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  مركز إیداع األوراق المالیة

  المقدمة

في مؤسسة ذات نفع عام انشىء مركز إیداع األوراق المالیة ك
 .بموجب قانون األوراق المالیةاألردن 

في شهر أیار من عام واعماله بدأ المركز بممارسة مهامه 
تع المركز بشخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي ویتم 1999

ٕ و     داري.ا

مهام  2002) لسنة 76حدد قانون األوراق المالیة رقم (وقد 
  :وأعمال المركز بحیث تشمل

 یتها.نقل ملكو  حفظو  تسجیل األوراق المالیة .1
 المالیة. األوراق إیداع .2
  لالوراق المالیة. إجراء التقاص والتسویة .3

  اق المالیةادارة مركز ایداع االور 

 یدیر مركز إیداع األوراق المالیة مجلس إدارة ومدیر تنفیذي
ویتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء یتم انتخاب ، متفرغ

أربعة منهم خالل اجتماع الهیئة العامة، وثالثة أعضاء یتم 
تعیینهم من قبل هیئة األوراق المالیة، تكون مدة مجلس 

یین او انتخاب أي من وال یجوز تع االدارة ثالث سنوات.
   .من دورتین متتالیتین ألكثراالعضاء 

  المالیة إیداع األوراق أعضاء مركز

 النظام الداخلي للعضویة ومعاییر السلوك المهنيحدد 
 :جهات التالیةالمركز بالأعضاء 

  .المساهمة العامة اتالشرك .1

  .الوسیط .2
 .الحافظ األمین .3
هیئة األوراق  مفوضي أي جهة أخرى یحددها مجلس .4

 .المالیة

  الترقیم العالمي 

یعد مركز إیداع األوراق المالیة الجهة الوحیدة في المملكة 
المخولة من قبل هیئة األوراق المالیة ومؤسسة الترمیز 

  )Association of National Numbering Agencies( العالمیة

 بترقیم األوراق المالیة 
)International Securities Identification Number -ISIN(  

  )Classification of Financial Instruments-CFI( وترمیزها

  عنوان مركز ایداع االوراق المالیة

  مبنى سوق رأس المال

 شارع المنصور بن أبي عامر

  بدلي، حي المدینة الریاضیةمنطقة الع

  +962 6 5672788 :هاتف
  +962 6 5672590 فاكس:

  االردن 11121عمان  212465الصندوق البریدي: 
   info@sdc.com.jo البرید إلكتروني:

  www.sdc.com.joالموقع االلكتروني: 

 

  

 

  الرقابة واإلشراف

اإلشراف والرقابة على األنشطة المهنیة یعمل المركز على 
أعضاؤه ووضع  ذات العالقة بعمل المركز والتي یمارسها

وتطبیق القواعد الخاصة باستخدام مرافق وتسهیالت المركز 
 مركز إیداع األوراق المالیة یخضعكما  خدماته واالستفادة من
شرافها. ویحق للهیئة تفتیش  لمالیةاألوراق ا لرقابة هیئة ٕ وا

  .وتدقیق وثائق وقیود وسجالت مركز إیداع األوراق المالیة

 األنظمة اإللكترونیة

ثنائي اللغة خـاص بـه  إلكترونيقـام المركـز بتطویـر نظـام 
 "اإللكترونيیدعـى" نظـام المركـز 

Securities Central Operation Registry Processing & 
Information Online (SCORPIO)® 

أنظمة فرعیة عدة من  اإللكترونيیتكون نظـام المركـز حیث 
نظامًا   ®(SCORPIO) نظام المركز یعدو  وأنظمة مساندة

یداعها و  ٕ التقاص اجراء متكامالً لتسجیل األوراق المالیة وا
   .الدولیة المطبقة والتسویة ویتوافق والمعاییر

المهام الموكلة إلیه  نفیذونظرًا ألهمیة قیام المركز بت
بموجب قانون األوراق المالیة في كل الظروف، إضافة 
إلى أهمیة حفظ كافة المعلومات والبیانات التي لدى 
المركز والتي من أهمها ملكیة األوراق المالیة وتماشیًا 

وضمان  مع المعاییر والمتطلبات الدولیة بهذا الشأن
استرجاعها في  تخزین معلومات وبیانات المركز وسرعة

على تنفیذ مشروع الموقع عمل المركز ، الحاالت الطارئة
  االحتیاطي وموقع استدامة العمل

 (Business Continuity and Disaster Recovery Plan) 
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البنیة التحتیة لموقع والذي یتضمن تطویر وتحدیث 
الخادم الرئیسي الكائن في مبنى سوق رأس المال ولموقع 

 Business(اند لضمان استمراریة العملاالحتیاطي المس

Continuity Site( باإلضافة إلى إنشاء الموقع االحتیاطي 
Disaster Recovery Site)  ( مع متطلبات تماشیًا

  المعاییر الدولیة.

