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 دليل مستخدم نظام مصدري األوراق المالية

 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 تينتجاريال تينالعالمقد تتم اإلشارة في هذه الوثيقة إلى العالمات التجارية التالية: 
 PSeries، العالمتين التجاريتين .Oracle Corpتعود ملكيتها لشركة و  Oracleالعالمة التجارية  ،.Microsoft Corpشركةل

 .NetSaintفتعود ملكيتها لشركة  Nagios، أما العالمة التجارية IBMوتعود ملكيتهما لشركة  AIXو 
 

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

 مركز إيداع األوراق المالية
 ، األردن11121، عمان 212456ص.ب: 
 +962 6 5672788هاتف: 
 +962 6 5672590 فاكس:

 info@sdc.com.joبريد إلكتروني: 
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 المقدمة
المالية. حيث يعد هذا  األوراقالوظائف المتاحة من خالل نظام مصدري  أداءالمستخدم على  يحتوي هذا الدليل على معلومات تساعد

 للنظام المركزيالمساعدة األنظمة النظام احد 

SCORPIO.  -Securities Central Operation Registry Processing & Information Online  

 مستخدم الدليل
 سجل المساهمين. إدارةالمالية والذين يقومون بوظيفة  األوراقمصدري  إلىهذا الدليل موجه 

 تنظيم الدليل
سجل المساهمين وتعديل  إدارةالمالية، والتي تشمل كل من  األوراقيقوم تنظيم الدليل على التسلسل المنطقي لوظائف مصدري 

 ويات الدليل.معلومات المساهمين في السجل ووضع الحجز والرهن ورفعهما. والجدول التالي هو ملخص لمحت
 

 الوصف الفصل

 .اإليداع زيصف هذا الفصل وظائف ومهام المصدر والتي لها عالقة بوظائف مرك نظرة شاملة

للنظام  األساسيةيقدم العمليات الموحدة للنظام والضرورية للتحكم بالنظام، كما يقوم بعرض الوظائف  العمليات الموحدة للنظام
 النظام والخروج منه وتغيير لغة النظام. إلىمثل الدخول 

دارتها سجل المساهمين بالمتعلقة  الوظائف والمهام واالستفسارات سجل المساهمين  .عليهاتعديل الو وا 

كيفية االستفسار عن قيود الملكية وبطاقات المساهمين للمساهمين المودعين وغير المودعين  االستفسار
 مشروحة في هذا الفصل. 

 والعقود المعلقة.وملخصاتها يشرح هذا الفصل كيفية استعراض عقود التحويل  تحويلعقود ال

 مصدري األوراق الماليةمن خالل هذا الفصل يمكن التعرف على التقارير المتاحة من خالل نظام  التقارير
 وطباعة وتخزين التقارير. إنشاءالمختلفة الخاصة بها مثل  اإلجراءاتكما يمكن التعرف على 

 كيفية تحميل سجل المساهمين وعقود التحويل مبينة في هذا الفصل. تحميل الملفات

 معرفة في فهرس المصطلحات. مصدري األوراق الماليةجميع عناوين الحقول الواردة في نظام  المصطلحات

 مساعدة
 المالية. األوراقتتوفر جميع المعلومات في هذا الدليل على شكل قائمة مساعدة في نظام مصدري 
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 نظرة شاملة
 أعضائهوالتدقيق. وقد صمم النظام بحيث يتصل المركز مع  واإليداعنظاما خاصا يقوم بوظائف التسوية والتسجيل  SCORPIOيعد 

 مساعدة تسمح لهم بأداء وظائفهم الخاصة بهم. أنظمةمن خالل 
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 التالية: األساسيةالمالية، المصمم ألداء الوظائف  راقاألو ويركز هذا الدليل على نظام مصدري 
 

  سجل المساهمين إدارة 
  االستفسار على كل من الجزء المودع وغير المودع من السجل إجراء 

  وطباعة وتخزين التقارير إنشاء 
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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  أثناءفهم العمليات الموحدة للنظام وسيلة مهمة للتحكم به والسيطرة عليه  إن

 المتعلقة بالعمليات الموحدة للنظام في قسمين:
  إدارة النظام 
  استخدام واجهة النظام 

 وتعريفها عناوين الحقول
من المعاني قم  أي إلىفي فهرس المصطلحات، للرجوع  مصدري األوراق الماليةالحقول الواردة في نظام  عناوينتم تعريف جميع 

 بالبحث في الفهرس.

 النظام إدارة

 الدخول إلى النظام
 مصدري شاشة الدخول إلى النظام البوابة الرئيسية لنظام تعتبر

  .األوراق المالية

  للدخول إلى النظام:
 

 اسم المستخدم في حقل اسم المستخدم. اطبع . 1 

 كلمة السر في حقل كلمة السر. اطبع . 2 

 النظام. إلىموافق للدخول زر على انقر  . 3 

 مرة يقوم المركز بتزويد المستخدم باسم المستخدم وكلمة السر حيث يمكن تغييرها بعد ذلك. ألولالنظام الدخول الى عند فائدة: 

 تغيير كلمة السر
 التالية:يمكن تغيير كلمة السر في الحاالت 

 

   هر شاشة تغيير كلمة السر.ظمرة، حيث ت ألوللنظام ا إلىالدخول عند 
  .يمكن للمستخدم تغيير كلمة السر بشكل اختياري بعد ذلك 

  مرة: ألول إليهلتغيير كلمة السر عند الدخول 

، القديمة كلمة السر القديمة في حقل كلمة السر اطبع . 1  
 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما

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

 تأكيد كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقل اطبع . 3 
 كلمة السر.

 موافق لتغيير كلمة السر.زر انقر  . 4 

يظهر اسم المستخدم تلقائيا 
 في شاشة تغيير كلمة السر
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 :بشكل اختياري لتغيير كلمة السر 
 

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

، القديمة كلمة السر القديمة في حقل كلمة السر اطبع . 2 
 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما

 كلمة السر الجديدة في حقل كلمة السر الجديدة. اطبع . 3 
 تأكيد كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقل اطبع . 4 

 كلمة السر.
 موافق لتغيير كلمة السر. زر انقر . 5 

 ولغة اإلدخال تغيير لغة واجهة النظام
باللغتين العربية واالنجليزية، حيث يمكن تغيير لغة الواجهة في أي من مواقع النظام وخالل  المالية األوراقمصدري تم تصميم نظام 

 بغض النظر عن لغة واجهة النظام المستخدمة. اإلدخالكما ويمكنك تغيير لغة  ملياته.من ع أي

 لتغيير لغة واجهة النظام:
 

 على لوحة المفاتيح. F1اضغط مفتاح  . 1 

من خالل الشاشة الرئيسية  األمرمن خالل شريط القائمة الرئيسية، حيث يمكن تنفيذ هذا  عربيأو  Englishاضغط او  . 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:
ال يمكن الخروج من النظام قبل الخروج من الشاشة المستخدمة، مشيرين الى انه  في النافذة الرئيسة قائمةالخروج من شريط ال زر نقرا

  .ات مرتبطة ال يمكن الخروج منها إال باستخدام الصفحة الرئيسيةوفي حالة وجود صفح
  

 انقر عربي لتغيير لغة واجهة النظام إلى العربية

 لتغيير لغة واجهة النظام إلى االنجليزية Englishانقر 
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 للخروج من الشاشات:
  ةيالرئيس الصفحة إلى للعودة شريط األدواتخروج من زر انقر 

 

 
 استخدام واجهة النظام
تصميم النوافذ في عناصره وعملياته الموحدة. وستعرض في هذا القسم عناصر  مصدري األوراق الماليةيحاكي تصميم واجهة نظام 

 :بالترتيب التاليبيئة النظام و 
 

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

 

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

 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

هرة، وتكون المعلومات في تستخدم الصفحات داخل الشاشة لعرض أو إدخال معلومات مرتبطة. في البداية تكون الصفحة األولى ظا
تفصيالت وعودة وللخروج من الشاشة عد للصفحة  زرالصفحات التالية مرتبطة بالصفحة الرئيسية. للتنقل بين الصفحات استخدم 

 الرئيسية.

