية إذا كانت الجنسية أردنية
 

 

  )بيانات الحساب البنكي)ان وجدت 
  )بيانات النيابة عن المستثمر )ان وجدت 
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 بعد تعبئة البيانات األساسية الخاصة بالمستثمر يتم االنتقال إلى

 تبويب البيانات األخرى إلدخال البيانات التالية: 
 

 

 

 حسابال عناالستعالم 
 خاصته الحفظ األمين عن جميع الحسابات القائمة في شركة االستعالم للحافظ األمينيمكن 

 لالستعالم عن الحساب:
 المستثمرون. قائمة <المستثمر الطبيعي/االعتباريقم باختيار تعريف  . 1 
 ادخل المعلومة التي تريد االستفسار من خاللها في الحقول المناسبة.  زر استعالم من شريط األدوات، ثم انقر . 2 
 انقر زر استعالم مرة أخرى لعرض معلومات الحساب المطلوب. . 3 
 .الحفظ األمينالحسابات لدى شركة  مرتين السترجاع كافة سجالت زر استعالمأو انقر    

  .انقر على زر عودة من شريط األدوات )البيانات األساسية(  التبويب األولللعودة إلى    

 تعديل معلومات المستثمر
 المستثمرونيمكن تعديل معلومات المستثمر من خالل قائمة 

 لتعديل معلومات المستثمر:
  

 .المستثمرون من قائمة المستثمر الطبيعي/االعتباريقم باختيار تعريف  . 1 
 حساب. االستعالم عنالمطلوب كما هو مبين في بند  االستعالم عن الحساب . 2 
 .المستثمر الطبيعي/ االعتباريمن شاشة تعريف  الحقول المراد تغيير بياناتهاقم بتعديل  . 3 
 حفظ من شريط األدوات. زر انقر على . 4 

 
  

  )بيانات الحساب البنكي)ان وجدت 
  )بيانات النيابة عن المستثمر )ان وجدت 



 
 

16 
 دليل مستخدم نظام الحافظ األمين

 
 
 

 إغالق حساب
 .المستثمرون يمكن إغالق حساب من خالل قائمة حسابات 

 إلغالق حساب:
 

قاااااااام باختيااااااااار إغااااااااالق حساااااااااب ماااااااان قائمااااااااة  . 1 
 المستثمرون.

 اطبع رقم الحساب الذي يراد إغالقه في حقل . 2 
 رقم الحساب. إذا لم يكن رقم الحساب معروفا،

تم  االستعالم إلى يسار الحقل وكمازر استخدم 
 شرحه في العمليات الموحدة للنظام.

 تحديد الحساب المراد إغالقه، قم بتعيين بعد . 3 
 وتعياااين حالاااة حالاااة الحسااااب قبااال التعاااديل،

 الحساب مغلق بعد التعديل. 
 حفظ من شريط األدوات.زر انقر على  . 4 

 ترحيل.زر انقر على  . 5 

 /الحسابالمستثمر االستفسار عن معلومات
 منأو أي  المستثمريمكن االستفسار عن معلومات 

 من خالل شاشة االستفسار. الحسابات

 /الحساب: المستثمر لالستفسار عن معلومات
 

ماااان  بيانااااات الحسااااابات قاااام باختيااااار استفسااااار . 1 
 المستثمرون.قائمة 

 ادخل احد المعلومات التالية في حقول الجزء . 2 
 العلاااااوي مااااان الشاشاااااة لعااااارض الساااااجالت ذات

 العالقة:
 

  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
  المركز رقم 
   إشارة %( إلى العمليات الموحدة للنظام لبيان استخدام أو مقطع منه )فائدة: يمكن الرجوع المستثمراسم 
  الجنسية 

 

 بعد إدخال المعلومات المراد االستفسار من خاللها، اضغط على إدخال من لوحة المفاتيح.  . 3 
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 المستثمروالحساب المشترك وحسابات  المستثمر: االستعالم ومعلومات تقوم الشاشة بعرض المعلومات في ثالث صفحات هي
 المعرفة. حيث تعرض صفحة االستعالم المعلومات التالية:

 
  رقم الحساب   رقم المركز     المستثمر اسم 
    الجنسية    لمستثمرا نوع   نوع الحساب 
   تصنيف المستثمر    إشارة حالة المستثمر 

 الحساب بطاقة معلومات 
 تمكن هذه الشاشة الحافظ األمين من االستفسار عن كافة الحركات التي تمت على حساب المستثمر .

 لالستفسار عن كافة الحركات التي تمت على حساب المستثمر
 

ماان قائمااة  <بطاقااة معلومااات الحساااب قاام باختيااار  . 1 
 المستثمرون.

العلاااوي مااان  فاااي حقاااول الجااازءرقااام الحسااااب  ادخااال . 2 
 ليجلب لك النظام المعلومات التالية: الشاشة 

 

  نوع الحساب 
  رقم المركز 
  المستثمر 
   جنسية المستثمر 
  نوع المستثمر 
   حالة المستثمر 

 
لى تاريخ . 2  المتاوفرة وحة المفااتيح او تحديادها مان خاالل الرزناماة وذلك بادخال التاريخ من ل حدد فترة االستفسار من تاريخ واه

 لتظهر لك كافة الحركات التي تمت على حساب المستثمر. بجانب حقل التاريخ
  رقم الحركة   تاريخ ووقت الحركة   نوع الحركة 
   اسم المستخدم   السبب   
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 المستثمرين تثبيت  متابعة
 حيث يوضح نوع الحركة )مرفوض أو مقبول( وأسباب الرفض. المستثمرينتمكنك هذه الشاشة من طباعة تقرير متابعة تثبيت 

 المستثمرينكشف متابعة تثبيت  لطباعة
 

مااان قائماااة  <المساااتثمرينقااام باختياااار متابعاااة تثبيااات  . 1 
 .المستثمرون

مرفااوض  انقاار الاازر الاادائري مقبااول أو الاازر الاادائري . 2 
 .لتحديد نوع الحركة

لاااى تااااريخحااادد فتااارة االستفساااار مااان تااااريخ  . 3  وذلاااك  واه
وحااة المفااااتيح او تحدياادها مااان بادخااال التاااريخ مااان ل

 .خالل الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ
 انقااااااار صاااااااندوق اإلشاااااااارة حسااااااااب محااااااادد إذا أردت . 4 

 االستعالم عن حساب محدد.
 .ادخل رقم الحساب . 5 
 طباعة من شريط األدوات ليظهر التقرير. زر انقر . 6 
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 الحركاتقائمة 
وبشكل أكثر تحديدا تستخدم هذه  تتستخدم قائمة الحركات الستعراض عقود التداول ولتحويل األوراق المالية ولالستفسار عن التحويال

 القائمة لتنفيذ الوظائف التالية:
 

  ورسائل التداول اليومية  استعراض عقود التداول المباعة والمشتراة 
  قبول او رفض عقود التسوية 
  تحويل األوراق المالية 
  االستفسار عن حركات تحويل األوراق المالية 
  االستفسار عن حركات الحجز والرهن 

 

 

 عقود التداول 
للحافظ األمين تنفيذ أوامر البيع والشراء من خالل الوسطاء المرخصين، ويمكن للحافظ األمين استعراض عقود التداول المباعة  يمكن

 والمنفذة لعمالئه ليوم العمل الحالي من خالل شاشات التداول في قائمة الحركات.

 الستعراض عقود التداول:
 

 من قائمة الحركات. قم باختيار عقود التداول > التداول . 1 
او انقر إدخال من  حساب،ال في حقل رقم االستفسار عن عقود التداول المنفذة لصالحهالمراد  للمستثمرحساب اطبع رقم ال . 2 

 .المستثمر يقوم النظام بجلب المعلومات التالية في الحقول المخصصة: نوع الحساب واسم ل عدة مراتلوحة المفاتيح 
 تفسار عن وسيط محدد انقر الزر الدائري لوسيط محدد ثم ادخل رقم الوسيط المراد االستفسار من خالله.إذا أردت االس   
 .انقر الزر الدائري لورقة مالية محددة ثم اختر اسم الورقة المالية إذا أردت االستفسار عن ورقة مالية محددة   
 باختيارك الزر الدائري المطلوب. المراد االستفسار عنه )بيع، شراء، بيع، شراء وبيع( نوع العقد اختر . 3 
  لتظهر لك المعلومات التالية: من لوحة المفاتيح إدخالاضغط على  . 4 
 

  رقم التداول 
  تاريخ التداول 
  وقت التداول 
   اسم الورقة المالية 
  نوع الحركة 
  رقم الحساب 
   المستثمر اسم 
   الوسيط 
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  رقم الحساب لدى الوسيط 
  نوع الحساب 
  الكمية 
  السعر 
  القيمة السوقية 

 عقود تداول البيع
 تمكن هذه الشاشة للحافظ األمين من استعراض عقود التداول المباعة والمنفذة لعمالئه من خالل شاشات التداول في قائمة الحركات.

 عقود التداول المباعة الستعراض
 

 قم باختيار عقود تداول البيع > التداول من قائمة الحركات. . 1 
زر حسااب، أو اساتخدم ال فاي حقال رقام االستفساار عان عقاود التاداول المنفاذة لصاالحهالماراد  للمساتثمرحسااب اطبع رقم ال . 2 

قم الحساب يقوم النظام بجلاب المعلوماات التالياة فاي االستفسار إلى يسار الحقل لالستعالم عن رقم الحساب. بعد إدخال ر 
 .المستثمرالحقول المخصصة: نوع الحساب ورقم المركز واسم 

 اطبع رقم الورقة المالية ليظهر اسم الورقة المالية، أو قم باختيار االسم من حقل االختيارات فيظهر رقم الورقة المالية. . 3 
 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 4 
 ،أي حقل من الحقول ضمن السجل األولانقر على  أو عدد من المرات من لوحة المفاتيح إدخالمفتال اضغط على  . 5 

  المطلوبة. األرصدةلعرض 
 

  رقم العضو 
  اسم العضو 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
  رقم التداول 
  تاريخ الحركة 
  وقت الحركة 
  تاريخ الحق 
  نوع الحركة 
  عدد األوراق المالية 
  السعر 
  القيمة السوقية 

 عقود تداول الشراء
 للحافظ األمين من استعراض عقود التداول المشتراة والمنفذة لعمالئه من خالل شاشات التداول في قائمة الحركات. تمكن هذه الشاشة
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 الستعراض عقود التداول المشتراة
 

 قم باختيار عقود تداول الشراء > التداول من قائمة الحركات. . 1 
زر حسااب، أو اساتخدم ال فاي حقال رقام التاداول المنفاذة لصاالحهاالستفساار عان عقاود الماراد  للمساتثمرحسااب اطبع رقم ال . 2 

االستفسار إلى يسار الحقل لالستعالم عن رقم الحساب. بعد إدخال رقم الحساب يقوم النظام بجلاب المعلوماات التالياة فاي 
 .المستثمرالحقول المخصصة: نوع الحساب ورقم المركز واسم 

 م الورقة المالية، أو قم باختيار االسم من حقل االختيارات فيظهر رقم الورقة المالية.اطبع رقم الورقة المالية ليظهر اس . 3 
 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 4 
 ،أي حقل من الحقول ضمن السجل األولانقر على  أو عدد من المرات من لوحة المفاتيح إدخال مفتال اضغط على . 5 

  المطلوبة. األرصدةلعرض 
 

  رقم العضو 
  اسم العضو 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
  رقم التداول 
  تاريخ الحركة 
  وقت الحركة 
  تاريخ الحق 
  نوع الحركة 
  عدد األوراق المالية 
  السعر 
  القيمة السوقية 

 رسائل التداول اليومية 
والمنفذة لعمالئه من خالل شاشات التداول في قائمة والمباعة هذه الشاشة للحافظ األمين من استعراض عقود التداول المشتراة  تمكن

 الحركات.