  نظام اإلیداع

إذا رغب المستثمر في استثمار مدخراته في شراء او بیع 
علیه ان یقوم األسهم والسندات في سوق االوراق المالیة، ف

بذلك من خالل وسیط مرخص حیث یقوم الوسیط بتعریف 
المستثمر وفـتـح حساب اوراق مالیة له على قاعدة بـیانات 

) SCORPIOالمركز من خالل نـظام المـركـز اإللكـتروني (
قبل تنفیذ أي تداول (بیع او شراء) لصالح المستثمر. وعلى 

ئق الثبوتیة الخاصة به المستثمر ان یقوم بتزوید الوسیط بالوثا
  والساریة المفعول مثل الهویة الشخصیة او جواز السفر.

إذا رغب المستثمر ببیع أوراقه المالیة، یقوم الوسیط بنقل 
البائع من السجل  األوراق المالیة المملوكة من قبل المستثمر

  المركزي الى حساب المستثمر لدى الوسیط. 

كشف حساب یبین ویجب ان یستلم المستثمر من وسیطه 
عقود التداول من بیع او شراء والتي قام بها الوسیط لحساب 
ذلك المستثمر. وفي حال رغبة المستثمر بیع األوراق المالیة 
المشتراة بعد ذلك فیمكنه القیام بذلك من خالل نفس الوسیط 

  او من خالل وسیط آخر.

نظام اإلیداع هو نظام مركزي یتم من خالله االحتفاظ  إن
كیة األوراق المالیة بموجب قیود إلكترونیة. حیث یقوم بمل

النظام بفتح حساب لكل مستثمر وتسجیل أوراقه المالیة في 
ذلك الحساب. وتكون حسابات االوراق المالیة اما في  السجل 

  المركزي او في حساب العمیل تحت سیطرة وسیطه.

یستطیع المستثمر ان یطلب كشف حساب من المركز یشبه 
حساب الصادر عن البنك، حیث یوضح هذا الكشف كشف ال

جمیع الحركات التي تمت على األوراق المالیة المملوكة من 
  قبل المستثمر.

تدون ملكیة األوراق المالیة بموجب قیود إلكترونیة في 
سجالت المركز. وعندما یتم بیع جزء من األوراق المالیة 

مالیة المباعة المملوكة من قبل المستثمر، فان عدد األوراق ال
یخصم من حساب المستثمر البائع ویضاف الى حساب 

  المستثمر المشتري من خالل النظام.

  كیف یستفید المستثمر من نظام اإلیداع؟

ان نظام اإلیداع یقلل من المخاطر التي قد یتعرض لها 
المستثمر حیث یتم االحتفاظ بملكیة االوراق المالیة بواسطة 

لل بدوره من مخاطر الضیاع، والسرقة، قیود إلكترونیة. مما یق
والفقدان، واإلتالف والتزویر المرتبطة بشهادات الملكیة 

  الورقیة.

المالیة نظرًا  كما یقلل هذا النظام من تكلفة االستثمار باألوراق
ذا فقد المستثمر شهادة او  دلعدم وجو  ٕ شهادات ملكیة، وا

قه المالیة، اشعار الملكیة، فهذا ال یعني انه فقد ملكیة أورا
حیث ان الهدف من نظام اإلیداع هو حفظ ملكیة األوراق 

رأس المالیة إلكترونیًا لزیادة ثقة المستثمر والشفافیة في سوق 
 المال األردني.

  

  ما هي البینة القانونیة على ملكیة األوراق المالیة؟

لدى  المودعة وراق المالیةتعتبر شهادات الملكیة الخاصة باأل
حكمًا فور ایداعها لدى المركز، ویتم االحتفاظ  ةملغا المركز

بملكیة االوراق المالیة بموجب قیود إلكترونیة. فإذا كانت 
 عدتلدى المركز ف مودعةملكیة المستثمر من االوراق المالیة 

لك البینة القانونیة على ملكیة األوراق ت قیود وسجالت المركز
ه األوراق المالیة المالیة، وللمساهم كامل الحریة بالتصرف بهذ

من بیعها، واستالم االرباح السنویة، وحضور اجتماعات 
  .هاالهیئة العامة ورهن

كشف كما یستطیع المستثمر ان یطلب من المركز تزویده ب
في أي  حساب كشف التي یملكها او ألوراق المالیةلرصید 

  وقت یشاء.