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

 

 انقر زر خروج للخروج من النظام

 زر الخروج ويستعمل للعودة إلى الصفحة الرئيسية
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 شريط التكبير/التصغير
ير حجم الشاشة ويستخدم للخروج من الشاشة أو النظام ولتصغ مصدري األوراق الماليةشريط التكبير/التصغير في نظام أزرار 

   .الستعادة الشاشة إلى حجمها السابقو 

 شريط القائمة الرئيسية
 من ثماني قوائم هي: مصدري األوراق الماليةيتكون نظام 

 
 قائمة االختيارات

الخيارات لالنتقال  إحدىتظهر القوائم على شريط في الصفحة الرئيسة للنظام. اضغط على القائمة لعرض محتوياتها، واضغط على 
 الشاشة الخاصة بها.  إلى

 األدواتشريط 
الالزمة لتنفيذ الوظائف الخاصة بها. ويضم  األدواتلشاشات النظام، وتحتوي كل شاشة على العلوي  الجزءفي  األدواتيظهر شريط 

 التالية: األدواتالشريط 
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 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.

 اإلشارةصندوق 
 اختيار عنصر. إلزالة أوالختيار  اإلشارةانقر صندوق 

 الزر الدائري
 اختيار عنصر. إلزالة أوانقر الزر الدائري الختيار 

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

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

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

 
 :مستثمر لالستفسار عن رقم حساب

 

 :مستثمر لالستفسار عن رقم حساب
 1 .

   

من لوحة المفاتيح فتظهر  9F اضغط أو) )      ( الذي يظهر بجانب اسم الحقل "رقم الحساب"  انقر زر االستعالم
 .فسارشاشة االست

 في الحقل الذي يحتوي إشارة % كالتالي:المستثمر  اطبع مقطعا من اسم . 2 

 حقل النص صندوق اإلشارة

 حقل االختيارات

 الزر الدائري 
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 يظهر فيه المقطع في أي من مقاطع االسم.مستثمر المطلوب%: لالستفسار عن  %المقطع   
 يظهر فيه المقطع في أي من مقاطع االسم ما عدا المقطع األخير.مستثمر  المقطع المطلوب%: لالستفسار عن   
 يظهر فيه المقطع في المقطع األخير.مستثمر  %المقطع المطلوب: لالستفسار عن   
 قم باختيار الحساب المراد. . 3 
 موافق ليظهر رقم الحساب في الحقل المخصص.زر  اضغط على . 4 
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 سجل المساهمين
 السجل من خالل تنفيذ الوظائف التالية: إلدارةقائمة سجل المساهمين ستخدم ت
 

  استعراض سجل المساهمين الحالي 
  استعراض سجل المساهمين المودع 
   لإليداعوغير القابل  لإليداعاستعراض سجل المساهمين غير المودع بجزئيه القابل 
  تعديل معلومات المساهمين في السجل غير المودع 
  تعديل عنوان مساهم 
   مساهم  إيداعطلب 
  حركات االكتتاب الخاص إدخال 

 

 استعراض سجل المساهمين الحالي
رصيد، ويمكن للمستخدم ترتيب  تعيين أواستعراض بعض سجالته من خالل تحديد جنسية  أويمكن استعراض سجل المساهمين كامال 

 تظهر المعلومات التالية لكل سجل:حيث الرصيد.  أوالسجالت حسب االسم 
 

  رقم المساهم 
  رقم المركز 
   المستثمراسم 
  الجنسية 
  الرصيد الحالي 
   الحرالرصيد 
   المرهونالرصيد 
   المحجوزالرصيد 
  غير المتداول 
  تاريخ السجل 

 :الستعراض سجل المساهمين الحالي
 

 .قم باختيار سجل المساهمين الحالي من قائمة سجل المساهمين . 1 
 اليا بناء على الورقة المختارة من حقل الورقة الماليةنوع الورقة المالية   يتم تعبئة . 2 
 لعرض السجل كامال: . 3 

الرصيد، ويمكن تغيير ترتيب السجالت حسب الرصيد )من الرصيد  أوحدد ترتيب السجالت حسب االسم )خيار تلقائي(    
 رصيد.ال زر حسب ( بالنقر علىاألصغرالرصيد  إلى األكبر
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، انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل األول أو عدد من المرات من لوحة المفاتيح إدخالاضغط على    
 ليعرض السجل كامال.

 السجل حسب جنسية/رصيد محدد:جزء من لعرض أما    
الدائرية المجاورة، لتغيير عربي )الخيار التلقائي( الذي يعرض المساهمين ذوي  األزرارقم بتعيين جنسية محددة لتفعيل    

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

=،<،>،<=،>= ثم حدد الرصيد في  اإلشارات احد يسارها. اختر إلىقم بتعيين رصيد محدد لتفعيل قائمة الخيارات  أوو/   
 فيهما. الرصيد فان الحقلين المجاورين يفعالن. قم بتحديد مدى إلىمن  األخيريين االختيار عند تع أماالحقل المجاور، 

الرصيد، ويمكن تغيير ترتيب السجالت حسب الرصيد )من  أوقم بتحديد ترتيب السجالت حسب االسم )خيار تلقائي(  . 4 
 ( بالنقر على رصيد محدد.األصغرالرصيد  إلى األكبرالرصيد 

، لعرض السجالت انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل األول أومن لوحة المفاتيح  إدخالعلى  اضغط . 5 
 المطلوبة.

 استعراض سجل المساهمين المودع
، حيث تعرض المعلومات بالمستثمرين المساهمين ومعلومات خاصة أرصدةتعرض شاشة سجل المساهمين المودع معلومات عن 

 لرصيد:التالية المتعلقة با
 

  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 
  المستثمر نوع 
  الرصيد الحالي 
   الحرالرصيد 
   المرهونالرصيد 
   المحجوزالرصيد 
  غير المتداول 
  تاريخ السجل 
  الحساب محجوز إشارة 

 مودع:الستعراض سجل المساهمين ال
 

من واقع السجل  المساهمين أرصدةمن قائمة سجل المساهمين لتظهر صفحة  مودعقم باختيار سجل المساهمين ال . 1 
 .المودع

 اليا حسب الورقة المدخلة في حقل الورقة المالية نوع الورقة المالية  يتم تعبئة . 2 
 لعرض السجل كامال: . 3 

سجالت حسب الرصيد )من الرصيد الرصيد، ويمكن تغيير ترتيب ال أوحدد ترتيب السجالت حسب االسم )خيار تلقائي(    
 رصيد.ال زر حسب ( بالنقر علىاألصغرالرصيد  إلى األكبر
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، انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل األول أو عدد من المرات من لوحة المفاتيح إدخالاضغط على    
 لعرض السجل كامال.

 محدد:جنسية/رصيد /المستثمر نوعالسجل حسب جزء من لعرض أما    
 المطلوب.المستثمر  محدد لتفعيل حقل االختيارات المجاور، ثم قم باختيار نوع المستثمر  قم بتعيين نوع    
الدائرية المجاورة، لتغيير عربي )الخيار التلقائي( الذي يعرض المساهمين  األزرارقم بتعيين جنسية محددة لتفعيل  أوو/   

 جنسية قم بالنقر على أو األجنبيةالذي يعرض المساهمين ذوي الجنسيات  أجنبيذوي الجنسيات العربية، قم بالنقر على 
 .تياراتحقل االخيسارها. قم باختيار الجنسية المطلوبة من  إلىيارات تخاال حقلمحددة لتفعيل 

=،<،>،<=،>= ثم حدد الرصيد في  اإلشاراتيسارها. اختر  إلىقم بتعيين رصيد محدد لتفعيل قائمة الخيارات  أوو/   
 فان الحقلين المجاورين يفعالن. قم بتحديد المدى فيهما. إلىمن  األخيرعند تعيين االختيار  أماالحقل المجاور، 

الرصيد، ويمكن تغيير ترتيب السجالت حسب الرصيد )من  أواالسم )خيار تلقائي(  قم بتحديد ترتيب السجالت حسب . 4 
 رصيد محدد. ( بالنقر علىاألصغرالرصيد  إلى األكبرالرصيد 

 انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل االول  أو عدد من المراتمن لوحة المفاتيح  إدخالاضغط على  . 5 
 لعرض السجالت المطلوبة.

