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ال�سادة مركز �إيداع الأوراق المالية المحترمين
بعد اطالعنا على كافة ال�شروط والأحكام والأنظمة والتعليمات المتعلقة بع�ضوية �شركتنا لدى مركز ايداع االوراق المالية ،نود �أن نحيطكم علم ًا برغبتنا االن�ضمام الى ع�ضوية المركز.

بيــانــات عــامــة
اال�سم الكامل باللغة العربية
اال�سم الكامل باللغة الإنجليزية
اال�سم المخت�صر باللغة العربية
اال�سم المخت�صر باللغة االنجليزية
ال�صفة القانونية لل�شركة
ر�أ�س المال الم�صرح به
ر�أ�س المال المكتتب به
ر�أ�س المال المدفوع
رقم ال�سجل التجاري لدى وزارة ال�صناعة والتجارة
تاريخ الت�أ�سي�س

/

/

تاريخ ال�شروع بالعمل

/

/

القطاع االقت�صادي
جن�سية ال�شركة
في حالة ح�صول ال�شركة على احدى التراخي�ص التالية ،يرجى تحديد نوع الترخي�ص
و�سيط مالي(بالعمولة)

حفظ �أمين

و�سيط لح�سابه

العنوان
المدينة

البلد

�صندوق البريد

الرمز البريدي

عنوان المقر الرئي�سي
ا�سم ال�شارع

المحافظة

رقم الهاتف

رقم الفاك�س

الهاتف النقال
الموقع الإلكتروني

البريد الإلكتروني العام لل�شركة

ال�ستخدامات مركز ايداع االوراق المالية
رقم ال�شركة

رقم الحافظ الأمين

رقم الو�سيط

الرمز العالمي ()ISIN

ت�صنيف ال�شركة

بنوك

ت�أمين

�صناعة

خدمات

الوثائق والم�ستندات العامة
يرفق بهذا الطلب الوثائق والم�ستندات والمعلومات التالية:
� .1شهادة ت�سجيل ال�شركة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة.
 .2كتاب منح ال�شركة حق ال�شروع بالعمل (ان وجد).
 .3عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي م�صدقين من مراقب عام ال�شركات قبل �أ�سبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
 .4كتاب �صادر عن الجهات الر�سمية المخت�صة يحدد الن�سبة الم�سموح بها لتملك غير الأردنيين في �أ�سهم ال�شركة وفق ًا لأحكام نظام تنظيم ا�ستثمارات غير الأردنيين المعمول به.
� .5شهادة مفو�ضين بالتوقيع �صادرة عن مراقب عام ال�شركات قبل �أ�سبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
 .6قائمة ب�أ�سماء كل من:
1
• اع�ضاء مجل�س الإدارة (ح�سب النموذج المرفق) او اع�ضاء هيئة المديرين (ح�سب واقع الحال) ورقم المركز الخا�ص بكل منهم .
• ا�سماء ال�شركاء وح�ص�صهم في ال�شركة اذا كانت ذات م�س�ؤولية محدودة ورقم المركز الخا�ص بكل منهم.
• ا�سم المدير العام ورقم المركز الخا�ص به وتاريخ تعيينه.
• ا�سماء ا�شخا�ص الإدارة العليا ورقم المركز الخا�ص بكل منهم.
• ا�سماء المفو�ضين بالتوقيع عن ال�شركة ونماذج عن تواقيعهم و�صفتهم الوظيفية بال�شركة ورقم المركز الخا�ص بكل منهم.
• ا�سم �ضابط االرتباط مع المركز على �أن يكون من �أ�شخا�ص الإدارة العليا في ال�شركة ورقم المركز الخا�ص به.