كیف یستطیع المستثمر ان یتأكد من ان أوراقه المالیة 
  لدى المركز؟ مودعة

على المستثمر ان یقوم بتوثیق بیاناته ومعلوماته في سجالت 
وتشمل تلك  ،مساهمي الشركة التي یملك فیها أوراقًا مالیة

  البیانات:
اسم المستثمر/المساهم الكامل كما هو في وثیقة إثبات  .1

  الشخصیة.
 جنسیة المستثمر/المساهم. .2
 رقم المركز للمستثمر/المساهم. .3
 مر/المساهم.عنوان المستث .4

الحصول على بیانات تفصیلیة عن المستثمر یستطیع 
وذلك من خالل  وبأي تاریخ األوراق المالیة التي یملكها

   .إشعار ملكیة األوراق المالیة علىالحصول 
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 الحركات التي تمت على یستطیع المستثمر معرفة هل
  حسابه؟

یستطیع المستثمر معرفة الحركات التي تمت على حسابه 
یبین مالیة  أوراقكشف حساب  الحصول علىالل من خ
 الحركات التي تمت على أوراقه المالیةكافة 

هل یستطیع المستثمر ان یحول األوراق المالیة التي یملكها 
من حسابه تحت سیطرة وسیط الى حسابه تحت سیطرة 

  وسیط آخر؟

نعم یمكن للمستثمر ان یقوم بتحویل األوراق المالیة التي 
حساباته تحت سیطرة وسطاء مختلفین، حیث یتم یملكها بین 

  تحویل األوراق المالیة وفقًا لما یلي:

تحت سیطرة الوسیط إلى حساب من حساب المستثمر  .1
 في السجل المركزي.المستثمر 

حساب في السجل المركزي إلى من حساب المستثمر  .2
 .لوسیط األخردى ال المستثمر

 ما هي أنواع التحویالت المستثناة؟ 

 التحویالت المستثناة إلى:  تقسم

العملیات المستثناة من التداول من خالل السوق، وتشمل  ●
 : التحویالت التالیة

 

 التحویالت االرثیة.  .1
التحویالت العائلیة والتي تتم بین األصول والفروع  .2

 وما بین األزواج. 

التحویالت لغایة قسمة األوراق المالیة ذات الملكیة  .3
 المشتركة. 

اق المالیة إلى الجهات الدینیة أو الخیریة هبة األور  .4
 أو االجتماعیة المسجلة لدى الجهات الرسمیة. 

تخصیص ملكیة األوراق المالیة لصالح الوقف  .5
 .  خیریًا أو ذریًا

 الوصیة باألوراق المالیة.  .6
التحویالت التي تتم وفقًا ألحكام قانون تملك  .7

 الحكومة لألموال التي یلحقها التقادم. 
ت التي تتم وفقًا لقرارات المحاكم ودوائر التحویال .8

 التنفیذ. 
 تحویل األسهم بین المؤسسین. .9

 عملیات تحویل ملكیة األوراق المالیة غیر المتداولة، ●
 والتي تشمل:      

 تحویالت األوراق المالیة المعلق إدراجها.  .1
 التداول. تحویالت األوراق المالیة الموقوفة عن  .2
یة غیر المدرجة وغیر تحویالت األوراق المال .3

  المتداولة في السوق.

التي یتبعها المركز لضمان صحة ودقة  اإلجراءاتهي  ما
  ارصدة المستثمرین؟

ان نظام اإلیداع یخضع لضوابط داخلیة بهدف التأكد من 
في سجالته،  األوراق المالیةصحة ودقة أرصدة ملكیة 

ي وحمایة حقوق المستثمرین. وتقوم دائرة التدقیق الداخل
 للمركز بإجراء التدقیق الیدوي والحاسبي باستمرار، كما تتوافر
أنظمة احتیاطیة خاصة لكل من نظام السجل المركزي ونظام 

ات والبیانات المحفوظة لدى مركز ـاإلیداع، ویتم نسخ المعلوم
  إیداع األوراق المالیة بشكل دوري (یومي/أسبوعي/ شهري).