المساهمين من واقع السجل  أرصدةفي السجالت المعروضة في صفحة المستثمرين  الستعراض معلومات عن احد . 6 
 المستثمر، حيث تعرض الشاشة المعلومات التالية: معلومات تبويب  إلىباالنتقال  المودع، قم 

  رقم المركز 
  الجنسية 
  اسم المستثمر 
  نوع المستثمر 
  تصنيف المستثمر 
  الجنس 
  اللقب 
  نوع الوثيقة 
  رقم الوثيقة 
  البلد 
  المدينة 
  ص.ب 
  الرمز البريدي 
  العنوان 
  الهاتف 
  فاكس 
  الهاتف النقال 
   ياإللكترونالبريد 
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 استعراض وتعديل سجل المساهمين غير المودع
والسجل المرفوض كليا، ويمكن للمصدر نقل المساهم من السجل غير  لإليداعالسجل القابل  إلىيقسم سجل المساهمين غير المودع 

 .م من الشاشة المخصصة لذلكبتعديل معلومات المساه لإليداعالسجل القابل  إلى لإليداعالقابل 

 لإليداعسجل المساهمين القابل 

 :لإليداعالقابل -الستعراض سجل المساهمين غير المودع
 

 > سجل المساهمين غير المودع من قائمة سجل المساهمين. قابل لإليداع قم باختيار . 1 

 أو، )خيار تلقائي( للمركز ةسجل المساهمين المطابق مع المركز الستعراض سجالت المساهمين المطابق باختيارقم  . 2 
 المدنية. لألحوالالمطابقة  المدنية الستعراض سجالت المساهمين لألحوالسجل المساهمين المطابق 

، األولانقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل  أوعدد من المرات من لوحة المفاتيح  إدخالغط على اض . 3 
 لعرض السجالت المطلوبة.

حيث  ،بالمستثمرين المساهمين ومعلومات خاصة أرصدةمعلومات عن  لإليداع القابل -غير المودع تعرض شاشة سجل المساهمين
 تعرض المعلومات التالية:

 

  رقم المساهم 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 
  الرصيد الحالي 
   الحرالرصيد 
   المرهونالرصيد 
   المحجوزالرصيد 
  غير المتداول 
  تاريخ السجل 

 سجل المساهمين المرفوض حسب سبب الرفض

 :حسب سبب الرفض-الستعراض سجل المساهمين غير المودع
 

 > سجل المساهمين غير المودع من قائمة سجل المساهمين.حسب سبب الرفض  قم باختيار . 1 
 .الختيار سبب الرفضا حقلمن  المساهم إيداع رفض أسبابقم بتحديد احد  . 2 

انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل  أوعدد من المرات  من لوحة المفاتيح إدخالمفتاح اضغط على  . 3 
 الت المطلوبة.، لعرض السجاالول

، بالمستثمرين المساهمين ومعلومات خاصة أرصدةمعلومات عن  حسب سبب الرفض-غير المودع تعرض شاشة سجل المساهمين
 حيث تعرض المعلومات التالية:

 

  رقم المساهم 
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  رقم المركز 
  المساهم اسم 
  الجنسية 
  الرصيد الحالي 
   الحرالرصيد 
   المرهونالرصيد 
   المحجوزالرصيد 
  غير المتداول 
   الرصيد  تاريخ 

 تعديل معلومات المساهم  

 لتعديل سجالت المساهمين:
 

> سجل معلومات المساهم  قم باختيار تعديل . 1 
سجل  غير المودع من قائمة المساهمين
 المساهمين.

رقم المساهم في حقل رقم المساهم ثم اضغط  اطبع . 2 
من لوحة المفاتيح فتظهر  إدخال مفتاح على

 المعلومات كما وردت من المصدر.

 انقر في الحقل الذي يراد تعديل معلوماته. . 3 
 .ادخل التعديل المراد . 4 
 .األدواتحفظ من شريط زر انقر على  . 5 

 فائدة: يقوم المركز بترحيل المعلومات بعد تخزينها من قبل المصدر.
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 الحركات
 .الحالةحسب  اإليداعتقرير بحركات  إلدخال طلبات اإليداع وطباعةالشاشات تستخدم هذه 

 إيداعطلب 
 .اإليداعو تثبيت طلبات  إلدخالهذه الشاشة تستخدم 

 إيداعلطلب 
 سجل المساهمين. قائمة  من <الحركات < طلب إيداع قم باختيار  . 1 

 المساهم في حقل رقم المساهم تعرض الشاشة البيانات التالية: ادخل رقم . 2 
 
 

  رقم المركز 
   المستثمراسم 
  الجنسية 
   الحاليالرصيد 
  الحر الرصيد 
  المرهون الرصيد 
  المحجوز الرصيد 
  حالة الحركة 

 

 

 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 3 
مطابق لقاعدة بيانات األحوال  القابل لإليداع )له رقم مركز صحيح واالسم في السجل شريطة أن يكون فائدة: يتم إيداع المساهم

 المدنية(.
 حذف مساهم من الطلب. أو إضافةفائدة: بعد تخرين الطلب يمكن 

 

 علومات التالية:ملتظهر لك ال األدواتمن شريط  التثبيت زردقق البيانات المدخلة ثم انقر على  . 4 
 
 

  رقم الطلب   تاريخ الطلب   رقم المصدر 
  اسم المصدر   السجل الحالي بتاريخ   السجل الوارد بتاريخ 
  تسلسل   رقم مساهم   سجل المساهمين 
  رقم المركز    المستثمراسم   الجنسية 
  الحالي   الحر   المرهون 
  المحجوز   اسم المفوض بالتوقيع   توقيع المفوض 
  ختم المصدر   التاريخ 

 

ليتم ترحيل الحركة من خالل  اإليداعمركز  إلىمن قبل المفوض بالتوقيع وترسل  ليتم توقيعه نسخة من الكشف اطبع . 6 
 نظام المركز االلكتروني.

 

 في كل طلب. أعلىعشر طلبات كحد  إدخاليستطيع مستخدم النظام  فائدة:
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 هم جديد.مسا أي إضافةفائدة: بعد التثبيت يمكن حذف احد المساهمين ولكن ال يمكن 

 

 احد المساهمين إلغاء أو اإليداعطلب  إللغاء
 سجل المساهمين.قائمة  من <الحركات  <طلب إيداع قم باختيار  . 1  

تعرض الشاشة البيانات  األدواتمن شريط  استعالمالمساهم ثم انقر  رقم أو ادخل رقم الطلب في حقل رقم الطلب . 2 
 التالية:

 

  رقم المساهم 
   المركزرقم 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 
  الحالي الرصيد 
  الحر الرصيد 
  المرهون الرصيد 
  المحجوز الرصيد 
  حالة الحركة 

 

 مساهم محدد. إيداع إللغاءوماته لاختر احد المساهمين بالنقر على مع . 3 
 .األدواتحذف من شريط زر انقر  . 4 

 تعديل عنوان مساهم

 تستخدم هذه الشاشة لتعديل بيانات العنوان الخاصة بالمساهم

 لتعديل عنوان مساهم
سجل  قائمة <الحركات  <تعديل عنوان مساهم قم باختيار . 1

 المساهمين.

)اذا تم اختيار الزر الدائري مودع( او رقم ادخل رقم المركز . 2
ثم انقر استعالم  المساهم )اذا تم اختيار الزر الدائري غير مودع(
 من شريط األدوات تعرض الشاشة البيانات التالية:

  اسم المستثمر 
  الجنسية 
  العنوان البريدي 
  عنوان االقامة 

 ادخل التعديل المراد على العنوان البريدي / عنوان االقامة. . 3 
 انقر زر حفظ من شريط األدوات. . 4 
 

 .يجب تعبئة حقل المالحظات قبل حفظ الحركةفائدة: 
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 حسب الحالة إيداعملخص حركات طلب 
 حسب الحالة. إيداعهذه الشاشة للحصول على ملخص حركات طلب تستخدم 

 حسب الحالة إيداعللحصول على ملخص حركات طلب 
 سجل المساهمين. قائمة من الحركات <تقارير  < ملخص حركات طلب إيداع حسب الحالة قم باختيار . 1 

 اختر حالة الطلب من حقل االختيارات الذي يحتوي الخيارات التالية: . 2 
 

  الحركات المرحلة 
  الحركات المثبتة 
  الحركات الملغاة 
  الحركات المرفوضة 
  الحركات المخزنة 
  جميع الحاالت 

 