الوثائق والم�ستندات اال�ضافية الخا�صة بال�شركات الم�ساهمة العامة وم�صدرو االوراق المالية
يرفق بهذا الطلب الوثائق والم�ستندات والمعلومات التالية:
 .1قرار هيئة االوراق المالية بالموافقة على ت�سجيل اال�سهم لديها.
 .2نوع الورقة المالية.
 .3عدد اال�سهم والقيمة اال�سمية لها (ان وجدت).
 .4تاريخ ا�صدار ال�سندات وتاريخ ا�ستحقاقها و�سعر الفائدة وتاريخ دفع الفوائد واي �شروط اخرى (ان وجدت).
� .5سجل مالكي الأوراق المالية على قر�ص مرن ( )CDوفق الموا�صفات الفنية المرفقة ،على �أن يتم تحديد ا�سماء الم�ؤ�س�سين وعدد اال�سهم المملوكة من قبلهم (ان وجدت).
 .6ن�شرة ا�صدار االوراق المالية.
 .7تزويد المركز بالتعهد واالقرار بال�صيغة �أدناه وعلى ورق ال�شركة مختوم ًا بخاتمها وموقع ًا من قبل المفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة.
ا�ستناداً �إلى �أحكام المادة ( /82هـ) من قانون الأوراق المالية رقم ( )76ل�سنة  2002والـمادة ( )8من النظام الداخلي للع�ضوية ومعايير ال�سلوك المهني وحيث �أنني �شركة م�ساهمة
عامة ع�ضو في مركز �إيداع الأوراق المالية ،ف�أنني �أتعهد بااللتزام والتقيد تقيداً تاماً ب�أحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات ال�صادرة عن مركز �إيداع الأوراق المالية و�أي
تعديالت تطر�أ عليها بالإ�ضافة �إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية ال�صادرة عنه.
كما التزم بدفع البدالت والأجور والعموالت و�أي مبالغ مالية ت�ستحق على ال�شركة ل�صالح مركز �إيداع الأوراق المالية وذلك �ضمن المدة المحددة في طلب المركز المر�سل لل�شركة ،كما
�أتعهد باال�ستجابة لطلبات مركز �إيداع الأوراق المالية وتزويده ب�أي معلومات �أو وثائق وما �شابه ذلك خالل المدة المحددة في طلب المركز المر�سل لل�شركة.

الوثائق والم�ستندات اال�ضافية الخا�صة بالو�سطاء
يرفق بهذا الطلب الوثائق والم�ستندات والمعلومات التالية:
 .1قرار مجل�س مفو�ضي هيئة الأوراق المالية بالموافقة على الترخي�ص.
 .2ا�سماء المعتمدين لدى الو�سيط وارقام المركز الخا�صة بهم و�صورة عن وثائق اثبات ال�شخ�صية الخا�صة بهم.
 .3تزويد المركز بالتعهد واالقرار بال�صيغة �أدناه وعلى ورق ال�شركة مختوم ًا بختم ال�شركة وموقع ًا من قبل المفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة.
ا�ستناداً �إلى �أحكام المادة ( /82هـ) من قانون الأوراق المالية رقم ( )76ل�سنة  2002والـمادة ( )13من النظام الداخلي للع�ضوية ومعايير ال�سلوك المهني وحيث �أنني و�سيط ع�ضو
في مركز �إيداع الأوراق المالية ،ف�أنني �أتعهد بااللتزام والتقيد تقيداً تاماً ب�أحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات ال�صادرة عن مركز �إيداع الأوراق المالية و�أي تعديالت تطر�أ
عليها بالإ�ضافة �إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية ال�صادرة عنه.
كما التزم بدفع البدالت والأجور والعموالت و�أي مبالغ مالية ت�ستحق على ال�شركة ل�صالح مركز �إيداع الأوراق المالية و�صندوق �ضمان الت�سوية وذلك �ضمن المدة المحددة في طلب
المركز المر�سل لل�شر كة ،كما �أتعهد باال�ستجابة لطلبات مركز �إيداع الأوراق المالية وتزويده ب�أي معلومات �أو وثائق وما �شابه ذلك خالل المدة المحددة في طلب المركز المر�سل
لل�شركة.

 1رقم المركز هو الرقم الوطني للشخص الطبيعي اردني الجنسية او الرقم الصادر عن المركز للجهات االخرى.

الوثائق والم�ستندات الإ�ضافية الخا�صة بامناء الحفظ
يرفق بهذا الطلب الوثائق والم�ستندات والمعلومات التالية:
 .1قرار مجل�س مفو�ضي هيئة الأوراق المالية بالموافقة على الترخي�ص.
 .2تزويد المركز بالتعهد واالقرار بال�صيغة �أدناه وعلى ورق ال�شركة مختوم ًا بختم ال�شركة وموقع ًا من قبل المفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة.
ا�ستناداً �إلى �أحكام المادة ( /82هـ) من قانون الأوراق المالية رقم ( )76ل�سنة  2002والـمادة ( )20من النظام الداخلي للع�ضوية ومعايير ال�سلوك المهني وحيث �أنني حافظ امين
ع�ضو في مركز �إيداع الأوراق المالية ،ف�أنني �أتعهد بااللتزام والتقيد تقيداً تاماً ب�أحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات ال�صادرة عن مركز �إيداع الأوراق المالية و�أي تعديالت
تطر�أ عليها بالإ�ضافة �إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية ال�صادرة عنه.
كما التزم بدفع البدالت والأجور والعموالت و�أي مبالغ مالية ت�ستحق على ال�شركة ل�صالح مركز �إيداع الأوراق المالية وذلك �ضمن المدة المحددة في طلب المركز المر�سل لل�شركة ،كما
�أتعهد باال�ستجابة لطلبات مركز �إيداع الأوراق المالية وتزويده ب�أي معلومات �أو وثائق وما �شابه ذلك خالل المدة المحددة في طلب المركز المر�سل لل�شركة.