  السجل المركزي لالوراق المالیة

  تعریف

السجل المركزي هو نظام سجالت المساهمین اإللكتروني 
  الموجود لدى المركز.

  أهداف السجل المركزي

إنشاء قاعدة بیانات تدار بشكل موحد لمساهمي  .1
  .الشركات المساهمة العامة

تسهیل عملیة الوصول الى البیانات والمعلومات  .2
من قبل المساهمین أو  األوراق المالیةالمتعلقة ملكیة 

 ذات العالقة. األطراف االخرى
 تسهیل إجراءات الشركات. .3

  الخدمات التي یقدمها السجل المركزي

االحتفاظ بسجالت المساهمین بموجب قیود إلكترونیة  .1
  .األوراق المالیةبالنیابة عن مصدري 

إصدار اإلحصائیات والتقاریر المختلفة عن األوراق  .2
 المالیة المودعة.

جب قرارات مصدري تطبیق إجراءات الشركات بمو  .3
تجزئة القیمة ویشمل ذلك االندماج، و  األوراق المالیة

او تخفیض رأس  و/وزیادة للورقة المالیة  االسمیة
 .المال
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تقدیم خدمات أخرى للمستثمرین باألوراق المالیة مثل  .4
والتحالیل المرتبطة بالسوق االستثماریة تقییم المحافظ 

 .وغیر ذلك من الخدمات

  والبیاناتسریة المعلومات 

المودعة لدى المركز  األوراق المالیةیحق لمالكي  .1
االطالع على البیانات الخاصة بهم او بملكیتهم من 

من خالل طلب كشف رصید أو طلب  األوراق المالیة
  اثبات ملكیة.

یحق لمصدر الورقة المالیة االطالع على المعلومات  .2
والبیانات والسجالت الخاصة باألوراق المالیة التي 

صدرها ومالكیها والتي یحتفظ بها المركز، ویحق له ی
 الحصول على نسخ منها.

یحق للوسیط أو الحافظ األمین االطالع على  .3
المعلومات والبیانات والسجالت الخاصة به أو أي من 

 عمالئه.
االطالع على المعلومات  األوراق المالیةیحق لهیئة  .4

 .والبیانات والسجالت بما یمكنها من أداء مهامها
یحق للمركز ان یقدم أیة بیانات أو معلومات أو قیود  .5

سریة للسلطات القضائیة المختصة في دعوى قائمة 
 لدیها بناء على امر قضائي.

یحق للمركز ان یقدم أیة بیانات أو معلومات تتعلق  .6
بمالكي األوراق المالیة لمراقب الشركاتلدى وزارة 

 الصناعة والتجارة بناء على طلبه الخطي.

ز للمركز ان یقوم بنشر البیانات اإلحصائیة التجمیعیة یجو 
دون االخالل بسریة أي معلومات او بیانات تفصیلیة. 

تعلیمات اإلفصاح ویخضع المركز في هذا الخصوص الى "

عن المعلومات والبیانات والسجالت الخاصة بمركز إیداع 
  " المتوفرة على الموقع اإللكتروني للمركز.األوراق المالیة

  راءات الشركاتإج

باتخاذ بعض القرارات التي تؤثر  للشركةقد تقوم الهیئة العامة 
ومنها اجراءات الشركات  األوراق المالیةعلى سجالت مالكي 

  التي تشمل ما یلي:

 .تخفیض رأس المال أوزیادة و/ .1
 .االندماج .2
 .للورقة المالیة االسمیةتجزئة القیمة  .3

  ى لألوراق المالیةوالعوائد األخر  النقدیة األرباحتوزیع 

یمكن لمركز ایداع االوراق المالیة ان یقوم بتوزیع الدعوات 
لحضور اجتماعات الهیئة العامة والتقریر السنوي نیابة عن 
مصدري االوراق المالیة، باإلضافة الى بعض الخدمات 
المتعلقة بتوزیع األرباح النقدیة ودفع الفوائد وقیمة السندات 

  اق نیابة عن مصدر الورقة المالیة.كما هي بتاریخ االستحق

صندوق ضمان التسویةانشىء صندوق ضمان التسویة 
  بموجب قانون األوراق المالیة لتحقیق االهداف التالیة:

تغطیة العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري  .1
 .لألوراق المالیة

تغطیة العجز في رصید األوراق المالیة الذي یظهر   .2
ع نتیجة تداول األوراق لدى عضو الصندوق البائ

  المالیة في السوق.