 الطلب ادخل رقم  الطلب، ثمالدائري حسب رقم  الزر  طباعة كشف محدد، انقر أردت إذا . 3 
وذلك  تاريخ والى تاريخ طباعة كشف حسب تاريخ محدد، انقر الزر الدائري حسب التاريخ، ثم ادخل من أردت إذا   

 بادخال التاريخ من لوحة المفاتيح او تحديدها من خالل الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ
 لتظهر لك المعلومات التالية: األدوات من شريط طباعة  زر  انقر على . 4 
 
 
 

  حالة الحركة   تسلسل   رقم الطلب 
  تاريخ الطلب   رقم المساهم   رقم المركز 
   المستثمراسم   الجنسية    الحاليالرصيد 
   الحرالرصيد    المرهونالرصيد    المحجوزالرصيد 

 االكتتاب

 خاصالكتتاب ال حركات ا إدخال
 واالستفسار عن حركات االكتتاب الخاص. إلدخالهذه الشاشة تستخدم 

 حركات اكتتاب خاص إلدخال
 من قائمة سجل المساهمين. اكتتاب >الخاصكتتاب االحركات  إدخالقم باختيار  . 1 

 تعرض الشاشة البيانات التالية: األدوات مرتين حيثشريط  اضغط استعالم من . 2 
 

   رقم الحركة 
  تاريخ حق االكتتاب 
  رأس المال قبل االكتتاب 
  رأس المال بعد االكتتاب 
   االكتتاب أسهمعدد 
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  نسبة االكتتاب 
   لتاريخهالمكتتب به 
  لتاريخهكتتب به مغير ال 
   األسهممجموع كسور 
  المكتتب من الكسور 
   االكتتاب إغالقتاريخ 
  إشارة تثبيت المكتتبين 
  إشارة تثبيت غير المكتتبين 
  فترة االكتتاب من 
  فترة االكتتاب إلى 
  رقم المساهم 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 
  الرصيد بتاريخ الحق 
  رقم المجموعة 
  وصف المجموعة 
  )المستحق )العدد، كسور االكتتاب 
  )المكتتب )العدد، تاريخ االكتتاب 
  إشارة تثبيت 

 

من لوحة المفاتيح او تحديدها من خالل المكتتب بها في حقل المكتتب به وحدد تاريخ االكتتاب  األسهمادخل عدد  . 3 
 الرزنامة المتوفرة بجانب حقل تاريخ االكتتاب.

 .األدواتحفظ من شريط  زر انقر على . 4 
مكتتبين بالنقر على صندوق ال المستثمرين)يمكنك تثبيت جميع  التثبيت إشارةدقق البيانات المدخلة ثم انقر صندوق  . 5 

 تثبيت المكتتبين(. إشارة
تثبيت غير المكتتبين ثم اضغط  إشارةاالكتتاب الخاص دقق البيانات المدخلة ثم انقر على صندوق  إغالقفي يوم  . 6 

 االكتتاب من شريط األدوات. إغالقزر 
 

يكون  أنشريطة أكثر  أو (50.) كانت كسور االكتتاب لديه إذاالمستحقة له  لألسهم إضافياالكتتاب بسهم المستثمر  يستطيع فائدة:
 .األسهممجموع كسور  يتجاوز الكسور الالمكتتب من 

 بعد التثبيتالمستثمر  تعديل اكتتاب ل
 

 من قائمة سجل المساهمين.اكتتاب > حركات اكتتاب خاص إدخالقم باختيار  . 1 

 األدوات مرتين لتظهر جميع البيانات. شريط  استعالم منزر اضغط  . 2 
انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن  أوعدد من المرات  من لوحة المفاتيح إدخالمفتاح اضغط على  . 3 

 . السجل االول
شريط  استعالم مرة ثانية منزر المراد تعديل اكتتابه ثم اضغط للمستثمر  رقم المساهم أوثم ادخل رقم المركز  . 4 
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 دوات.األ

 .األدواتالتثبيت من شريط  إلغاءانقر على  . 5 

 .المكتتب بها و حدد تاريخ  االكتتاب األسهمعدل عدد  . 6 
 .األدواتحفظ من شريط  زر انقر على . 7 
 التثبيت. إشارةصندوق  دقق البيانات المدخلة ثم انقر على  . 8 
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 فساراالست
 خاصة بسجالت المساهمين:ال التالية معلوماتالواستعراض لالستعالم  االستفسار قائمةستخدم ت
 

  ( فك الحجز، الحجز، فك الرهن، الرهنقيود الملكية) 
  كشوف الحسابات 

 

 سجل المساهمين المودع
 بسجل المساهمين المودع.يمكن استعراض المعلومات الخاصة 

 قيود الملكية 
 رفعهما من خالل هذه القائمة. أو (الحجز والرهنقيود الملكية) بإضافةيمكن استعراض المعلومات الخاصة 

 مستثمر قيود الملكية حسب 
 محدد.لمستثمر  تستخدم هذه الشاشة الستعراض المعلومات الخاصة بقيود الملكية 

 :مستثمر حسب الستعراض قيود الملكية
 

 قيود الملكية > >مستثمر  القيود حسب قم باختيار . 1 

 .فسارالمساهمين المودع من قائمة االست سجل

 وهي على األربعةالتبويبات قم باختيار واحدة من  . 2 

 فك الرهن، الحجز وفك الحجز. التوالي: الرهن،

ثم  األدواتاضغط على زر االستعالم من شريط  . 3 
عنها في  مة التي تريد االستفسارو ادخل المعل

مره  تعالمزر االسالحقول المناسبة ثم اضغط على 
قم بالضغط  أولعرض السجالت المطلوبة.  أخرى

 على استفسار السترجاع كافة السجالت.

 هو نوع الحجز. إضافيالحجز وفك الحجز حقل  تبويبيفائدة: يظهر في 

 حركات الرهن حسب فترة
 تستخدم هذه الشاشة الستعراض المعلومات بحركات الرهن لفترة محددة.

 :حركات الرهن حسب فترة الستعراض
 

>  قيود الملكية حركات الرهن حسب فترةقم باختيار  . 1 
 .فسارالمساهمين المودع من قائمة االست سجل
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حسب الورقة  اليا نوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
 .المدخلة في حقل الورقة المالية

الحركة التي تريد االستفسار عنها )رهن،  اختر نوع . 3 
 فك رهن(

 حدد جميع الحركات ليعرض جميع الحاالت الخاصة  . 4 

 الرهن او حسب حالة محددة )الحركات التي تشمل

 االرباح النقدية، الحركات التي تشمل األسهم لمجانية
عن  ةالناشئو الحركات التي تشمل الرديات 

 (التخفيض
لى تاريخحدد فترة اال . 5  وذلك  ستفسار من تاريخ وا 

بادخال التاريخ من للوحة المفاتيح او تحديدها من 
ثم خالل الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ، 

عدد من  من لوحة المفاتيح إدخالمفتاح اضغط على 
 لمرات 

انقر داخل أي حقل من حقول الشاشة ضمن  أو
 :لتظهر البيانات التالية لسجل االول

   الجهة المرتهنةرقم 
  اسم الجهة المرتهنة 
  رقم الحركة 
  تاريخ الحركة 
  تاريخ الحق 
  رقم المركز 
   المستثمراسم 
  الجنسية 
   المستثمر نوع 
  نوع الحركة 
  الورقة المالية 
  عدد األسهم 
  رقم الكتاب 
  تاريخ الكتاب 
  بمصدر الكتا 
  إشارة األرباح 
  إشارة األسهم المجانية 
  اشارة الرديات 
  مالحظات 



 
 

26 
 دليل مستخدم نظام مصدري األوراق المالية

 حركات الحجز حسب فترة
 تستخدم هذه الشاشة الستعراض المعلومات بحركات الحجز لفترة محددة.