 رسائل التداول اليومية الستعراض 
 

 > التداول من قائمة الحركات.رسائل التداول اليومية قم باختيار  . 1 
او انقر إدخال من  حساب،ال في حقل رقم االستفسار عن عقود التداول المنفذة لصالحهالمراد  للمستثمرحساب اطبع رقم ال . 2 

 المستثمر.ليقوم النظام بجلب المعلومات التالية في الحقول المخصصة: نوع الحساب واسم  عدة مراتلوحة المفاتيح 
 ادخل رقم الوسيط المراد االستفسار من خالله. إذا أردت االستفسار عن وسيط محدد انقر الزر الدائري لوسيط محدد ثم   
 .انقر الزر الدائري لورقة مالية محددة ثم اختر اسم الورقة المالية إذا أردت االستفسار عن ورقة مالية محددة   
 باختيارك الزر الدائري المطلوب. نوع العقد )بيع، شراء، بيع، شراء وبيع( المراد االستفسار عنه اختر . 3 
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  لتظهر لك المعلومات التالية: من لوحة المفاتيح إدخالاضغط على  . 4 
 

   التداولرقم 
  تاريخ التداول 
  وقت التداول 
  اسم الورقة المالية 
   نوع الحركة 
  رقم الحساب 
   المستثمراسم  
   الوسيط 
   رقم الحساب لدى الوسيط 
  نوع الحساب 
  الكمية 
  السعر 
  القيمة السوقية 

 التسوية 
 التسوية لقبول ورفض عقود التسوية قائمة تستخدم 

 قبول/ رفض عقود التسوية 
 الغراض قبولها او رفضها كافة عقود التسوية الخاصة به  لحافظ األمين من استعراضاالشاشة تمكن هذه 

 عقود التسوية  ستعراضال
 

 من قائمة الحركات. التسوية >قبول / رفض عقود التسوية  قم باختيار  . 1 
تظهر الشاشة كافة عقود التسوية الخاصة بالحاافظ االماين والتاي يمكان قبولهاا او رفضاها مان قبلاه خاالل الفتارة المساموحة    

 (T+1)( من اليوم التالي ليوم التداول 03:00بها قبول ورفض عقد التسوية وهي حتى الساعة الثالثة )
 فااي حقال رقاام هاالستفساار عناالمااراد  للمساتثمرحسااب رقاام ال اطباعلالستفساار عان عقااود التساوية الخاصاة بمسااتثمر محادد  . 2 

ليقوم النظاام بجلاب المعلوماات التالياة فاي الحقاول المخصصاة: ناوع  عدة مرات،او انقر إدخال من لوحة المفاتيح  حسابال
 المستثمر. الحساب واسم 

ي لوسيط محادد ثام ادخال رقام الوسايط الماراد محدد انقر الزر الدائر عن عقود التسوية الخاصة بوسيط إذا أردت االستفسار    
 االستفسار من خالله.

انقاار الاازر الاادائري لورقااة ماليااة محااددة ثاام اختاار اساام  ورقااة ماليااة محااددةعقااود التسااوية الخاصااة بعاان إذا أردت االستفسااار    
 .الورقة المالية

باختيااارك الاازر  شااراء وبيااع( المااراد االستفسااار عنااه تسااوية حسااب نااوع العقااد )بيااع، شااراء،عاان عقااود الإذا أردت االستفسااار    
 الدائري المطلوب
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  لتظهر لك المعلومات التالية: من لوحة المفاتيح إدخالاضغط على  . 3 
 

  عقد التسوية 
   اسم الورقة المالية 
  قبول/رفض 
  نوع الحركة 
  رقم الحساب 
   المستثمر اسم 
  تاريخ التداول 
   الوسيط 
  رقم الحساب لدى الوسيط 
  نوع الحساب 
  الكمية 
  السعر 
  القيمة السوقية 

 لقبول او رفض عقد تسوية 
 
 محدد قم باختيار عقد التسوية ثم اختر من حقل قبول او رفض حالة العقد المرادة التسوية عقد لقبول و رفض  . 4 
 قبول الجميع او رفض الجميع انقر الزر الدائري قبول او رفض كافة عقود التسوية إذا أردت    
 .حفظ. ثم انقر على موافق من الرسالة التي يقوم النظام بعرضها لتخزين المعلوماتزر انقر على  . 5 
 ترحيل  االشارة لترحيل عقد تسوية محدد قم باختيار عقد التسوية ثم انقر على صندوق . 6 
 ترحيل كافة العقود التسوية انقر على الزر الدائري ترحيل الجميع إذا أردت  . 7 
 ترحيل من شريط األدوات. زر انقر على . 8 

 PM3:00 عند الساعة   T+1في حال لم يقم الحافظ االمين بقبول او رفض عقد التسوية لغاية اليوم الذي يلي يوم التداول فائدة :
 يتم رفض العقد تلقائيًا من النظام 

 التحويالت من والى المركز
مع اختالف وحيد، حيث يقوم المستخدم بترحيل حركة التحويل عند تحويل  يتم تحويل األوراق المالية من والى المركز بالطريقة نفسها

 األوراق المالية إلى المركز بينما يقوم بتثبيت حركة الترحيل عند تحويل األوراق المالية من المركز.

 التحويل من المركز

 لتحويل األوراق المالية من المركز:
 

 التحويالت من والى المركز من قائمة الحركات.قم باختيار التحويل من المركز >  . 1 
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 الحافظ األمين.لدى السجل المركزي إلى حسابه عند  المستثمرادخل رقم الورقة المالية المراد تحويل أسهمها من حساب  . 2 
عان  الساتعالماالستفساار إلاى يساار الحقال لزر حساب، أو استخدم ال في حقل رقم تحويل أسهمهالمراد  حساباطبع رقم ال . 3 

  المخصصة: بجلب المعلومات التالية في الحقول رقم الحساب. بعد إدخال رقم الحساب يقوم النظام
 

  نوع الحساب 
  رقم المركز 
   الجنسية 
   المستثمر  اسم 

 

بتحويلهاا مان المساتثمر حدد عدد األسهم التي يرغب  . 4 
 .المركز

حفظ. ثم انقر على موافق من الرساالة زر انقر على  . 5 
 .التي يقوم النظام بعرضها لتخزين المعلومات

 تثبيت من شريط األدوات.زر انقر على  . 6 

 لحساب محدد التحويل إلى المركز

 :لحساب محدد لتحويل األوراق المالية إلى المركز
 

 > التحويالت من والى المركز من قائمة الحركات. لحساب محددقم باختيار التحويل إلى المركز  . 1 
 .السجل المركزيحافظ األمين إلى حسابه لدى لدى ال المستثمرالورقة المالية المراد تحويل أسهمها من حساب  ادخل رقم . 2 
 االستفسار إلى يسار الحقل لالستعالم  زرحساب، أو استخدم في حقل رقم ال تحويل أسهمهالمراد  حساباطبع رقم ال . 3 

  التالية في الحقول المخصصة: بجلب المعلومات الحساب يقوم النظام عن رقم الحساب. بعد إدخال رقم

  رقم المركز 
   نوع الحساب 
   المستثمر  اسم 
  الجنسية 

 

 بتحويلها المستثمرحدد عدد األسهم التي يرغب  . 4 
 .المركز إلى 

 ت.ادخل أي مالحظات إن وجد . 5 
 موافق منزر حفظ. ثم انقر على زر انقر على  . 6 

 الرسالة التي يقوم النظام بعرضها لتخزين المعلومات. 
 ترحيل من شريط األدوات. زر انقر على . 7 
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  التحويل إلى المركز

 لتحويل األوراق المالية إلى المركز:

 

لاى  . 1  قم باختيار التحويل إلى المركز > التحاويالت مان واه
 المركز من قائمة الحركات.

المالياااة لمساااتثمر محااادد انقااار  اذا اردت تحويااال األوراق   
الاااازر الاااادائري لمسااااتثمر محاااادد ثاااام ادخاااال رقاااام المركااااز 

 ليجلب لك النظام اسم المستثمر وجنسيته
اذا اردت تحويل األوراق المالية لنوع حساب محدد انقر    

الازر الاادائري نااوع حساااب محاادد ثاام اختاار نااوع الحساااب 
 المراد

لورقااااة ماليااااة محااااددة  اذا اردت تحوياااال األوراق الماليااااة    
انقااار الااازر الااادائري ورقاااة مالياااة محاااددة ثااام ادخااال رقااام 

 الورقة المالية ليظهر اسمها
انقاار علااى زر حفااظ ماان شااريط األدوات ثاام انقاار علااى  . 2 

موافاااق مااان الرساااالة التاااي يقاااوم النظاااام بعرضاااها لحفاااظ 
 المعلومات.

علااى زر ترحياال ماان شااريط األدوات ثاام انقاار علااى  انقار . 3 
موافااق ماان الرسااالة التااي يقااوم النظااام بعرضااها لترحياال 

 المعلومات.