التزامات ال�شركة

 .1ت�سديد بدالت االنت�ساب وبدالت اال�شتراك ال�سنوية وفق ًا الحكام النظام الداخلي لعوائد مركز ايداع االوراق المالية.
 .2الربط االلكتروني مع مركز ايداع االوراق المالية ،على ان يتم تزويد المركز بالتعهد واالقرار الخا�ص با�ستالم النظام االلكتروني وفق ال�صيغة المعتمدة من قبل المركز وعلى ورق ال�شركة
مختوم ًا بخاتمها وموقع ًا من قبل المفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة.
� .3إيداع كافة الأوراق المالية لدى المركز (لل�شركات الم�ساهمة العامة وم�صدرو االوراق المالية فقط).
 .4ت�سديد م�ساهمتها تجاه �صندوق �ضمان الت�سوية فور الطلب (للو�سطاء فقط).
 .5فتح ح�ساب بنكي لغايات قب�ض ودفع اثمان االوراق المالية ،على ان يتم تزويد المركز با�سم البنك وا�سم الفرع ورقم الح�ساب (للو�سطاء فقط).
 .6اعالم المركز باي تغيير يطر�أ على البيانات والمعلومات الواردة في الطلب او المرفقات فور حدوثه.

البريد االلكتروني

يعمل المركز على تخ�صي�ص بريد الكتروني لكل ع�ضو من اع�ضائه ،و�سيعمل المركز على تزويدكم بعنوان البريد الإلكتروني الخا�ص ب�شركتكم الحق ًا ،على ان يتم تزويد المركز باقرار ا�ستالم البريد
االلكتروني وفق ال�صيغة المعتمدة من قبل المركز وعلى ورق ال�شركة مختوم ًا بخاتمها وموقع ًا من قبل المفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة.

�أنا /نحن المفو�ض/المفو�ضين بالتوقيع عن ال�شركة �أقر/نقر ب�صحة جميع المعلومات والبيانات �سواء الواردة في طلب الع�ضوية هذا او تلك المرفقة،
و�أني/اننا نتحمل كامل الم�س�ؤولية عن عدم �صحة او دقة او اكتمال �أي من تلك المعلومات او �أي اخطاء ترد فيها ،وال يتحمل المركز اية م�س�ؤولية من
جراء ذلك ،وكما �أتعهد/نتعهد و�ألتزم/نلتزم ب�إعالم المركز دون �إبطاء �أو ت�أخير ،عن �أي تغيير �أو تعديل يطر�أ على المعلومات الواردة في هذا الطلب
فور حدوثها.
ا�سم المفو�ض بالتوقيع

تعليمات هامة

ختم ال�شركة

التوقيع

التاريخ

 .1ي�صدر قرار مجل�س الإدارة بالقبول �أو الرف�ض بنا ًء على تن�سيب المدير التنفيذي خالل �شهر من تاريخ تقديم طلب الع�ضوية ،م�ستكم ًال جميع البيانات والم�ستندات والوثائق المطلوبة.
 .2يتم تقديم الطلب خالل ا�سبوعين من تاريخ ح�صول ال�شركة على حق ال�شروع بالعمل بعد اعالم المركز بذلك خطي ًا.
 .3لموظفي المركز المخولين من المدير التنفيذي خطي ًا التفتي�ش على وثائق و�سجالت �أي من �أع�ضائه والح�صول على ن�سخ منها� ،سواء كان ذلك ب�إ�شعار م�سبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق
بمهام المركز وتعتبر موافقة الع�ضو على ال�سماح لموظف المركز للقيام بهذه الأعمال �شرط ًا للع�ضوية.
 .4يحظر الدخول �إلى �أنظمة المركز الإلكترونية وقاعدة بياناته �إال من قبل الع�ضو المخول بذلك بموجب االنظمة والتعليمات ال�صادرة عن المركز ،على �أن يتحمل الع�ضو كامل الم�س�ؤولية
المترتبة على ا�ستخدامه النظمة المركز الإلكترونية و�أي معلومات �أو بيانات يتم الح�صول عليها من خالل هذه االنظمة.
 .5يلتزم الع�ضو بالمحافظة على الرقم ال�سري الخا�ص به للدخول �إلى �أنظمة المركز االلكترونية ويحظر عليه اعطاء ذلك الرقم ال�سري الي �شخ�ص غير مخول با�ستخدام االنظمة.
 .6يلتزم الع�ضو بتزويد المركز ب�أي وثائق �أو معلومات �أو بيانات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها المركز منا�سبة وخالل الفترة التي يحددها.
 .7تتوفر جميع االنظمة الداخلية والتعليمات ال�صادرة عن المركز على موقع المركز االلكتروني على �شبكة االنترنت .www.sdc.com.jo