 :محددة حسب فترةالحجز حركات  الستعراض
 

 .فسارالمساهمين المودع من قائمة االست > سجل قيود الملكية > حركات الحجز حسب فترةقم باختيار  . 1 

 .حسب الورقة المدخلة في حقل الورقة المالية اليا نوع الورقة المالية  تعبئة حقليتم   . 2 

 اختر نوع الحركة التي تريد االستفسار عنها )حجز، فك حجز(. . 3 
لى تاريخ . 4  وذلك بادخال التاريخ من للوحة المفاتيح او تحديدها من خالل الرزنامة  حدد فترة االستفسار من تاريخ وا 

انقر داخل أي حقل  أوعدد من المرات  من لوحة المفاتيح إدخالمفتاح اضغط على ثم  رة بجانب حقل التاريخ،المتوف
 لتظهر البيانات التالية األولمن حقول الشاشة ضمن السجل 

 

   الحاجزةالجهة رقم 
   الحاجزةاسم الجهة 
  رقم الحركة 
  تاريخ الحركة 
  تاريخ الحق 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 
   المستثمر نوع 
  نوع الحجز 
  الورقة المالية 
  عدد األسهم 
  رقم الكتاب 
  تاريخ الكتاب 
  بمصدر الكتا 
  مالحظات 
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 المودع التفصيلية للسجل بطاقة المساهم
 على الحركات التاريخية له، ويمكن التحكم بمدى البطاقة المراد عرضها وذلك بتحديد الفترة الزمنية. تعرض  تحتوي بطاقة المساهم

 البطاقة المعلومات التالية:
 

  تاريخ الحركة  
  تاريخ الحق 
  نوع الحركة 
  اسم الوسيط 
   األسهمعدد 
  السعر 
   الحاليالرصيد 
  الحر الرصيد 
  المرهون الرصيد 
  المحجوز الرصيد 

 كما نعرض المعلومات التالية عن الطرف المقابل:
 

  الوسيط المقابل 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  مرجع الحركة 

 الستعراض بطاقة المساهم المودع:
 

 قم باختيار بطاقة مساهم > سجل المساهمين المودع من قائمة االستفسار. . 1 
 .اليا حسب الورقة المدخلة في حقل الورقة المالية نوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
 .المراد االستفسار عن بطاقته في حقل رقم المركزالمركز للمستثمر  رقم اطبع . 3 
 .المستثمر اسم لعرضمن لوحة المفاتيح  مفتاح إدخالاضغط على  . 4 
لى تاريخالزمنية فترة الحدد  . 5  وحة المفاتيح او تحديدها من خالل الرزنامة وذلك بادخال التاريخ من ل من تاريخ وا 

  .المتوفرة بجانب حقل التاريخ
 للفترة المحددة. بطاقة المساهملعرض  من لوحة المفاتيح إدخالمفتاح اضغط  . 6 
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 سجل المساهمين غير المودع
 بسجل المساهمين غير المودع.يمكن استعراض المعلومات الخاصة 

 قيود الملكية 
 تستخدم هذه الشاشة الستعراض المعلومات الخاصة بقيود الملكية لمساهم محدد في السجل غير المودع.

 الستعراض قيود الملكية:
 

 غير قم باختيار قيود الملكية > سجل المساهمين . 1 
 .فسارالمودع من قائمة االست

اليا حسب الورقة  نوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
 ..المدخلة في حقل الورقة المالية

حدد نوع الحركة )رهن، فك رهن، حجز، فك  . 3 
 حجز(

التي تريد االستفسار عنها، حيث يظهر الرهن 
 كخيار
 تلقائي.

 خاللها في ادخل المعلومة التي تريد االستفسار من . 4 
استعالم من  زر الحقل المناسب ثم اضغط على

قم  أو لعرض السجالت المطلوبة. األدواتشريط 
 السترجاع كافة السجالت. استعالم  بالضغط على

 

  بطاقة مساهم
 :تعرض البطاقة المعلومات التالية حيث تحتوي بطاقة المساهم على الحركات التاريخية له

   تاريخ الحركة 
  تاريخ الحق 
  نوع الحركة 
  وجد( إن) رقم المركز 
  اسم المساهم 
  الجنسية 
   األسهمعدد 
  السعر 
   الحاليالرصيد 
   الحرالرصيد 
   المرهونالرصيد 
   المحجوزالرصيد 
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 المعلومات التالية عن الطرف المقابل: تعرضكما 
 

  رقم المساهم 
  اسم المساهم 
  مرجع الحركة 

 :غير المودع الستعراض بطاقة المساهم 
 

 قم باختيار بطاقة مساهم > سجل المساهمين غير المودع من قائمة االستفسار. . 1 
 .اليا حسب الورقة المدخلة في حقل الورقة المالية نوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
 رقم المساهم المراد االستفسار عن بطاقته في حقل رقم المساهم اطبع . 3 
 من لوحة المفاتيح لعرض بطاقة المساهم. إدخالمفتاح  اضغط على . 4 
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 عقود التحويل
 .قائمة عقود التحويل لعرض معلومات عن عقود التحويل المقبولة والمعلقةستخدم ت

 
 

 االلكترونية استعراض ملخص عقود التحويل
 المعلومات التالية عن العقد: االلكترونية يعرض ملخص عقود التحويل

  رقم العقد 
  العقد تاريخ 
  العدد 
  السعر 
  اإلجمالي 

 كما يعرض المعلومات التالية عن المحيل:
  اسم الوسيط 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 

 كما يعرض المعلومات التالية عن المحال له:
   الوسيطاسم 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 

 :االلكترونية الستعراض ملخص عقود التحويل
 من قائمة عقود التحويل. االلكترونية قم باختيار ملخص عقود التحويل . 1 

 .اليا حسب الورقة المدخلة في حقل الورقة المالية نوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
زر انقر  ادخل المعلومة التي تريد االستفسار من خاللها في الحقل المناسب ثمثم  من شريط األدواتزر االستعالم  انقر . 3 

السترجاع كافة السجالت حيث يبين الجزء  بالنقر على استعالمقم  أولعرض السجالت المطلوبة. مرة أخرى استعالم 
 معلومات عن المحال له. واألخير معلومات عن المحيل واألوسطالعلوي معلومات عن العقد 
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 االلكترونية استعراض عقود التحويل
 ومعلومات المحال له )البائع( معلومات المحيل : معلومات العقد،أجزاءتعرض عقود التحويل معلومات العقد التفصيلية في ثالث 

 .)المشتري(
  رقم العقد 
  تاريخ العقد 
   المالية األوراقعدد 
  السعر 
  اإلجمالية القيمة 
  رقم التداول 
  وقت التداول 

 المحال له:/كما يعرض المعلومات التالية عن المحيل
 

  االسم المختصر 
  الوسيط البائع 
  المحال لهرقم المركز للمحيل/ 
   المحال له/المحيلاسم 
  رقم الحساب 
  البلد 
  المدينة 
  .ص.ب 
  الرمز البريدي 
  العنوان 
  هاتف 
  فاكس 
  البريد االلكتروني 

 

  االلكترونية عقود التحويل
 .تستخدم هذه الشاشة لالطالع على عقود التحويل االلكترونية

 :االلكترونية الستعراض عقود التحويل
 

 من قائمة عقود التحويل. االلكترونية قم باختيار عقود التحويل . 1 

  ..المدخلة في حقل الورقة المالية اليا حسب الورقةنوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
 انقرادخل المعلومة التي تريد االستفسار من خاللها في الحقل المناسب ثم  ثم استعالم من شريط األدوات انقر زر . 3 

السترجاع كافة  استعالم مرتينزر على  نقرقم بال أولعرض السجالت المطلوبة.  أخرى همر  استعالمزر  على
معلومات عن المحال  واألخيرمعلومات عن المحيل  واألوسطالجزء العلوي معلومات عن العقد السجالت حيث يبين 

 له.
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 استعراض العقود المعلقة
 يمكن للمصدر استعراض المعلومات التالية عن العقود المعلقة:

 

  تاريخ التداول 
  مرجع الحركة 
  اسم الوسيط 
   المالية األوراقعدد 
  السعر 
  العجز أسهم 

 كما يعرض المعلومات التالية عن المحيل:
 

  رقم المركز 
    المستثمراسم 
   الجنسية 
    المستثمر نوع 

 كما يعرض المعلومات التالية عن المحال له:
 

  الوسيط المقابل 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 

 الستعراض العقود المعلقة:
 قائمة عقود التحويل.قم باختيار العقود المعلقة من  . 1 

 .اليا حسب الورقة المدخلة في حقل الورقة المالية نوع الورقة المالية  يتم تعبئة حقل . 2 
 انقراالستفسار من خاللها في الحقل المناسب ثم  ادخل المعلومة التي تريد ثم استعالم من شريط األدواتانقر زر  . 3 

 السترجاع كافة السجالت. استعالم مرتين على  نقربال  قم أولعرض السجالت المطلوبة.  أخرىمرة استعالم  زر على
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 التقارير
 مصدري االوراق المالية.وطباعة التقارير المتاحة في نظام  إلنشاءتستخدم قائمة التقارير 

 

 ريط األدواتش
 

 قائمة التقارير إجراءات
 التقارير لتنفيذ المهام التالية: استخدم قائمة

 

  التقارير إنشاء 
  ريراتخزين التق 
  ريراطباعة التق 

 إنشاء التقارير
 PDF، وتظهر جميع التقارير بصيغة يعد إنشاء التقرير الخطوة السابقة الستعراض محتوياته وطباعته 

. 