 التحويالت من والى الحافظ األمين
لدى الحافظ األمين إلى حسابه لدى  المستثمرتستخدم شاشات التحويالت من والى الحافظ األمين لتحويل األوراق المالية من حساب 

 لدى الوسيط إلى حسابه لدى الحافظ األمين. المستثمرط أو من حساب الوسي

 تحويل أسهم إلى الوسيط

 لدى الحافظ األمين إلى حسابه لدى الوسيط:المستثمر لتحويل األوراق المالية من حساب 
 

 قم باختيار تحويل أسهم إلى الوسيط > التحويالت من والى الحافظ األمين من قائمة الحركات. . 1 
 .إلى حسابه عند الوسيط حافظ األمينال لدى المستثمرحساب ادخل رقم الورقة المالية المراد تحويل أسهمها من  . 2 
 اطبع اسم العضو المراد تحويل األوراق المالية إليه. . 3 
االستفساار إلااى زر  حسااب، أو اساتخدمال فاي حقال رقام العضاو الماراد تحويال األوراق الماليااة إلياه حسااب لادىاطباع رقام ال . 4 

يسااار الحقاال لالساااتعالم عاان رقاام الحسااااب. بعااد إدخااال رقااام الحساااب يقااوم النظاااام بجلااب المعلومااات التالياااة فااي الحقاااول 
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  المخصصة:
   المستثمراسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 

 

األوراق  العضو المراد تحويل حساب لدىاطبع رقم ال . 5 
زر أو اسااتخدم  حساااب،ال فااي حقاال رقاام الماليااة منااه

االستفسااااار إلااااى يسااااار الحقاااال لالسااااتعالم عاااان رقاااام 
الحساب يقوم النظام بجلاب  الحساب. بعد إدخال رقم

 الحقول المخصصة:في  المعلومات التالية
 

   المستثمراسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 

 

 حافظ األمين.من ال بتحويلها المستثمريرغب حدد عدد األسهم التي  . 6 
 حفظ. ثم انقر على موافق من الرسالة التي يقوم النظام بعرضها لتخزين المعلومات. زر انقر على  . 7 
 تثبيت من شريط األدوات. زر انقر على . 8 

 ترحيل تحويل أسهم إلى الوسيط

 لدى الحافظ األمين إلى حسابه لدى الوسيط: المستثمرلترحيل تحويل األوراق المالية من حساب 
 

قاااام باختيااااار ترحياااال تحوياااال أسااااهم إلااااى الوساااايط >  . 1 
قائماااااة  التحاااااويالت مااااان والاااااى الحاااااافظ األماااااين مااااان

 الحركات.
أو انقاار  الحركاة الساترجاع الحركاة المثبتاة اطباع رقام . 2 

 جميع الحركات. االستفسار السترجاعزر على 
 ترحياااال ماااان شااااريط األدوات لترحياااالزر انقاااار علااااى  . 3 

 الحركة.

 إرجاع أسهم من الوسيط

 لدى الوسيط إلى حسابه لدى الحافظ األمين:المستثمر لتحويل األوراق المالية من حساب 
 

 إرجاع أسهم من الوسيط > التحويالت من والى الحافظ األمين من قائمة الحركات.قم باختيار  . 1 
 لحافظ األمين.حسابه عند ا إلى الوسيط لدى المستثمرأسهمها من حساب ادخل رقم الورقة المالية المراد تحويل  . 2 
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 اطبع اسم العضو المراد تحويل األوراق المالية منه. . 3 
االستفساار إلااى زر حسااب، أو اساتخدم ال فاي حقال رقاام العضاو الماراد تحويال األوراق الماليااة مناه لاادى حسااباطباع رقام ال . 4 

يسااار الحقاال لالساااتعالم عاان رقاام الحسااااب. بعااد إدخااال رقااام الحساااب يقااوم النظاااام بجلااب المعلومااات التالياااة فااي الحقاااول 
 المخصصة:

 

   المستثمراسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 

 

األوراق  الحااااافظ األمااااين الااااذي تريااااد تحوياااال اختاااار . 5 
 المالية إليه.

تحوياااال العضااااو المااااراد  حساااااب لاااادىاطبااااع رقاااام ال . 6 
 حساااااب، أوال فااااي حقاااال رقاااام الماليااااة إليااااه األوراق

لالساتعالم  االستفسار إلى يسار الحقالزر استخدم 
الحساااب يقااوم  عاان رقاام الحساااب. بعااد إدخااال رقاام

الحقااااااول  فاااااايالنظااااااام بجلااااااب المعلومااااااات التاليااااااة 
 المخصصة:

 

   المستثمراسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 

 

 حافظ األمين.ال إلىبتحويلها  المستثمرحدد عدد األسهم التي يرغب  . 7 
 حفظ. ثم انقر على موافق من الرسالة التي يقوم النظام بعرضها لتخزين المعلومات. زر انقر على  . 8 
 تثبيت من شريط األدوات. زر انقر على . 9 

 ترحيل إرجاع أسهم من الوسيط
 لدى  الوسيط إلى حسابه لدى الحافظ األمين: المستثمر تستخدم هذه الشاشة لترحيل إرجاع األوراق المالية من حساب

 :لترحيل إرجاع أسهم من الوسيط
 

>  قاام باختياااار ترحياال إرجااااع أسااهم مااان الوسااايط  . 1 
 الحاااافظ األماااين مااان قائماااةالتحاااويالت مااان والاااى 

 الحركات.
 اطبع رقم الحركة السترجاع الحركة المثبتة أو . 2 

 االستفساااااااار الساااااااترجاع جمياااااااعزر انقااااااار علاااااااى 
 الحركات.
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 ترحياال ماان شااريط األدوات لترحياالزر انقاار علااى  . 3 
 الحركة.

 التقارير
 شريط االدوات 

 حسب الحالة ملخص حركات طلب تحويل
 تستخدم هذه الشاشة لطباعة تقرير ملخص حركات طلب تحويل أوراق مالية حسب الحالة.

 إلنشاء تقرير ملخص حركات طلب تحويل أوراق مالية:
 قم باختيار ملخص حركات طلب التحويل حسب الحالة > تقارير من قائمة الحركات. . 1 
 عنها.قم باختيار حالة حركة الترحيل التي تريد االستفسار  . 2 
 قم باختيار نوع حركة الترحيل من قائمة االختيارات. . 3 

 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 4 
 طباعة إلنشاء التقرير. زر انقر . 5 

 التالية لكل ورقة مالية: ويعرض التقرير المعلومات
  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  حالة الحركة 
  نوع الحركة 
  رقم الحركة 
  تاريخ الحركة 
  رقم التحويل 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
  المستثمر  اسم 
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  الجنسية 
  عدد األسهم 

 كشف ملخص حركات الحجز والرهن
 تستخدم هذه الشاشة لطباعة تقرير ملخص حركات الحجز والرهن.

 إلنشاء كشف ملخص حركات الحجز والرهن:
 قم باختيار كشف ملخص حركات الحجز والرهن > تقارير من قائمة الحركات. . 1 
 قم باختيار نوع القيد الذي تريد االستفسار عنه. . 2 
 .إلى /اطبع الفترة الزمنية في الحقلين من . 3 

 طباعة من شريط األدوات إلنشاء التقرير. زر انقر . 4 

 حيث يعرض التقرير المعلومات التالية:
  رقم الحركة 
  تاريخ الحركة 
  الجهة الحاجزة / الراهنة 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
   المستثمر اسم 
  عدد األسهم 
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 ملكية األوراق الماليةقائمة 
في حساباتهم، حيث يمكن االستفسار حسب الورقة المالية  المستثمرينقائمة ملكية األوراق المالية لالستفسار عن أرصدة ملكية  تستخدم

 والحساب. وتستخدم القائمة لتنفيذ الوظائف التالية: المستثمرو 
 

   االستفسار عن الملكية حسب الورقة المالية أو الحساب 
  العمالء وطباعتها االستفسار عن كشوفات حسابات 
  االستفسار عن ملخص حركات العمالء اليومية 

 

 

 األرصدة لدى الحافظ األمين

 االستفسار عن أرصدة الملكية حسب الورقة المالية
في حسابات شركة الحفظ األمين والذين  المستثمرينتستخدم شاشة تفصيل سجل الحسابات حسب الورقة المالية لالستفسار عن أرصدة 

من خالل  هابعض الذين لهم ملكية في ورقة مالية أو المستثمرينلهم ملكية في ورقة مالية معينة. ويمكن للمستخدم جلب أرصدة جميع 
الية لكل تظهر المعلومات التحيث الرصيد.  أويمكن للمستخدم ترتيب السجالت حسب االسم كما رصيد،  أو تعيينتحديد جنسية 

 :مستثمر
 

  لحسابرقم ا 
   المستثمر اسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 
  تاريخ السجل 
  الرصيد الحالي 
  الحر 
  المرهون 
  المحجوز 
  غير المتداول 
  المعلق الموجب 
  المعلق السالب 
  إشارة الحساب محجوز 

 الستفسار عن أرصدة الملكية:ل
 

 > األرصدة لدى الحافظ األمين > أرصدة الملكية من قائمة ملكية األوراق المالية. ةالورقة المالي حسب قم باختيار . 1 
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 اطبع رقم الورقة المالية ليظهر اسم الورقة المالية، أو قم باختيار االسم من حقل االختيارات فيظهر رقم الورقة المالية. . 2 
 :لةكام رصدةلعرض األ . 3 
الرصيد، ويمكن تغيير ترتياب الساجالت حساب الرصايد )مان الرصايد  أواالسم )خيار تلقائي(  الت حسبحدد ترتيب السج   

 رصيد.ال زر حسب ( بالنقر علىاألصغرالرصيد  إلى األكبر
، أي حقاال ماان الحقااول ضاامن السااجل األولانقاار علااى  أوماارات ال عاادد ماانماان لوحااة المفاااتيح  إدخااالمفتااال اضااغط علااى    

 كامال.لعرض السجل 
 حسب جنسية/رصيد محدد: جزء من األرصدةلعرض أما    
الدائريااة المجاااورة، لتغيياار عربااي )الخيااار التلقااائي( الااذي يعاارض المساااهمين ذوي  األزرارقاام بتعيااين جنسااية محااددة لتفعياال    

بالنقر على محددة لتفعيل قم  أو األجنبيةالذي يعرض المساهمين ذوي الجنسيات  أجنبيالجنسيات العربية، قم بالنقر على 
 .حقل االختياراتيسارها. قم باختيار الجنسية المطلوبة من  إلى حقل االختيارات

=،<،>،<=،>= ثام حادد الرصايد فاي  اإلشاارات احد يسارها. اختر إلىقم بتعيين رصيد محدد لتفعيل قائمة الخيارات  أوو/   
 فيهما. الرصيد فان الحقلين المجاورين يفعالن. قم بتحديد مدى إلىمن  األخيرعند تعيين االختيار  أماالحقل المجاور، 

حسااب الرصاايد )ماان  األرصاادة الرصاايد، ويمكاان تغيياار ترتيااب أوحسااب االساام )خيااار تلقااائي(  األرصاادةقاام بتحديااد ترتيااب  . 4 
 ( بالنقر على رصيد محدد.األصغرالرصيد  إلى األكبرالرصيد 

، أي حقاال ماان الحقااول ضاامن السااجل األولانقاار علااى  أو عاادد ماان الماارات ماان لوحااة المفاااتيح إدخااال مفتااال اضااغط علااى . 5 
 المطلوبة. األرصدةلعرض 

 االستفسار عن أرصدة الملكية حسب الحساب
تستخدم شاشة ملخص األرصدة حسب الحساب لعرض األوراق المالية في الحساب ورصيد كل ورقة مالية. وتعرض المعلومات في 

 اء وكما يلي:ثالثة أجز 

 الجزء األول
 ويستخدم هذا الجزء إلدخال البيانات التي سيستفسر المستخدم من خاللها.

