
ل�ستخدامات مركز اإيداع الأوراق المالية 

التاريخالتوقيعال�سم

التدقيق

الإدخال

الموافقة

تم توقيع هذا الطلب اأمامي

ال�سادة مركز اإيداع الأوراق المالية                         التاريخ:

يرجى التكرم باإ�سدار ك�سف ح�ساب اأوراق مالية وفقًا لما هو مبين اأدناه للفترة من                         الى

ا�سم الورقة المالية:

رقم الورقة المالية:

نوع الورقة المالية:

نوع الع�سو:

ا�سم الع�سو:

رقم الع�سو:

ا�سم الح�ساب:

نوع الح�ساب:

ا�سم مالك الورقة المالية:

رقـم المركــز:

ا�سم المفو�ص بالتوقيع لل�سخ�ص العتباري:

الخاتم الر�سمي لل�سخ�ص العتباري:

                            التوقيع:

نوع النيابة:            ولي الأمر       الو�سي       الوكيل       قيم المحجورين       وكيل التفلي�سة       قيم المحكمة       الم�سفي       اأخرى

ا�سم النائب:

رقم المركز:

الجن�سية:

                            التوقيع:

اأنا الموقع اأعاله اقر ب�سحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات المذكورة اأعاله، واأتحمل كامل الم�سوؤولية المترتبة على ذلك، دون تحميل مركز اإيداع الأوراق المالية اأي م�سوؤولية عن �سحة ودقة واكتمال تلك البيانات والمعلومات. 

ا�سم م�ستلم الك�سف/الك�سوفات:

التاريخ:

                            التوقيع:

طلب ك�سف ح�ساب اأوراق مالية

بيانات الم�ستثمر

بيانات الح�ساب

بيانات النيابة عن الغير

بيانات الورقة المالية

بيانات الع�سو

نموذج رقم )11(

بيانات ا�ستالم الك�سف/الك�سوفات

  ورقة مالية محددة

  ح�ساب محدد لدى ع�سو

  ع�سو محدد

  حافظ اأمين  و�سيط

  جميع الأوراق المالية

  جميع الح�سابات لدى الع�سو

  جميع الأع�ساء

  ال�سجل المركزي

اأن تكون م�سدقة ح�سب الأ�سول. الوثيقة �سادرة خارج المملكة فيجب  واإذا كانت هذه  المعنية المخت�سة،  النيابة ال�سادرة عن الجهات  اإرفاق وثيقة  · اإذا كان الطلب مقدم من نائب، فيجب  المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة وو�سوح.   تعليمات هامة:    · يجب تعبئة كافة 

المفعول: �سارية  تكون  اأن  على  الطلب  هذا  مع  التالية  الثبوتية  الأوراق  اإرفاق      · يجب 
لالأردني: جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سخ�سية، وال�سادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات على اأن تحمل تلك الوثائق الرقم الوطني.  · بالن�سبة لغير الأردني: جواز ال�سفر. الأ�سخا�ص الطبيعيين:      · بالن�سبة 

الأ�سول.  ح�سب  م�سدقة  الت�سجيل  �سهادة  الأردني:  لغير  المخت�سة.  · بالن�سبة  الر�سمية  الجهات  لدى  الت�سجيل  �سهادة  لالأردني:  الأ�سخا�ص العتباريين:      · بالن�سبة 
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