 :تقرير إلنشاء
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 .انقر على قائمة التقارير . 1 

 .التقرير المطلوبقم باختيار  . 2 

 .وجدت إنالمعلومات المطلوبة في شاشة التقرير  بإدخالقم  . 3 

 تخزين التقارير
 .PDF على شكل ملفيمكن تخزين التقرير 

  :لتخزين تقرير
 

 انقر على قائمة التقارير قم باختيار التقرير المطلوب . 1 

 مكرره    
 .وجدت إنالمعلومات المطلوبة في شاشة التقرير  بإدخالقم  . 2 

 .PDFعلى شكل ملف فيظهر تقرير  األدواتمن شريط  الطباعةبالنقر على زر قم  . 3 

 File – save asقم بتخزين التقرير الظاهر من خالل  . 4 

 طباعة التقارير
 .المصدرينيمكن 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

 لإليداعقابل  - المودع غير كشف السجل
 أو. ويمكن ترتيب السجالت في الكشف حسب االسم لإليداعالقابل -المودع غير الكشف معلومات عن المساهمين في السجل قدمي

 الرصيد وذلك بتحديد الخيار في حقل الترتيب حسب في شاشة التقرير.حسب 

 ويقوم التقرير بعرض البيانات التالية:
 

  رقم الورقة المالية 
  المالية اسم الورقة 
  التسلسل 
  رقم المساهم 
   المركز رقم 
  المستثمر اسم 
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   الجنسيةتصنيف 
  الرصيد الحالي 
  الرصيد الحر 
  صيد المرهونر ال 
  الرصيد المحجوز 
  الرصيد غير المتداول 

 حسب سبب الرفض - كشف السجل غير المودع
تقرير يعرض  إلنشاء من شاشة التقرير ، حيث يتم تحديد سبب الرفضعغير المودالكشف معلومات عن المساهمين في السجل  قدمي

 معلومات المساهمين تم رفضهم بسبب:
 

  رقم المركز غير مزود من المصدر 
  الرقم غير معرف على قاعدة بيانات المركز 
  رقم المركز المزود من المصدر مكرر 
  االسم لدى المصدر غير مطابق للمركز 
  المدنية لألحوالالمصدر غير مطابق  ىاالسم لد 
   غير مطابق للمركزالجنسية لدى المصدر 
   االسم والجنسية لدى المصدر غير متطابقتين مع 

 المركز

 ويقوم التقرير بعرض البيانات التالية لكل سجل:
 

  سبب الرفض 
  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  التسلسل 
   المساهم رقم 
  رقم المركز 
  اسم المساهم 
   الجنسيةتصنيف 
  الرصيد الحالي 
  الرصيد الحر 
  صيد المرهونر ال 
  الرصيد المحجوز 
  الرصيد غير المتداول 
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 ملخص عقود التحويل االلكترونية
في عقود التحويل ليوم تداول معين. حيث يعرض التقرير المعلومات التالية لكل حركة  األساسيةالكشف ملخصا يضم المعلومات  قدمي

  تداول:
 

   رقم الورقة المالية 
   الورقة الماليةاسم 
  نوع الورقة المالية 
   التسلسل 
  رقم العقد 
  األوراق المالية  عدد 
  سعر الورقة المالية 
  البائع الوسيط 
   المحيلاسم 
  تصنيف الجنسية 
  المشتري الوسيط 
   المحال لهاسم 
  تصنيف الجنسية 

 

 االلكترونية عقود التحويل
المصدرة من قبل المركز وتعرض عقود التحويل معلومات تفصيلية عن حركة  ةااللكتروني التحويلالتقرير كشفا بجميع عقود  قدمي

  معلومات المحيل ومعلومات المحال له. معلومات الورقة المالية، : معلومات العقد،أجزاءالتداول في ثالثة 
 

  رقم العقد 
  تاريخ العقد 
  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  نوع الورقة المالية 
  حالة الورقة المالية 
   المالية األوراقعدد 
  السعر 
   اإلجماليةالقيمة 
  رقم التداول 
   العقدوقت 

 المحال له:/كما يعرض المعلومات التالية عن المحيل
 

  المشتري/ الوسيط البائع 
  اسم الشهرة 
  المشتري/ رقم الوسيط البائع 
  المحال له/اسم المحيل 
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  المحال له/ رقم المركز للمحيل 
  تصنيف الجنسية 
  المحال له/ عنوان المحيل 
  هاتف 
  فاكس 
  البريد االلكتروني 

 

  المستثناة من التداول عقود التحويل
 المستثناة منالتقرير كشفا بجميع عقود التحويل  قدمي

 وتعرض عقود التحويل معلومات تفصيلية عن التداول 

 معلومات  : معلومات العقد،أجزاءثالثة  حركة التداول في 

 له. المحيل ومعلوماتالمحال

 ويعرض التقرير البيانات التالية:
 

  رقم العقد   اسم المحيل   اسم المحال له 
  تاريخ التحويل   رقم المركز للمحيل   رقم المركز للمحال له 
  الورقة المالية   رقم المساهم للمحيل   الجنسية 
  نوع الورقة المالية   عنوان المحيل   عنوان المحال له 
  حالة الورقة المالية    هاتف    فاكس 
   عدد األوراق   البريد االلكتروني   القيمة اإلجمالية 
  القيمة السوقية للورقة المالية 

  العقود المعلقة
 بالعقود المعلقة لفترة زمنية معينة حيث يعرض التقرير المعلومات التالية: التقرير كشفا قدمي
 

  تاريخ الحق 
  تاريخ الحركة 
  نوع الحركة 
  نوع التعليق 
  حالة التعليق 
  مرجع الحركة 
  رقم المركز 
  المستثمرم سا 
  اسم الوسيط 
   المالية  األوراقعدد 
   المالية المعلقة األوراقعدد 



 
 

38 
 دليل مستخدم نظام مصدري األوراق المالية

  األخرىكشف الحركات 
   .عن تفاصيل الحركات التالية حسب نوع الورقة المالية أسهم/ حق اكتتابالتقرير كشفا  قدمي

 
  تصحيح عقد ارثي 
  تصحيح عقد عائلي 
  تصحيح عقد تداول 
  تصحيح رصيد 
  تغطية عجز 

 

 ويعرض التقرير البيانات التالية:
  تاريخ التحويل   القيمة اإلجمالية   عنوان 
  الورقة المالية   اسم المحيل/ المحال له   هاتف 
  نوع الورقة المالية   رقم المركز للمحيل/المحال له   فاكس 
  حالة الورقة المالية   الجنسية   البريد االلكتروني 
   عدد األوراق   القيمة السوقية للورقة المالية   مالحظات 

 

 ملخص سجل المساهمين
 .أجزائهعن سجل المساهمين بكافة هذا الكشف ملخصا  مدقي

 يعرض ابنود يضم كل قسم  أقسامستة  إلىيقسم التقرير  

 وعدد السجل كامال إلىكل منها عدد المساهمين ونسبتهم  

 .المالية في السجل كامال األوراق إلىتها بالمالية ونس األوراق 

 

 تصنيف ملكية الورقة المالية حسب الجنسية
 يعرض التقرير المعلومات التالية:حيث  ة المساهمين للورقة المالية حسب جنسيتهم، يصنف هذا التقرير ملكي

 

   رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية 
  نوع الورقة المالية 
  حالة الورقة المالية 
   اإلغالقسعر 
  تسلسل 
  تصنيف الجنسية 
  )عدد المساهمين )العدد، النسبة 
  ( األوراق المالية)العدد، النسبة 
  )القيمة االجمالية )القيمة، النسبة 
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 كشف التغييرات التي تمت على ملف المساهمين
 على سجل المساهمين حيث يبين الكشف المعلومات التالية: أجريتيالت التي دالكشف معلومات عن التع يقدم