 الجزء الثاني
 المالية. ويقوم هذا الجزء بعرض رقم الورقة المالية واسم الورقة

 الجزء الثالث
 هي: يعرض الجزء الثالث معلومات تتعلق بأرصدة العمالء

 

  الرصيد الحالي 
  الحر 
  المرهون 
  المحجوز 
  غير المتداول 
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  المعلق الموجب 
  المعلق السالب 
  إشارة الحساب محجوز 

 الستفسار عن أرصدة الملكية:ل
 

 حسب الحساب >األرصدة لدى الحافظ األمين> أرصدة الملكية من قائمة ملكية األوراق المالية.  قم باختيار . 1 
 .المستثمر ونوع الحساب واسم  المستثمراطبع رقم الحساب في حقل رقم الحساب فيجلب النظام رقم  . 2 

 األرصدة لدى األعضاء

 االستفسار عن أرصدة الملكية حسب الورقة المالية
األمين ولدى في حسابات شركة الحفظ  المستثمرينتستخدم شاشة تفصيل سجل الحسابات حسب الورقة المالية لالستفسار عن أرصدة 

الذين لهم  المستثمرينجميع  في ورقة مالية معينة. ويمكن للمستخدم جلب أرصدة  أعضاء مركز إيداع األوراق المالية والذين لهم ملكية
 أوللمستخدم ترتيب السجالت حسب االسم  يمكنكما رصيد،  أو تعيينمن خالل تحديد جنسية  هابعض ملكية في ورقة مالية أو

 :المستثمرتظهر المعلومات التالية لكل حيث  الرصيد.
 

   لدى الحافظ األمين ولدى المستثمرحساب رقم 
 للمستثمراألعضاء الذين لديهم حساب حفظ أمين 

  رقم العضو الذي لديه حساب حفظ أمين 
 للمستثمر

  اسم العضو الذي لديه حساب حفظ أمين 
 للمستثمر

   المستثمراسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 
  تاريخ السجل 
  الرصيد الحالي 
  الحر 
  المرهون 
  المحجوز 
  غير المتداول 
  المعلق الموجب 
  المعلق السالب 
  إشارة حجز حساب 

 الستفسار عن أرصدة الملكية:ل
 

 حسب الورقة المالية > األرصدة لدى األعضاء > أرصدة الملكية من قائمة ملكية األوراق المالية. قم باختيار . 1 
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 اطبع رقم الورقة المالية ليظهر اسم الورقة المالية، أو قم باختيار االسم من حقل االختيارات فيظهر رقم الورقة المالية. . 2 
 :لةكام رصدةلعرض األ . 3 
الرصيد، ويمكن تغيير ترتياب الساجالت حساب الرصايد )مان الرصايد  أواالسم )خيار تلقائي(  حدد ترتيب السجالت حسب   

 رصيد.ال زر حسب ( بالنقر علىاألصغرالرصيد  إلى األكبر
، أي حقاال ماان الحقااول ضاامن السااجل األولانقاار علااى  أوماارات عاادد ماان الماان لوحااة المفاااتيح  إدخااالمفتااال اضااغط علااى    

 لعرض السجل كامال.
 حسب جنسية/رصيد محدد: جزء من األرصدةلعرض أما    
الدائريااة المجاااورة، لتغيياار عربااي )الخيااار التلقااائي( الااذي يعاارض المساااهمين ذوي  األزرارقاام بتعيااين جنسااية محااددة لتفعياال    

قم بالنقر على محددة لتفعيل  أو األجنبيةالذي يعرض المساهمين ذوي الجنسيات  أجنبيالجنسيات العربية، قم بالنقر على 
 .حقل االختياراتيسارها. قم باختيار الجنسية المطلوبة من  إلى حقل االختيارات

=،<،>،<=،>= ثام حادد الرصايد فاي  اإلشاارات احد يسارها. اختر إلىقم بتعيين رصيد محدد لتفعيل قائمة الخيارات  أوو/   
 فيهما. الرصيد فان الحقلين المجاورين يفعالن. قم بتحديد مدى إلىمن  األخيرعند تعيين االختيار  أماالحقل المجاور، 

حسااب الرصاايد )ماان  األرصاادة الرصاايد، ويمكاان تغيياار ترتيااب أواالساام )خيااار تلقااائي( حسااب  األرصاادةقاام بتحديااد ترتيااب  . 3 
 ( بالنقر على رصيد محدد.األصغرالرصيد  إلى األكبرالرصيد 

، أي حقاال ماان الحقااول ضاامن السااجل األولانقاار علااى  أو عاادد ماان الماارات ماان لوحااة المفاااتيح إدخااالمفتااال اضااغط علااى  . 4 
 المطلوبة. األرصدةلعرض 

 االستفسار عن أرصدة الملكية حسب الحساب
لدى الحافظ األمين  المستثمرتستخدم شاشة ملخص األرصدة حسب الحساب لعرض األوراق المالية ورصيد كل ورقة مالية في حساب 

 . وتعرض المعلومات في ثالثة أجزاء وكما يلي:المستثمرولدى األعضاء الذين لديهم حسابات حفظ أمين لهذا 

 ولالجزء األ 
 ويستخدم هذا الجزء إلدخال البيانات التي سيستفسر المستخدم من خاللها.

 الجزء الثاني
 ملكية فيها. للمستثمرويقوم هذا الجزء بعرض رقم الورقة المالية واسم الورقة المالية التي يوجد 

 الجزء الثالث
 .للمستثمر( بملكية لدى األعضاء الذين يحتفظون )أو احتفظوا المستثمرويعرض هذا الجزء حسابات 

 الجزء الرابع
 هي: المستثمرينمعلومات تتعلق بأرصدة  الرابعيعرض الجزء 

 

  الرصيد الحالي 
  الحر 
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  المرهون 
  المحجوز 
  غير متداول 
  المعلق الموجب 
  المعلق السالب 
  إشارة حجز حساب 

 

 الستفسار عن أرصدة الملكية:ل
 

 األوراق المالية. األعضاء > أرصدة الملكية من قائمة ملكية األرصدة لدى حسب الحساب > قم باختيار . 1 
 المستثمر.اطبع رقم الحساب في حقل رقم الحساب فيجلب النظام ونوع الحساب واسم  . 2 
 لدى عضو معين. المستثمرانقر على زر اإلشارة عضو محدد لالستفسار عن ملكية  . 3 
 في ورقة مالية معينة لدى جميع األعضاء. المستثمرعلى زر اإلشارة ورقة مالية محددة لالستفسار عن ملكية  انقر . 4 
بماا فيهاا األرصادة التاي تكاون صافرا أو انقار علاى  المساتثمر انقار علاى الازر الادائري ماع أصافار الساترجاع جمياع أرصادة . 5 

  تكون صفرا.الزر الدائري بدون أصفار السترجاع األرصدة التي ال

 الستفسار عن كشف حسابا
المراد عرضه وذلك بتحديد الفترة الزمنية.  كشف، ويمكن التحكم بمدى الللمستثمرعلى الحركات التاريخية  كشف الحسابحتوي ي
 تعرض البطاقة المعلومات التالية:و 
 

  تاريخ الحركة 
  تاريخ الحق 
  نوع الحركة 
  مرجع الحركة 
   األسهمعدد 
  السعر 
  الحالي 
  الحر 
  المرهون 
  المحجوز 

 :كشف حساب الستعراض
 

 األوراق المالية. قائمة ملكية كشف حساب منقم باختيار  . 1 
االستفسااار إلاااى يسااار الحقااال زر حسااااب، أو اسااتخدم المااراد االستفسااار عااان بطاقتااه فاااي حقاال رقاام ال حسااااباطبااع رقاام ال . 2 

 لالستعالم عن رقم الحساب.
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 .المستثمراسم نوع الحساب ورقم المركز و  من لوحة المفاتيح لجلب إدخالاضغط على  . 3 
 اطبع رقم الورقة المالية ليظهر اسم الورقة المالية، أو قم باختيار االسم من حقل االختيارات فيظهر رقم الورقة المالية. . 4 
 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 5 
 للفترة المحددة. كشف الحساب لعرض إدخالاضغط  . 6 

 المستثمراالستفسار عن حركات تداول 
لدى شركة الوساطة واألوراق المالية في كل حساب  مستثمربلعرض الحسابات الخاصة  المستثمرتستخدم شاشة حركات تداول 

 كل ورقة مالية. وتعرض المعلومات في ثالثة أجزاء وكما يلي: ورصيده من

 الجزء األول
 هي: المستثمرويقوم هذا الجزء بعرض معلومات ذات عالقة بأرصدة 

 

   )المستثمررقم حساب )حسابات 
  نوع الحساب 
   المستثمراسم 

 الجزء الثاني
 هي: المستثمرويقوم هذا الجزء بعرض معلومات ذات عالقة بأرصدة 

 

   )المستثمررقم حساب )حسابات 
  نوع الحساب 
  اسم العضو 

 الجزء الثالث
 المالية في يعرض هذا الجزء معلومات لها عالقة باألوراق

 حساب جميع األوراق ، حيث تعرض لكلالمستثمرحسابات  

 :ةوتضم المعلومات التالي المالية في هذا الحساب، 
 

  رقم الورقة المالية 
   الورقة الماليةاسم 

 الجزء الرابع
 هي: المستثمرين  يعرض الجزء الرابع معلومات تتعلق بأرصدة

 

  رقم  التداول 
  تاريخ التداول 
    وقت التداول 
  تاريخ الحق 
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  نوع الحركة 
  السعر 
   عدد األوراق المالية 

 الستفسار عن أرصدة الملكية:ل
 

 من قائمة ملكية األوراق المالية. > المستثمرحسب  قم باختيار . 1 
 اطبع الفترة الزمنية المرادة لالستفسار. . 2 
، ويعارض المعلوماات المساتثمراطبع رقم الحساب في حقل رقام الحسااب فيجلاب النظاام وناوع الحسااب ورقام المركاز واسام  . 3 

 المبينة أعاله.