یتمتع الصندوق بشخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي، وله 
المنقولة وغیر المنقولة والتصرف  األموالبهذه الصفة تملك 

 أهدافهبها والقیام بجمیع التصرفات القانونیة الالزمة لتحقیق 
ي وان العقود واالتفاقیات وله حق التقاض إبرامبما في ذلك 
  .األساتذةالمحامین  أحدلقضائیة ا اإلجراءاتینیب عنه في 

  عضویة الصندوق 

یتكون أعضاء الصندوق من الوسطاء المالیین والوسطاء 
  لحسابهم.

  مساهمات أعضاء الصندوق

  تتكون مساهمات األعضاء من:
  بدالت االنتساب  .1
  بدالت االشتراك السنویة .2
  مساهمات نقدیة .3
 كفاالت بنكیة .4

  ندوقإدارة الص

الصندوق والمدیر التنفیذي  إدارةالصندوق مجلس  إدارةیتولى 
  .الداخلي لصندوق ضمان التسویة نظامال ألحكاموفقًا 

والمالیة والفنیة  اإلداریةیتولى المدیر التنفیذي جمیع الشؤون و 
الصندوق عن  إدارةمجلس  أمامللصندوق، ویكون مسؤوًال 

 ذلك.
 
 
 
 
  



 5

  ویةطریقة عمل صندوق ضمان التس

  العجز النقدي

إذا لم یقم الوسیط بدفع المبالغ النقدیة المستحقة علیه لحساب 
یوم التسویة یعد متخلفًا  فيالتسویة في الموعد المحدد لذلك 

عن الوفاء بالتزاماته ویحل الصندوق محل ذلك الوسیط للوفاء 
المناسبة  ویتخذ المدیر التنفیذي اإلجراءات ،بتلك االلتزامات

تحویل المبلغ الذي تخلف الوسیط عن ما في ذلك للتسویة ب
  دفعه من حساب الصندوق إلى حساب التسویة.

  األوراق المالیةالعجز في 

بّق بین أنظمة المركز  ّ نظام الربط االلكتروني الذي ُط إن
ونظام التداول االلكتروني لدى البورصة منع عملیات البیع 

ید الكافي من توفر الرصبعجز حیث یقوم النظام بالتحقق من 
األوراق المالیة لدى حساب العمیل البائع قبل تمریر أمر البیع 

  .إلى نظام التداول اإللكتروني
 

  واستثماراته موارد الصندوق

  :تتكون موارد الصندوق مما یلي

 .لألعضاءبدالت االشتراك السنویة و بدالت االنتساب  .1
 .مساهمات الوسطاء .2
 .عوائد استثمارات أموال الصندوق .3
 .ت التأخیربدال .4
 أي منح او مساعدات تقدم للصندوق بموافقة مجلس .5

 مفوضي هیئة االوراق المالیة.
 

یتولى المركز مسك سجالت وحسابات الصندوق، والتي تكون 
تكون و  .منفصلة فصالً تامًا عن سجالت وحسابات المركز

ال تستعمل  بحیث أموال الصندوق مستقلة عن أموال المركز،
حال من األحوال للوفاء بالتزامات التسویة أموال المركز بأي 
 .نیابة عن أي وسیط

  للصندوق الصندوق مدقق حسابات خارجي إدارةیعین مجلس 

  قیود الملكیة على االوراق المالیة

  تعریف

أي قید او اشارة تمنع او تحول دون التصرف باألوراق المالیة 
  وتشمل:

  الرهن .1
 الحجز .2
 التجمید .3

  رهن األوراق المالیة

المركز الجهة الوحیدة المخولة بوضع ورفع إشارات  یعتبر
وذلك  2005الرهن على األوراق المالیة المودعة منذ العام 

ً على طلبات الرهن المقدمة إلیه من الراهن والمرتهن  بناء
وكذلك طلبات رفع الرهن المقدمة إلیه من المرتهن حسب 

 طورجراءات الرهن ورفع الرهن فقد األصول ولتسهیل وتبسیط إ
نظام إلكتروني خاص بالجهات المرتهنة (البنوك) المركز 

والذي یهدف بشكل أساسي  یسمى "نظام رهن األوراق المالیة"
إلى تمكین الجهات المرتهنة من إدخال حركات تثبیت إشارات 
الرهن لصالحهم على األوراق المالیة المملوكة لعمالئهم ورفع 

إلى تمكینهم من متابعة هذه اإلشارات مباشرة لدیهم، باإلضافة 

عن  حركات الرهن المثبتة من خالل النظام واالستفسار
وجه  أتمخدمة عمالئهم على  ، مما یمكنهم منتفاصیلها

  بالسرعة والدقة المطلوبة.