 

  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  تاريخ التعديل 
   التعديلوقت 
  رقم المساهم 
  رقم المركز 
  اسم المساهم 
  الجنسية 
  الحالي الرصيد 
  الرصيد الحر 
  الرصيد المرهون 
  الرصيد المحجوز 

  الرصيد غير المتداول 

 كشف بقيود الملكية
 سجل المساهمين حيث يبين الكشف المعلومات التالية: على أجريتالتي  قيود الملكيةالكشف معلومات عن  يقدم

 

   رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية 
  نوع الورقة المالية 
  حالة الورقة المالية 
  التسلسل 
  رقم المساهم 
  رقم المركز 
  اسم المساهم 
   الجنسيةتصنيف 
  الحالي الرصيد 
  الرصيد الحر 
  الرصيد المرهون 
  الرصيد المحجوز 

  الرصيد غير المدرج 
  حجز حساب 

 يجب على المستخدم النقر على زر المرهون الموجود بالتقرير لعرض السجل الخاص بذلك نةمرهو  المستثمران كانت ملكية : فائدة
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 كشف حركات تعديل اسم / جنسية مساهم
 حيث يبين الكشف المعلومات التالية:الجنسية و مساهم من حيث االسم  على أجريتالتي  التعديالت الكشف معلومات عن يقدم

 

   رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية 

  نوع الورقة المالية 
  حالة الورقة المالية 
  التسلسل 

  رقم الحركة 

  تاريخ الحركة 
  رقم المركز 
  ( الجنسية/ اسم المساهمالبيانات قبل التعديل) 
  ( الجنسية/  اسم المساهمالبيانات يعد التعديل) 

 
 

 كشف إجمالي التداوالت حسب التاريخ
 حيث يبين الكشف المعلومات التالية:إجمالي التداوالت لتاريخ معين  الكشف معلومات عن يقدم

 

 
   رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية 

  نوع الورقة المالية 
   الورقة الماليةحالة 
  تسلسل 
  رقم المركز 
  اسم المساهم 
  تصنيف الجنسية 
   (اإلجماليةشراء )عدد العقود، عدد األوراق المالية، القيمة 
   (اإلجماليةبيعا )عدد العقود، عدد األوراق المالية، القيمة 

 سجل المساهمين المكتتبين وغير المكتتبين
 يبين الكشف المعلومات التالية:حيث  المكتتبين ين وغيربالمساهمين المكتتعن الكشف معلومات  يقدم
 

   رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية 

  رقم المركز 
  حالة الحركة 
  تاريخ االكتتاب 
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  حالة االكتتاب 
  رأس المال قبل االكتتاب 
  رأس المال بعد االكتتاب 
  نسبة االكتتاب 
  مجموع كسور األسهم 
  المكتتب من الكسور 
  المكتتب به لتاريخه 
  غير المكتتب به لتاريخه 
  فترة االكتتاب 
   اغالق االكتتابتاريخ 
  التسلسل 
  رقم المساهم 
  رقم المركز 
  اسم المستثمر 
  الجنسية 
  رقم المجموعة 
  وصف المجموعة 
  الرصيد بتاريخ الحق 
  )المستحق )العدد الكلي/ كسور االكتتاب 
   العدد/تاريخ االكتتاب(المكتتب( 

 
 أعضاء مجلس اإلدارةاالستفسار عن 

 :في  أعضاء مجلس اإلدارة معلومات عنالتقرير  يقدم
 ويعرض المعلومات التالية: التبويب األول: أعضاء مجلس اإلدارة

 

  رقم المجلس 
  فترة المجلس 

  عدد المقاعد 

  عدد المقاعد الفعالة 

  نصاب العضوية 
  حالة المجلس 
  اشارة مودع 
  رقم المساهم 
  رقم المركز 
  االسم 
  الجنسية 
  عدد المقاعد 
  نصاب العضوية 
  فترة العضوية 
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  حالة العضو 
  تاريخ الحالة 

 التبويب الثاني: الممثلين ويعرض المعلومات التالية:
  رقم المركز 
  االسم 
  الجنسية 
  نوع التمثيل 
  الوظيفية الصفة 
  حالة العضو 
  تاريخ الحالة 

 

 التبويب الثالث: المطلعين ويعرض المعلومات التالية:
  رقم المركز 
  االسم 

  وظيفيةالصفة ال 

  الجنسية 

  حالة العضو 
  تاريخ الحالة 
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 تحميل الملفات
 ملف اكسل: أوهذه القائمة لتحميل الملفات التالية على شكل نص تستخدم 
  سجل المساهمين 
  اإللكترونية عقود التحويل 
  عقود التحويل المستثناة من التداول 
   األخرىالحركات 
  ور االسهم حسب اجراء الشركاتسك 

 
  تحميل سجل المساهمين

 يمكن تحميل سجل المساهمين مرتبا حسب أي من التالي:
   المستثمر اسم 
  رقم المركز 
  رقم المساهم 
  .)حسب الرصيد )من األكبر إلى األصغر 

 لتحميل سجل المساهمين:
سجل المساهمين من قائمة ملف قم باختيار  . 1 

 تحميل الملفات.
 ترتيب البيانات حسب القائمة.قم باختيار  . 2 

اليا حسب الورقة المالية  نوعيتم تعبئة حقل   . 3 
  القيمة المدخلة في حقل رقم الورقة المالية

لتحديد اسم تخزين من شريط األدوات زر انقر  . 4 
 الملف وموقع التخزين وشكل التخزين.

 اضغط تخزين من شاشة التخزين لتحميل الملف. . 5 

 ويقوم ملف سجل المساهمين بعرض البيانات التالية:
 

  رقم المساهم   رقم المركز   المستثمر اسم 
  رمز الجنسية   الجنسية    الحاليالرصيد 
  الحر الرصيد   المرهون الرصيد   المحجوز الرصيد 
  غير المدرج الرصيد 
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 االلكترونية  عقود التحويل
 سابقة. أياميمكن تحميل عقود التحويل ولثالثة 

 :االلكترونية لتحميل عقود التحويل
 من قائمة   ةااللكتروني قم باختيار عقود التحويل . 1 

 تحميل الملفات.
 قم باختيار تاريخ من حقل تاريخ التداول. . 2 

 تخزين لتحديد اسم الملف وموقع  زرانقر  . 3 

 التخزين وشكل التخزين.
 تخزين من شاشة التخزين لتحميل الملف.زر اضغط  . 4 

 ويقوم ملف عقود التحويل بعرض البيانات التالية:
  رقم العقد   التداول تاريخ   األسهم عدد 
  السعر   السوقية القيمة   رقم التداول 
  وقت التداول    البائعرمز الوسيط   االسم المختصر 
  اسم الوسيط البائع   رقم المركز   المستثمر اسم 
   الجنسيةرمز   الجنسية   رقم الحساب 
  البلد رمز   المدينة   صندوق البريد 
  الرمز البريدي   العنوان   الهاتف 
  الفاكس   البريد االلكتروني   رمز الوسيط المشتري 
  االسم المختصر   اسم الوسيط المشتري   رقم المركز 
   المستثمر اسم    الجنسيةرمز   الجنسية 
  رقم الحساب   البلد رمز   المدينة 
  صندوق البريد   الرمز البريدي   العنوان 
  الهاتف   الفاكس   البريد االلكتروني 

 تحميل عقود التحويل المستثناة من التداول
  سابقة. أياميمكن تحميل عقود التحويل المستثناة من التداول ولثالثة 

 لتحميل عقود التحويل:
قم باختيار عقود التحويل المستثناة من التداول من  . 1 

 تحميل الملفات. قائمة
 قم باختيار تاريخ من حقل تاريخ التداول. . 2 

يتم تعبئة حقل نوع الورقة المالية اليا حسب القيمة  . 3 
 المدخلة في حقل رقم الورقة المالية

تخزين لتحديد اسم الملف وموقع التخزين  زرانقر  . 4 
 وشكل التخزين.
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تخزين من شريط األدوات لتحميل  زر اضغط . 5 
 الملف.