 االستفسار عن ملخص الحركات اليومية
من خالل هذه الشاشة استعراض الملكية حسب الورقة المالية أو حسب الحساب أو كليهما لفترة زمنية محددة. حيث تقوم الشاشة  يتم

 بعرض المعلومات التالية:
 

  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  لحسابرقم ا 
  نوع الحساب 
   المستثمراسم 
  تاريخ السجل 
  المرهونو  الحرو  الحالي بداية اليوم من رصيد 

 وغير متداول المحجوزو 
  المرهون و  الحرو  الحالي نهاية اليوم من رصيد 

 وغير متداول المحجوزو 
  الموجبة تالتعامال 
  التعامالت السالبة 
  الرهن 
  فك الرهن 
  الحجز 
  فك الحجز 
  إشارة حجز حساب 

 :ملخص الحركات اليومية الستعراض
 

ماااان قائمااااة ملكيااااة ملخااااص الحركااااات اليوميااااة قاااام باختيااااار  . 1 
 األوراق المالية.

او قام  تااريخ إلاىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين مان تااريخ  . 2 
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 ثاام .بتحدياادها ماان الرزنامااة المتااوفرة بجانااب حقاال التاااريخ
اضاااغط إدخاااال مااان لوحاااة المفااااتيح الساااتعراض الحركاااات 
اليوميااة علااى جميااع األوراق الماليااة لجميااع الحسااابات ذات 

 الملكية في تلك األوراق.
أو اطبااااع رقاااام الورقااااة الماليااااة أو قاااام باختيااااار اساااام الورقااااة    

الماليااة ماان حقاال االختيااارات السااتعراض الحركااات اليوميااة 
 ية معينة.لجميع الحسابات على ورقة مال

فاي حقال رقام  هالماراد االستفساار عنا حسااباطبع رقام ال أو   
على جميع  للمستثمرحساب الستعراض الحركات اليومية ال

 األوراق المالية في حسابه.
أو اطبااااع رقاااام الورقااااة الماليااااة ورقاااام الحساااااب السااااتعراض    

 على ورقة مالية معينة. للمستثمرالحركات اليومية 
او قام  تااريخ إلاىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين مان تااريخ  . 3 

 .بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ
 للفترة المحددة. كشف الحساب لعرض إدخالاضغط  . 4 
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 التقاريرقائمة 

 .األمينوتخزين وطباعة التقارير المتاحة في نظام الحافظ  إلنشاءتستخدم قائمة التقارير 

 

 شريط األدوات
 يقوم شريط األدوات بتنفيذ نفس األوامر الموجودة في قائمتي ملف وعرض.

 قائمة التقارير جراءاتإ
 قائمة التقارير لتنفيذ المهام التالية:ستخدم ت
 

  التقارير إنشاء 
  ريراتخزين التق 
  ريراطباعة التق 

 إنشاء التقارير
 pdfوتظهر جميع التقارير على شكل  وتخزينه.السابقة الستعراض محتوياته وطباعته  يعد إنشاء التقرير الخطوة
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 :تقرير إلنشاء
 

 .انقر على قائمة التقارير . 1 

 .قم باختيار التقرير المطلوب . 2 

 .وجدت إنالمعلومات المطلوبة في شاشة التقرير  بإدخالقم  . 3 

 تخزين التقارير
 .PDF شكل ملف علىيمكن تخزين التقرير 

 :لتخزين تقرير
 

 انقر على قائمة التقارير قم باختيار التقرير المطلوب . 1 

 قم باختيار التقرير المطلوب . 2 

 .وجدت إنالمعلومات المطلوبة في شاشة التقرير  بإدخالقم  . 3 

 .PDFلحفظ التقرير على شكل ملف  األدواتمن شريط  بالنقر على زر تحميل الملفاتقم  . 4 

 طباعة التقارير
 .الحافظ االمينيمكن طباعة أي تقرير يتم إنشاؤه في نظام 

 :لطباعة تقرير
 

 .األدواتالطباعة من شريط  زرانقر على  . 1 

 حدد خيارات الطباعة مثل: الطابعة، عدد النسخ المطبوعة وعدد الصفحات المطبوعة. . 2 

 موافق.زر انقر  . 3 

 التقارير المتاحة
للمستخدم من خالل قائمة التقارير طباعة التقارير الالزمة للمعلومات والبيانات الخاصة به وبعمالئه على قاعدة البيانات،  يمكن

 مجموعة واحدة هي تقارير العمالء التي تحتوي التقارير التالية:وتشمل قائمة التقارير 

 المستثمرين تقارير 

 المخزنين حسب االسم المستثمرينحسابات 
يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط المخزنين وغير المثبتين ويكون ترتيب العمالء أبجديا حسب االسم، 

 وتشمل البيانات األساسية التالي:
 

  اسم العضو 
  نوع الحساب 
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  رقم الحساب 
   المستثمراسم 
  الجنسية 

 المثبتين حسب االسم  المستثمرينحسابات 
يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط المثبتين ويكون ترتيب العمالء أبجديا حسب االسم، وتشمل البيانات 

 األساسية التالي:
 

  اسم العضو 
  نوع الحساب 
  رقم الحساب 
   المستثمر اسم 
  الجنسية 

 المثبتين حسب رقم الحساب المستثمرينحسابات 
يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط المثبتين ويكون ترتيب العمالء حسب رقم الحساب، وتشمل البيانات 

 األساسية التالي:
 

  اسم العضو 
  نوع الحساب 
  رقم الحساب 
   المستثمراسم 
  الجنسية 

 حسب الحسابالمستثمرين  حسابات
 يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط 

 ، باختيار نوع الحساب ويكون ترتيب العمالء حسب رقم الحساب
 وتشمل البيانات األساسية التالي:

 

   اسم العضو 
  نوع الحساب 
  رقم الحساب 
   المستثمراسم 
  الجنسية 

 الموقوفين عن التعامل المستثمرين
يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط الموقوفين عن التداول ويكون ترتيب العمالء حسب رقم الحساب، 

 وتشمل البيانات األساسية التالي:
 

   اسم العضو 
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  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
   المستثمراسم 
  الجنسية 

 حسب حالة الحساب المستثمرينحسابات 
 يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط 
 ، باختيار حالة الحساب ويكون ترتيب العمالء حسب رقم الحساب

 أما البيانات األساسية فتشمل التالي:
 

  اسم العضو 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
   المستثمراسم 
  الجنسية 

 حسب حالة الوثائق المستثمرينحسابات 
 يستعمل هذا التقرير الستخراج البيانات األساسية لعمالء الوسيط 

 عند تعريفه على  المستثمرباختيار حالة الوثائق التي تم طلبها من 
  قاعدة بيانات المركز ويكون ترتيب العمالء حسب رقم الحساب،

 أما البيانات األساسية فتشمل التالي:
 

  اسم العضو 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
   المستثمراسم 
  الجنسية 

 كشف الحسابات المعرفة لدى األعضاء
حسابات عمالء الحافظ األمين لديه أو لدى أعضاء مركز إيداع األوراق المالية الذين قام بفتح حساب  يستعمل هذا التقرير الستخراج

 كما يلي: مستثمر حفظ أمين لهم. وتكون المعلومات المستخرجة في كل تقرير لكل 
 

  الحساب رقم 
  اسم المستثمر 
  رقم العضو 
  اسم العضو 
  رقم الحساب لدى العضو 
  حالة الحساب 
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 الذين لديهم نيابة عن الغير المستثمرينكشف 
 الذين لديهم نيابة عن الغير واالطالع على معلومات النيابة. المستثمرين بيانات هذا التقرير الستخراج  خدميست

 

  ،(المستثمرالنوع، اسم  معلومات الحساب )الرقم 
   المستثمرنوع 
   الجنسية 
  ،المفوض بالتوقيع( ، الجنسية، المستثمررقم المركز، اسم  معلومات النيابة عن الغير )نوع النيابة 

 الذين لديهم أكثر من جنسية المستثمرينكشف 
 الذين لديهم أكثر من جنسية واالطالع على معلومات الجنسية األخرى. المستثمرين بيانات هذا التقرير الستخراج  خدميست

 

  رقم المركز 
  اسم المستثمر 
  الجنسية 
  نوع المستثمر 
  نوع الحساب 
  رقم الحساب 
  )معلومات الجنسية األخرى )الجنسية، رقم المركز، اسم المستمر 

 الحسابات الموقوفة حسب سبب اإليقاف
 بيانات الحسابات الموقوفة واالطالع على أسباب إيقافها.هذا التقرير الستخراج  خدميست

 

   (المستثمرمعلومات الحساب )الرقم، النوع، اسم 
  المستثمر نوع 
  الجنسية 
  السبب 

 مستثمركشف حركات تعديل اسم/ جنسية 
 ، حيث يعرض الكشف البيانات التالية: المستثمراسم و جنسية على  تالتي تم حركات التعديل يستخدم هذا التقرير الستخراج بيانات

  رقم الحافظ األمين 
  اسم الحافظ األمين 
  تسلسل 
  رقم الحركة 
  تاريخ  الحركة 
  رقم الحساب 
  الوصف 
   المستثمراسم 
  الجنسية 
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 التقاص والتسوية االلكترونية   تقارير

 كشف ملخص التسويات المالية حسب يوم التداول  
يستخدم هذا التقرير الستخراج اجمالي قيم عقود تسوية الشراء والبيع وكذلك المبالغ المطلوب من الحافظ االمين دفعها او يستحق 

  .للحافظ االمين قبضها عن عقود التسوية والمحسوبة في يوم تداول معين

 لتالية:حيث يعرض التقرير البيانات ا
  اسم الحافظ االمين  
  رقم الحافظ االمين 
  االسم المختصر 
   عملة التسوية 
   مبالغ عقود التسوية )البيان )عقود تسوية شراء، عقود تسوية

 بيع(، على الحافظ االمين، للحافظ االمين(
   المبالغ المطلوبة من الحافظ االمين عن عقود التسوية )مبلغ

 (T+2التسوية  
 

 ملخص التسويات المالية حسب يوم التسويةكشف 
 أو للحافظ االمين في يوم التسوية المعين يستخدم هذا التقرير الستخراج صافي المطالبات المالية المترتبة على الحافظ االمين 

  :يعرض هذا التقرير البيانات التاليةحيث 
  اسم العضو 
  رقم العضو 
  االسم المختصر 
  عملة التسوية 

 المعلومات البنكية لحساب التسوية الخاص بالحافظ االمين
  اسم البنك 
  الفرع 
  IBAN 
   نوع الرسالة 

 المعلومات البنكية لحساب التسوية الخاص بالمركز
  اسم البنك 
  الفرع 
  IBAN 
  ( القناةSDC BIC Code) 

 مطالبة االسهم 
 تفاصيل المطالبة االجمالية المستحقة على الحافظ االمين لحساب التسوية 

  )البيان )تاريخ التداول، المبلغ ، المجموع 
   مبلغ التسوية 
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  مطالبات مالية اخرى 
  غرامات التأخير 
  المجموع 