  األوراق المالیةالهدف من تقدیم خدمة رهن 

یقوم المركز بتقدیم هذه الخدمة من اجل حمایة حقوق كل من 
الراهن/المدین ولتشجیع البنوك والمستثمرین المرتهن/الدائن و 

على عملیات اإلقراض واالقتراض بضمانة األوراق المالیة 
  مما یساهم في زیادة االستثمار في االوراق المالیة.

  المالیة األوراق حجز 

الوحیدة المخولة بوضع ورفع  الجهةإن المركز هو 
لك إشارات الحجز على األوراق المالیة المودعة لدیه وذ

ً على القرارات الصادرة عن الجهات  الرسمیة بناء
المختصة، في حین بقیت مسؤولیة الشركات المساهمة 
العامة قائمة بتثبیت ورفع تلك اإلشارات لألوراق المالیة 

   .غیر المودعة
ولتسهیل وتبسیط إجراءات الحجز قام المركز بتصمیم نظام 

یمكن من الكتروني یسمى (نظام الحجز االلكتروني) حیث 
على األوراق  إدخال طلبات وضع/رفع إشارة الحجز الكترونیاً 

المالیة المودعة المسجلة بأسماء المكلفین لدیه سواء كانوا 
أو اعتبارین من الجنسیة األردنیة أو  نأشخاص طبیعیی

جراءات معینة تضمن الدقة  ٕ غیرها، وذلك وفقًا لضوابط وا
الخدمات وتبسیط  والسرعة في إتمام هذه المعامالت وتحسین

  اإلجراءات الحكومیة.
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  األوراق المالیةتجمید 

تجمید األوراق المالیة المملوكة  الحق في لمالك الـورقة المـالیة
قید  بأيوالمودعة في السجل المركزي وغیر المقیدة  من قبله

طلب یقدم للمركز، من خالل  وذلك ملكیة یمنع التصرف بها
 یمكن التصرف باألوراق وفي حال تثبیت إشارة التجمید ال

 .المالیة بأي شكل كان وسواء من قبل المالك نفسه او غیره

ویلتزم مالك تلك الورقة المالیة بعدم إجراء أي تصرف على  
التجمید من قبل المركز  إشارةتلك األوراق المالیة لحین رفع 

ً على طلب یقدم من قبل المالك لرفع حالة التجمید.   بناء

  ونیة الخدمات االلكتر 

الخدمات االلكترونیة عبر موقعه  أطلق المركز باقة من
ومن  www.sdc.com.joااللكتروني على االنترنت 

  :ضمنها

  العام اإللكتروني االكتتابخدمة 

تمكن هذه الخدمة المستثمر من االكتتاب في األوراق المالیة 
من خالل تعبئة طلبات االكتتاب  المعروضة لالكتتاب العام

 لك والمتوفرة عبر هذه الخدمة وطباعتها وذلكالمخصصة لذ
بهدف تمكین المستثمر من إتمام إجراءات االكتتاب العام 

   .الوقت والجهد بسهولة ویسر بما فیه توفیر

  الحسابات االطالع علىخدمة 

االستثماریة  محفظتهمن متابعة  المستثمرتمكن هذه الخدمة 
اق المالیة من األور  هوكشوف حسابات واالطالع على أرصدة

حساب  المودعة وكافة الحركات المنفذة علیها على مستوى
  .المستثمر لدى وسیطه المعني

  

ولتسهیل وتبسیط إجراءات الحجز حیث قام المركز بتصمیم 
نظام الكتروني یسمى (نظام الحجز االلكتروني) حیث یمكن 
من إدخال طلبات وضع/رفع إشارة الحجز الكترونیا على 

ة المودعة المسجلة بأسماء المكلفین لدیه سواء األوراق المالی
أو اعتبارین من الجنسیة األردنیة أو  نكانوا أشخاص طبیعیی

جراءات معینة تضمن الدقة  ٕ غیرها، وذلك وفقًا لضوابط وا
والسرعة في إتمام هذه المعامالت وتحسین الخدمات وتبسیط 

  اإلجراءات الحكومیة.