 المجموع الكلي للمطالبات المالية المترتبة على الحافظ االمين
 للحافظ االمينالمبلغ المستحق 

  )البيان )تاريخ التداول، المبلغ ، المجموع 
   مبلغ التسوية 
  المجموع الكلي للمبالغ المستحقة للحافظ االمين 
 طالبات المالية المترتبة على الحافظ االمين او للحافظ االمينمصافي ال
  )البيان )على الحافظ االمين، للحافظ االمين 
   المجموع الكلي للمطالبات المالية المترتبة على الحافظ االمين 
   الموجوع الكلي للمبالغ المستحقة للحافظ االمين 
   صافي المطالبة المالية المترتبة على الحافظ االمين او للحافظ االمين 

التسوية في موعد اقصاه الساعة  بتسديدها بحسافائدة: في حال كان صافي المطالبات المالية المترتبة على الحافظ االمين يتوجب 
AM 9:00  من يوم التسوية T+2 

 كشف عقود التسوية وحالتها 

 يستخدم هذا التقرير الستخراج قائمة بعقود التسوية حسب  نوع العقد وحالته وبتاريخ تداول معين 
 

  نوع العقد )شراء، بيع، شراء وبيع( قم باختيار . 1 
حالااة العقااد )رفااض الااي، رفااض ياادوي، قبااول،  قاام باختيااار . 2 

 بدون اجراء، جميع الحاالت(
اطبع الفترة الزمنية من تاريخ التداول الاى تااريخ التاداول او  . 3 

 .قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ

 حيث يعرض التقرير البيانات التالية:
   رقم العضو 
  اسم العضو 
  االسم المختصر 
  نوع العقد 
   حالة العقد 
  التسلسل 
   رقم عقد التسوية 
   تاريخ التسوية 
   نوع عقد التسوية 
    حالة عقد التسوية 
   رقم عقد التداول 
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   تاريخ التداول 
  رقم الحساب 
   رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية 
  المقابل )اسم المستثمر، اسم العضو، رقم الحساب( الطرف 
  الكمية 
  السعر 
  القيمة السوقية 
   حالة الحركة 

 المالية  االماناتكشف 

 المالية.  االماناتيستخدم هذا التقرير الستخراج 

 حيث يعرض التقرير البيانات التالية: 
   العملة 
  رقم العضو 
  اسم العضو 
  االمانات 

 المطالبات المالية   تقارير

  اتحسابالفتح 
 . بالحسابات المفتوحة والمبالغ المترتبة عليهاقائمة يستخدم هذا التقرير الستخراج 

او قام بتحديادها  ااالستفساار عنها راداطبع الفترة الزمنياة الما . 1 
 من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ.

 حيث يعرض التقرير البيانات التالية:
  رقم العضو 
  اسم العضو 
  رقم الحساب 
  اسم المستثمر 
   تصنيف الجنسية 
  تاريخ التثبيت 
  المبلغ 
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 المالية االخرى  ةكشف المطالب

 .مثل مطالبات حواالت ومطالبة فتح حسابقائمة بالمطالبات المالية يستخدم هذا التقرير الستخراج 
االستفساار عنهاا او قام بتحديادها اطبع الفترة الزمنياة الماراد  . 1 

 من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ.

 حيث يعرض التقرير البيانات التالية:
  رقم العضو 
  اسم العضو 
   تاريخ التسوية 
   نوع المطالبة 
  )فترة المطالبة )من، الى 
  عدد الحركات 
  المبلغ 
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 تحميل الملفاتقائمة 
 الملفات  لتحميل الملفات التالية:ميل تحتستخدم قائمة 

 

  طلبات التحويل 
   المستثمرين ملكية 
  المثبتين العمالء 
  عقود التداول 

 
 

 
 شريط االدوات 

 
 التحويل:لتحميل ملفات طلبات 

 اختر طلبات التحويل من قائمة تحميل الملفات . . 1 
 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 2 
  .ثم اختر اسم الورقة المالية محددة ورقة مالية اخترلورقة مالية محددة  طلبات التحويلإذا أردت تحميل ملف  . 3 
 .من شريط األدوات حفظزر انقر  . 4 
 

 يعرض هذا التقرير البيانات التالية:حيث 
   الحركةرقم 
   الحركةتاريخ 
  نوع الحركة 
   المالية الورقةرقم 
   المالية الورقةاسم 
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  رقم العضو المحيل 
  اسم العضو المحيل 
  رقم الحساب المحيل 
  رقم العضو المحال له 
  اسم العضو المحال له 
  رقم الحساب المحال له 
   المستثمراسم 
  عدد األوراق المالية 

 :المستثمرينلتحميل ملفات ملكية 
 

 من قائمة تحميل الملفات. المستثمريناختر ملكية  . 1 
  .من شريط األدوات لتحميل ملفات ملكية العمالء لكافة األوراق المالية انقر حفظ   
  .ثم اختر اسم الورقة المالية محددة ورقة مالية اخترلورقة مالية محددة  المستثمرينإذا أردت تحميل ملف  . 2 
 .من شريط األدوات حفظزر انقر  . 3 
 

 حيث يعرض هذا التقرير البيانات التالية:
   المالية الورقةرقم 
   المالية الورقةاسم 
  رقم الحساب 
  وع الحسابن 
  رقم المركز 
   المستثمراسم 
   الجنسيةرمز 
  الجنسية 
  الرصيد الحالي 
  الرصيد الحر 
  الرصيد المرهون 
  الرصيد المحجوز 
  الرصيد غير المتداول 
  معلق موجب 
  سالب معلق 
  حجز الحساب 
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 :المثبتين المستثمرينلتحميل ملفات 
 

 من قائمة تحميل الملفات. المثبتين المستثمريناختر  . 1 
 .المستثمراسم  اختر ترتيب البيانات حسب رقم الحساب أو . 2 
 .من شريط األدوات حفظزر انقر  . 3 
 

 هذا التقرير البيانات التالية:يعرض حيث 
  رقم الحساب 
  نوع الحساب 
  رقم المركز 
   المستثمراسم 
  رمز الجنسية 
  الجنسية 

 

 لتحميل ملفات عقود التداول:
 
 .التداول من قائمة تحميل الملفات اختر عقود . 1 
 .اختر نوع العقد )بيع/ شراء/ بيع وشراء( . 2 
 .أدخل تاريخ التداول . 3 
 .من شريط األدوات حفظزر انقر  . 4 
 

 يعرض هذا التقرير البيانات التالية:حيث 
  رقم التداول 
  تاريخ التداول 
  وقت التداول 
  نوع الحركة 
  رقم الحساب 
  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  رمز الوسيط 
  اسم الوسيط 
  عدد األوراق المالية 
  السعر 
  السوقية القيمة 
  رقم الحساب لدى الوسيط 



 
 

50 
 دليل مستخدم نظام الحافظ األمين

 
 
 

   لمستثمرااسم 

  لتحميل ملفات عقود التداول حسب المستثمر والورقة المالية
 

 من قائمة تحميل الملفات.عقود التداول حسب المستثمر والورقة المالية اختر  . 1 
 نوع العقد.اختر  . 2 
 ادخل تاريخ التداول  . 3 
 الملف المراد حفظه اختر نوع . 4 
 .من شريط األدوات حفظزر انقر  . 3 
 

 يعرض هذا التقرير البيانات التالية:حيث 
  تاريخ التداول 
   المستثمراسم  
  نوع العقد 
   الحسابرقم 
   اسم الورقة المالية 
   الوسيطرمز 
  اسم الوسيط 
  رقم الحساب 
  عدد عقود التداول 
   عدد االوراق المالية 
   القيمة السوقية 
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 إدارة النظامقائمة 
 ستخدم قائمة إدارة النظام لتغيير كلمة السر.ت

  تغيير كلمة السر
 يمكن تغيير كلمة السر في الحاالت التالية:

 

 هر شاشة تغيير كلمة السر.ظمرة، حيث ت لألو لنظام إلى االدخول عند 
 ذلك.يمكن للمستخدم تغيير كلمة السر بشكل اختياري بعد 

 مرة: لألو إليهلتغيير كلمة السر عند الدخول 

 عند الدخول إلى النظام يطلب النظام من المستخدم تلقائيًا أن يغير كلمة السر الخاصة به وذلك من خالل شاشة تغيير كلمة السر.
 

 

 يمكنك اآلن الدخول إلى النظام بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر
 الجديدة

 :بشكل اختياريلتغيير كلمة السر 
 

النظاااام  إدارةقااام باختياااار تغييااار كلماااة السااار مااان قائماااة  . 1 
 حيث ستظهر شاشة تغيير كلمة السر.

، القديماة كلمة السار القديماة فاي حقال كلماة السار اطبع . 2 
 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما

 اطبع كلمة السر الجديدة في حقل كلمة السر الجديدة. . 3 
كلماة  تأكياد اطبع كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقال . 4 

 السر.
 موافق لتغيير كلمة السر.زر انقر  . 5 

، القديماة اطبع كلمة السار القديماة فاي حقال كلماة السار . 1 
 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما

 اطبع كلمة السر الجديدة في حقل كلمة السر الجديدة. . 2 
كلماة  تأكياد اطبع كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقال . 3 
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 المصطلحات
 إلى التعاريف التالية للمصطلحات الواردة في النظام.قم بالعودة 

 
 التعريف المصطلح

 المالية. لألوراق األمينالحفظ  أعمالالشخص االعتباري المرخص له بممارسة  الحافظ االمين 

 عدد األوراق المالية مضروب بالسعر. اإلجمالي

جنسااية أجنبيااة، تسااتخدم فااي شاشااات االستفسااار لالسااتعالم عاان المسااتثمرين ذوي الجنساايات األجنبيااة  أجنبي
 فقط.

 وضع إشارة رهن أو حجز على رصيد المساهم )كامال أو جزء منه(. إدخال قيود الملكية

 .المستثمرالطبيعي من واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمراسم أم  اسم األم

 اسم الورقة المالية كما في شهادة التسجيل. رقة الماليةاسم الو 

 .المستثمراالسم كما هو في الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمراسم 

 اسم الشهرة للوسيط. االسم المختصر

 اسم الوسيط كما في شهادة التسجيل. اسم الوسيط

 نهاية الفترة الزمنية المطلوبة لالستفسار. إلى تاريخ

 عدد األسهم غير الكافية لعملية البيع المنفذة. العجز أسهم

 عنوان البريد االلكتروني. البريد االلكتروني

 البلد الذي يقيم فيه الشخص. البلد

ساجل بالحركااات التاي قااام بهاا المساااهم فاي ورقااة ماليااة معيناة وأثرهااا علاى األرصاادة خاالل فتاارة زمنيااة  بطاقة مساهم
 محددة.

 تاريخ اليوم الذي أصدرت فيه الوثيقة  تاريخ االصدار

 تاريخ اليوم الذي تنتهي فيه الوثيقة  تاريخ االنتهاء

 .المستثمر التاريخ الذي تم فيه تعيين حالة الوثائق أو حالة تاريخ الحالة

 التاريخ الذي تم تسجيل الحركة فيه. تاريخ الحركة

 التاريخ الذي وقعت الحركة فيه. تاريخ الحق

 تاريخ آخر تحديث تم على سجل المساهم. السجلتاريخ 

 تاريخ اليوم الذي اصدر فيه عقد التحويل. تاريخ العقد

 التاريخ الذي انشأ فيه الكتاب. تاريخ الكتاب
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 .المستثمرالطبيعي كما ورد في الوثيقة المستخدمة في تعريف  ا المستثمرتاريخ ميالد تاريخ الميالد

لاادى المركااز إلااى حسااابه لاادى أعضاااء  مسااتثمرالعمليااة التااي يااتم بهااا نقاال األوراق الماليااة ماان حساااب  تحويل األوراق المالية
لاادى أعضاااء المركااز إلااى حسااابه لاادى المركااز أو ماان حساااباته بااين  المسااتثمرالمركااز أو ماان حساااب 

 األعضاء.

 تنفيذ أمر شراء أو بيع. التداول

تسمح بتحميل ملفات معينة على شكل نص أو ملف اكسل على جهاز  SCORPIOميزة في نظام  تحميل الملفات
 حاسوب المستخدم.

ترتيب السجالت التي يجلبها النظام، عادة يتم ترتيب السجالت أبجديا باالسام، أو مان الرصايد األكبار  ترتيب البيانات
 إلى األصغر.

 الوثائق الثبوتية على قاعدة بيانات المركز.إدخال معلومات وبيانات خاصة بالمستثمر من واقع  تعريف المستثمر 

العمليااة التااي يااتم بموجبهااا إتمااام أي عقااد تااداول لنقاال ملكيااة األوراق الماليااة ماان البااائع إلااى المشااتري  التسوية
 وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

 .المستثمركما هي في الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمرجنسية  الجنسية

، ويقسام إلاى: أفاراد، إياداع، بلاديات، تجزئاة، جمعياات، حكوماات، شاركات،  للمساتثمرالشكل القانوني  المستثمرنيف تص
 صناديق، طوائف دينية، مؤسسات، مشترك، هامش، هيئات، وقف.

 و/أو جنسيته و/أو رقم المركز بناء على األوراق الثبوتية. المستثمرتعديل اسم  المستثمرتعديل معلومات 

صفحة مصاممة إلظهاار المعلوماات التالياة الخاصاة بحساابات المشاترك والتجزئاة: رقام الحسااب ورقام  فاصيل الحسابت
 .المستثمرالمركز واسم 

التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات إطراف التداول الناشائة عان أي عقاد تاداول  العملية التقاص
 وذلك لتسليم األوراق المالية أو تسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.

 .المستثمرالطبيعي ذكر أو أنثى من واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمرجنس  الجنس

خدم في شاشات االستفسار لالستعالم عن المستثمرين ذوي الجنسيات العربية أو األجنبياة أو ذوي تست جنسية محددة
 جنسية محددة.

 الشخص الموجه للكتاب. الجهة المصدرة للكتاب

 الشخص الذي يقوم بالحجز. الحاجز

 الحركة قد تكون غير مرحلة أو مرحلة أو ملغاة أو مثبتة أو مرفوضة حالة الحركة

 يصف نشاط الحساب الذي قد يكون عامل أو غير عامل أو مغلق الحساب حالة

 الذي قد يكون فعال أو غير فعال أو موقوف عن التداول المستثمريصف نشاط  المستثمرحالة 

والتااي قااد تكااون طلباات أو لاام تطلااب أو متابعااة أو  المسااتثمرتصااف الوثااائق المسااتخدمة فااي تعريااف  حالة الوثائق
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 مكتملة

ويساااوي مجمااوع أرصاادة الحاار والمرهااون والمحجااوز والمعلااق الموجااب  المسااتثمرالرصاايد الااذي يملكااه  الحالي
 مطروحا منه المعلق السالب.

ويصدر عن طرياق طارف ثالاث مثال  المستثمرقيد ملكية على عدد محدد من ورقة/أوراق مالية معينة  حجز
 ة في مجلس اإلدارة.المحكمة أو قرارات إدارية مثل ضريبة الدخل أو بسبب العضوي

 الحجز الذي يقع على عدد محدد من ورقة أو مجموعة أوراق مالية معينة. حجز أسهم

 وما يتجزأ منه من توزيعات أو أربالبمستثمر حجز كامل الرصيد الخاص  حجز حساب

 الرصيد المتال التصرف فيه. الحر

 البيانات الخاصة بالحركة قد حفظت في قاعدة البيانات. تكون الحركات المخزنة

 تكون البيانات الخاصة بالحركة قد حفظت بعد تخزينها بحيث ال يمكن التعديل عليها بعد ذلك. الحركات المثبتة

 الحركة التي انعكس أثرها على السجالت. الحركات المرحلة

 عدة البيانات والحركة المرفوضة ال يمكن تثبيتها أو ترحيلها.حذف الحركة دون حذف سجلها من قا الحركات المرفوضة

فااي الساجل المركاازي أو أعضاااء المركااز حيااث يعكااس عاادد  المسااتثمرساجل بالحركااات علااى حسااابات  حساب
 األوراق المالية في الحساب ولكل ورقة مالية.

يفااتح علااى قاعاادة بيانااات المركااز ويااتم ماان خاللااه تجزئااة عمليااات البيااع والشااراء بااين الحساااب  حساااب حساب تجزئة
 الرئيسي والحسابات الفرعية المرتبطة به.

 .للمستثمرحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز ويتم تحديده ألغراض الحفظ األمين لألوراق المالية  حساب حفظ أمين

 إشارة تبين أن حساب المساهم محجوز. الحساب محجوز

واحاد فقاط ساواء كاان شخصاا طبيعياا بمساتثمر حساب يفتح على قاعدة بياناات المركاز ويكاون خاصاا  حساب مستقل
 أو اعتباريا.

حساااب يفااتح علااى قاعاادة بيانااات المركااز ويكااون باشااتراك شخصااين أو أكثاار فااي حساااب واحااد حيااث  حساب مشترك
 ية باالسم المشترك.تسجل ملكية الوراق المال

 ألعمال التمويل على الهامش. تخصيصهحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز والذي يتم  حساب هامش

 طريقة لترتيب السجالت حسب الترتيب الهجائي ألسماء المستثمرين. حسب االسم

 طريقة لترتيب السجالت من الرصيد األكبر إلى الرصيد األصغر. حسب الرصيد

 .المستثمراسم الدولة التي يقيم فبها  الدولة

 في بداية يوم العمل. المستثمر عدد األوراق المالية في حساب ا رصيد بداية اليوم

الماراد االساتعالم عناه ضامن الخياارات التالياة: =،<،>،<=،>=، مان  المساتثمرتستخدم لتحديد رصايد  المستثمررصيد 
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 إلى.

 شاشات االستفسار لالستعالم عن المستثمرين ذوي رصيد محدد.، تستخدم في المستثمررصيد  رصيد محدد

 الرصيد في بداية الفترة الزمنية المحددة. رصيد مدور

 في نهاية يوم العمل. المستثمرعدد األوراق المالية في حساب  رصيد نهاية اليوم

 الرقم المتسلسل لحركة التداول عند تنفيذها في البورصة. رقم التداول

 الرقم المتسلسل الذي يعطيه النظام للعملية التي تم تنفيذها مثل إدخال رهن. الحركةرقم 

المثبت والمعتمد من قبل الوسيط لدى المركز والمستخدم لغايات تداول الوسيط بااألوراق  المستثمررقم  رقم الحساب
 .رالمستثمالمالية لذلك 

 وتاريخا. الرقم المبين في الكتاب لتوثيقه موضوعا رقم الكتاب

لادى المركاز وهاو رقام غيار قابال للتكارار، ويتكاون مان عشارة خاناات ويساتعمل  للمساتثمر الرقم الموحد رقم المركز
 في جميع أجزاء النظام. المستثمرللتعرف على 

 رقم متسلسل يعتمد من قبل المصدر للمساهم وذلك لغايات االحتفاظ بسجل المساهم. رقم المساهم

 الرقم المتسلسل الذي يحمله عقد التحويل. رقم العقد

 .المستثمرالرقم الذي تحمله الوثيقة المستخدمة لتعريف  رقم الوثيقة

رقاام مرجعااي فريااد غياار متكاارر يصاارف لكاال منشاااة ويسااتخدم للوصااول إلااي بيانااات المنشاااة األساسااية  الرقم الوطني للمنشاة 
 بقاعدة البيانات ذات العالقة بالمنشاة

 رقم معتمد من قبل بورصة عمان تعطيه حسب نظام خاص لألوراق المالية. قة الماليةرقم الور 

 ف مناطق التوزيع البريدية.ريرمز يستخدم لتع الرمز البريدي

هو صيغة موحدة للرموز المعّرفة للبنك التي وافقت عليها المنظمة الدولّية للتوحيد القياسي )أيزو(.  SWIFTرمز 
وهو يمّثل رمز هوية فريدة من نوعها لمصرف خاص، حيث أّن هذه الرموز المستخدمة عند تحويل 

ئل بين األموال بين المصارف، ال سيما بالنسبة للنقل الدولي عبر سلك، وأيضًا لتبادل الرسا
  المصارف األخرى. ويمكن في بعض األحيان أن توجد على كشوف الحساب.

 اتفاق تعاقدي وفيه يتم رهن األوراق المالية للحصول على قرض أو خدمة. رهن

ساااجل أو أكثااار يحاااتفظ باااه مصااادر الورقاااة المالياااة يااادون فياااه أساااماء ماااالكي األوراق المالياااة والبياناااات  سجل المساهمين
عاادد األوراق الماليااة التااي يملكهااا كاال ماانهم وعمليااات التحوياال التااي تجااري عليهااا وأي الخاصااة بهاام و 

 بيانات يراها المركز ضرورية.

 هو سجل المساهمين بعد آخر تحديث. سجل المساهمين الحالي

م ماان واقااع ذلااك السااجل الااذي يتضاامن أسااماء مااالكي األوراق الماليااة الااذين تتطااابق معلوماااتهم وبياناااته سجل المساهمين المودع
 السجل مع معلوماتهم وبياناتهم على قاعدة بيانات المركز.
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سجل المساهمين غير 
 المودع

 السجل الذي ال تتطابق معلوماته وبياناته مع قاعدة بيانات المركز

سااااااااجل المساااااااااهمين القاباااااااال 
 لإليداع

 السجل الذي تتطابق معلوماته وبياناته مع سجالت األحوال المدنية

سجل المساهمين غيار القابال 
 لإليداع

 السجل الذي ال تتطابق معلوماته وبياناته مع قاعدة بيانات المركز أو سجالت األحوال المدنية

 السعر الذي تم التنفيذ عليه. السعر

 رقم صندوق البريد. ص.ب.

 المقابل.المقابل بالطرف  والمستثمريشار في النظام إلى الوسيط المقابل  الطرف المقابل

 .المستثمرالطلب الذي يتقدم به العضو لتحويل األوراق المالية من/إلى حساب  طلب التحويل

يستخدم لإلشارة إلى عدد األوراق المالية ضمن السياق الواردة فيه مثل عدد األوراق المالية المباعة أو  عدد األوراق المالية
 المشتراة أو الخاضعة لقيد ملكية.

ربيااة، تسااتخدم فااي شاشااات االستفسااار لالسااتعالم عاان المسااتثمرين ذوي الجنساايات العربياااة جنسااية ع عربي
 فقط.

 لديه. المستثمرالوسيط أو الحافظ األمين الذي تم تحويل األوراق المالية إلى حساب  العضو المحال له

 إليه. ستثمرالمالوسيط أو الحافظ األمين الذي تم تحويل األوراق المالية من حساب  العضو المحيل

 العقد الذي تم بموجبه بيع أوراق مالية. عقد البيع

 النموذج المعتمد من المركز لتحويل األوراق المالية من المحيل إلى المحال له. عقد التحويل

 العقد الذي يتم موجبه شراء أوراق مالية أو بيعها. عقد التداول

التزامات الوسايط والحاافظ االماين المرتبطاة بعقاد التاداول المنفاذ مان قبال العقد الذي يتم بموجبه تسوية  عقد التسوية 
 الوسيط لحسابات الحافظ األمين

 البيع برصيد غير كاف من األوراق المالية. العجز

 العقد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالية. عقد الشراء

 والعائلي والسجل المركزي بوصفهم أعضاء. يشار في النظام إلى الوسطاء وأمناء الحفظ واالرثي العضو

 العضو على الطرف اآلخر من عملية التداول. العضو المقابل

 العقد الذي يخالف احد شروط العقود المقبولة. العقد المرفوض

 المساتثمرالعقد الذي ال ينفذ إلى حين معالجته وذلك إذا كان عدد األوراق المالية المسجلة في حساب  العقد المعلق
لاادى الوساايط البااائع ال تكفااي لتنفيااذ عمليااة البيااع أو إذا كاناات األوراق الماليااة المباعااة مقياادة بقيااد يمنااع 

 التصرف بها.
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 العقود التي تم تنفيذها في البورصة وتم إقرارها وقبولها من قبل أنظمة المركز. العقد المقبول

 الشراء باستخدامها.العملة التي تم تنفيذ أوامر البيع و  عملة التداول

الشاخص الطبيعاي أو االعتباااري أو المشاترك المعاارف علاى قاعادة بيانااات المركاز والااذي يملاك حسااابا  المستثمر
 لدى السجل المركزي و/أو احد األعضاء.

 الذي قام ببيع األوراق المالية. المستثمر البائع المستثمر

 بشراء األوراق المالية. الذي قام المستثمر المشتري المستثمر

 مثبت. المستثمر إشارة مستخدمة في نظام المركز للداللة على أن حالة ا مثبت المستثمر

العائااد األساسااي الااذي يحصااال عليااه الوساايط مقابااال إتمااام عمليااة البيااع أو الشاااراء نيابااة عاان عميلاااه.  العمولة
 لألوراق المالية المباعة أو المشتراة.تحسب العمولة عادة على شكل نسبة مئوية من القيمة السوقية 

 العنوان الكامل لسكن الشخص. العنوان

 رقم الفاكس بما فيه الرمز الدولي. فاكس

ماان واقااع الوثااائق الثبوتيااة علااى قاعاادة بيانااات المركااز،  بالمسااتثمرإدخااال معلومااات وبيانااات خاصااة  فتح حساب
دخال وفك قيود الملكية.  واالحتفاظ بسجل لحركات التداول والتحويل واه

 .لمستثمروضع إشارة إلزالة قيد الحجز عن عدد محدد من ورقة مالية معينة  فك حجز

 .لمستثمر ةوضع إشارة إلزالة قيد الرهن عن عدد محدد من ورقة مالية معين فك رهن

 .لمستثمرإزالة الرهن والحجز عن عدد محدد من ورقة مالية معينة  فك قيود الملكية

 البيانات الوطنية الخاصة باألشخاص الطبيعيين وتتضمن بشكل خاص قاعدة البيانات الرقم الوطني. قاعدة بيانات األحوال المدنية

 والرهن.تشير عبارة قيود الملكية إلى الحجز  قيود الملكية

 وثيقة رسمية صادرة عن شخص طبيعي أو اعتباري موجهة إلى طرف )أطراف( ثان )ثانية(. الكتاب

خاااالل فتاارة زمنياااة  المسااتثمرسااجل بالحركااات علاااى األوراق الماليااة واثااار هااذه الحركاااات علااى رصااايد  كشف حساب
 محددة ولحساب معين.

 السيد، الفاضلة. مثل المستثمراللقب الذي يحمله  اللقب

 في التخاطب. المستثمر اللغة التي يستخدمها لغة التخاطب

 المكان الذي اصدر فيه الوثيقة. مكان االصدار

 المؤهل العلمي للمستثمر الطبيعي المراد تعريفة وفتح حساب له. المؤهل العلمي

 خدمة في تعريف المستثمر.مكان ميالد المستثمر الطبيعي كما ورد في الوثيقة المست مكان الميالد 

مؤسساااة ذات نفاااع عاااام ال تهااادف إلاااى تحقياااق الاااربح ويتمتاااع بشخصاااية اعتبارياااة ذات اساااتقالل ماااالي  مركز إيداع األوراق المالية
جاااراء  ياااداع األوراق المالياااة، واه داري، ويتاااولى مهاااام تساااجيل األوراق المالياااة وحفاااظ ونقااال ملكيتهاااا، واه واه
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 التعريف المصطلح

 والتسوية لألوراق المالية. التقاص

 طرف من أطراف عملية تحويل ملكية  والذي تنقل إليه ملكية األوراق المالية من المحيل. المحال له

 عدد األسهم المحجوزة. المحجوز

 جنسية محددة، وتستخدم في شاشات االستفسار لالستعالم عن مستثمرين ذوي جنسية محددة. محددة

مان أطاراف عملياة تحويال ملكياة األوراق المالياة والاذي تنقال مناه ملكياة األوراق المالياة لصاالح  طرف المحيل
 المحال له.

 مكان إقامة الشخص الطبيعي أو االعتباري. المدينة

 الشخص الذي يقوم برهن األوراق المالية لصالح عميل معين. المرتهن

الحالياة التاي يقاوم المساتخدم بتنفياذها )مثاال يكاون رقام التاداول الارقم هو رقم حركاة تارتبط بهاا الحركاة  مرجع الحركة
 المرجعي في حركات العقود المعلقة(.

 عدد األسهم المرهونة. المرهون

 الشخص االعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. المصدر

 سويتها بعد.األوراق المالية المشتراة ولم تنته فترة ت معلق موجب

 األوراق المالية المباعة ولم تنته فترة تسويتها بعد. معلق سالب

 إذا كان شخصا اعتباريا. المستثمرشخص طبيعي يمثل  المفوض بالتوقيع

 بيانات يدخلها المستخدم إلضافة معلومات حول الحركة المنفذة. مالحظات

 رصيد المساهم من ورقة مالية معينة. ملكية المساهم

 بداية الفترة الزمنية المطلوبة لالستفسار. من تاريخ

الااذي ينااوب  للمسااتثمر الشااخص الطبيعااي المخااول قانونيااا بالتصاارف فااي ملكيااة األوراق الماليااة العائاادة المستثمرالنائب عن 
 عنه.

النظاام مصادري األوراق المالياة مان لنظام مركز اإليداع االلكتروني، يخادم هاذا  المساندة احد األنظمة نظام مصدري األوراق المالية
 خالل وظائفه المختلفة والتي من أبرزها إدارة سجل المساهمين.

لنظام مركز اإلياداع االلكتروناي، يخادم هاذا النظاام الوساطاء مان خاالل وظائفاه  المساندةاحد األنظمة  نظام الوسطاء
 ل األوراق المالية.وفتح الحسابات وتحوي المستثمرينالمختلفة والتي من أبرزها تعريف 

 للحجز نوعان: حجز أسهم وحجز حساب. نوع الحجز

 رهن وحجز وفك رهن وفك حجز. نوع الحركة/القيد

تحااويالت ماان السااجل وتحااويالت إلااى السااجل وتحااويالت ماان الحااافظ األمااين وتحااويالت إلااى الحااافظ  نوع الحركة
 األمين
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 بيع وشراء نوع الحركة

 .تجزئة، حفظ أمين، مستقل، مشترك، هامش نوع الحساب

 طبيعي واعتباري ومشترك. المستثمرنوع 

 المصفي، الوصي، الوكيل، قيم المحجوزين، قيم المحكمة، وكيل التفليسة، ولي األمر نوع النيابة

بطاقاااة وتضااام: اتفاقياااة، إقااارار، دفتااار عائلاااة، مشاااترك،  مساااتثمرناااوع الوثيقاااة المساااتخدمة فاااي تعرياااف  نوع الوثيقة
 شخصية، جواز سفر، شهادة تسجيل، وثيقة سفر وال يوجد.

 والمخول قانونيا بالتصرف في ملكية األوراق المالية. المستثمرمعلومات تتعلق بالنائب عن  النيابة عن الغير

 رقم الهاتف بما فيه الرمز الدولي. الهاتف

 المزودة بالخدمة والرمز الدولي.رقم الهاتف النقال بما فيه رمز الشركة   الهاتف النقال

 شراء األوراق المالية وبيعها لحساب الغير.االعتباري المرخص له بممارسة الشخص  الوسيط

 اسم الوسيط البائع الذي قام بعملية التداول. الوسيط البائع

 اسم الوسيط المشتري الذي قام بعملية التداول. الوسيط المشتري

 في الطرف الثاني من عملية التداول.الوسيط  الوسيط المقابل

أي حقااوق ملكيااة أو دالالت أو بينااات متعاااارف عليهااا علااى أنهااا أوراق مالياااة سااواء كاناات محلياااة أو  الورقة المالية
 أجنبية.

 الساعة والدقيقة والثانية التي تم تنفيذ حركة التداول فيها. وقت التداول/وقت العقد
 
 