 ويقوم ملف عقود التحويل بعرض البيانات التالية:
 

  رقم العقد   تاريخ التحويل   عدد األوراق 
  السعر   اإلجمالية القيمة   رقم التحويل 
  رقم المساهم للمحيل   رقم المركز للمحيل   اسم المحيل 
  رمز الجنسية   الجنسية   رمز البلد 
  المدينة   صندوق البريد   الرمز البريدي 
  العنوان   الفاكس   ريد االلكترونيبال 
  رقم المركز للمحال له   اسم المحال له   رمز الجنسية 
  الجنسية   رمز البلد   المدينة 
  صندوق البريد   الرمز البريدي   العنوان 
  الهاتف   الفاكس   ريد االلكترونيبال 

 تحميل الحركات االخرى
 :األخرىحميل الحركات يمكن تحميل حركات ت

 لتحميل الحركات االخرى
  من قائمة األخرىقم باختيار تحميل الحركات  . 1 

 تحميل الملفات.
 قم باختيار تاريخ من حقل تاريخ التداول. . 2 

نوع الورقة المالية اليا حسب القيمة يتم تعبئة حقل  . 3 
 المدخلة في حقل رقم الورقة المالية

 تخزين لتحديد اسم الملف وموقع التخزين زرانقر  . 4 

 وشكل التخزين.
تخزين من شاشة التخزين لتحميل زر اضغط  . 5 

 الملف.

 بعرض البيانات التالية: الحركات االخرىويقوم ملف 
 

  تاريخ الحركة   عدداالسهم    السعر 
  القيمه السوقيه   رقم المركز للمحيل   اسم المحيل 
  ةرمز الجنسي   الجنسيه   رمزالبلد 
  البلد   صندوق البريد    الرمز البريدي 
  العنوان   الهاتف   الفاكس 
  البريد االلكتروني   اسم المحال له   رمز الجنسية 
  الجنسية   رمز البلد   المدينة 
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  صندوق البريد   الرمز البريدي   العنوان 
  الهاتف   الفاكس   ريد االلكترونيبال 

 حسب اجراء الشركات كسور االسهم تحميل 
 :كسور االسهميمكن تحميل 

 لتحميل الحركات االخرى
حسب اجراء  كسور االسهمقم باختيار تحميل  . 1 

 تحميل الملفات. من قائمة الشركات
 نوع الحركة. قم باختيار . 2 
 .الحركةقم باختيار تاريخ من حقل تاريخ  . 3 

يتم تعبئة حقل نوع الورقة المالية اليا حسب القيمة  . 4 
 المدخلة في حقل رقم الورقة المالية

 تخزين لتحديد اسم الملف وموقع التخزين زرانقر  . 5 

 وشكل التخزين.
تخزين من شاشة التخزين لتحميل زر اضغط  . 6 

 الملف.

 بعرض البيانات التالية: الحركات االخرىويقوم ملف 
 

  نوع الحركة    تاريخ الحركة    الورقة الماليةرقم 
   الورقة الماليةاسم    رصيد الورقة المالية قبل

 االجراء 
  رصيد الورقة المالية بعد االجراء 

  رقم المساهم   رقم المركز   الجنسية 
  كسور االسهم   اسم المستثمر    
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 دارة النظامإ
 النظام لتغيير كلمة السر. إدارةقائمة تستخدم 

 تغيير كلمة السر
 يمكن تغيير كلمة السر في الحاالت التالية:

 

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

 مرة: لألو إليهتغيير كلمة السر عند الدخول 
 

 اطبع كلمة السر القديمة في حقل كلمة السر . 1 
 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما، القديمة

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

 تأكيد مرة ثانية في حقل اطبع كلمة السر الجديدة . 3 
 كلمة السر.

 انقر موافق لتغيير كلمة السر. . 4 

 :بشكل اختياري لتغيير كلمة السر
  

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

 اطبع كلمة السر القديمة في حقل كلمة السر . 2 
 اسم المستخدم فسيظهر تلقائيا. أما، القديمة

اطبع كلمة السر الجديدة في حقل كلمة السر  . 3 
 الجديدة.

 تأكيد اطبع كلمة السر الجديدة مرة ثانية في حقل . 4 
 كلمة السر.

 انقر موافق لتغيير كلمة السر. . 5 

 

المستخدم تلقائيا  يظهر اسم
 في شاشة تغيير كلمة السر
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 المصطلحات
 التعاريف التالية للمصطلحات الواردة في النظام. إلىقم بالرجوع 

 
 التعريف المصطلح

 المالية مضروب بالسعر. األوراقعدد  اإلجمالي

 األجنبية، تستخدم في شاشات االستفسار لالستعالم عن المستثمرين ذوي الجنسيات أجنبيةجنسية  أجنبي
 فقط.

 جزء منه(. أوحجز على رصيد المساهم )كامال  أورهن  إشارةوضع  قيود الملكية إدخال

 .المستثمرالطبيعي من واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمر أماسم  األماسم 

 اسم الورقة المالية كما في شهادة التسجيل. اسم الورقة المالية

 .المستثمر االسم كما هو في الوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمراسم 

 اسم الشهرة للوسيط. االسم المختصر

 ادة التسجيل.اسم الوسيط كما في شه اسم الوسيط

 نهاية الفترة الزمنية المطلوبة لالستفسار. تاريخ إلى

 غير الكافية لعملية البيع المنفذة. األسهمعدد  العجز أسهم

 عنوان البريد االلكتروني. البريد االلكتروني

 البلد الذي يقيم فيه الشخص. البلد

خالل فترة زمنية  األرصدةعلى  وأثرهابالحركات التي قام بها المساهم على ورقة مالية معينة  سجل بطاقة مساهم
 محددة.

 .المستثمرحالة  أوالتاريخ الذي تم فيه تعيين حالة الوثائق  تاريخ الحالة

 التاريخ الذي تم تسجيل الحركة فيه. تاريخ الحركة

 التاريخ الذي وقعت الحركة فيه. تاريخ الحق

 تاريخ اخر تحديث تم على سجل المساهم. تاريخ السجل

 تاريخ اليوم الذي ابرم فيه عقد التحويل. تاريخ العقد

 التاريخ الذي انشأ فيه الكتاب. تاريخ الكتاب

 .المستثمرالطبيعي كما ورد في الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمرتاريخ ميالد  تاريخ الميالد

 أعضاءحسابه لدى  إلىلدى المركز  مستثمرالمالية من حساب  األوراقالعملية التي يتم بها نقل  يةالمال األوراقتحويل 
من حساباته بين  أوحسابه لدى المركز  إلىالمركز  أعضاءلدى  المستثمرمن حساب  أوالمركز 
 .األعضاء

 بيع. أوشراء  أمرتنفيذ  التداول
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ملف اكسل على  أوتسمح بتحميل ملفات معينة على شكل نص  SCORPIOميزة في نظام  ل الملفاتيتحم
 جهاز حاسوب المستخدم.

 األكبرمن الرصيد  أوباالسم،  أبجدياترتيب السجالت التي يجلبها النظام، عادة يتم ترتيب السجالت  ترتيب البيانات
 .األصغر إلى

المشتري  إلىالمالية من البائع  األوراقأي عقد تداول لنقل ملكية  إتمامالعملية التي يتم بموجبها  التسوية
 بشكل نهائي وغير مشروط. أثمانهاوتسديد 

 .المستثمركما هي في الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمرجنسية  تصنيف الجنسية

ئة، جمعيات، حكومات، شركات، ، بلديات، تجز إيداع، أفراد: إلى، ويقسم  للمستثمرالشكل القانوني  المستثمرتصنيف 
 صناديق، طوائف دينية، مؤسسات، مشترك، هامش، هيئات، وقف.

 الثبوتية. األوراقرقم المركز بناء على  أوجنسيته و/ أوتعديل اسم المساهم و/ تعديل معلومات مساهم

 من واقع الوثائق الثبوتية على قاعدة بيانات المركز. بالمستثمرمعلومات وبيانات خاصة  إدخال المستثمرتعريف 

المعلومات التالية الخاصة بحسابات المشترك والتجزئة: رقم الحساب ورقم  إلظهارصفحة مصممة  تفاصيل الحساب
 .المستثمرالمركز واسم 

ن أي عقد تداول التداول الناشئة ع أطرافالعملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات  التقاص
 في التاريخ المحدد للتسوية. أثمانهاتسديد  أوالمالية  األوراقوذلك لتسليم 

 .المستثمرمن واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمرجنسية  الجنسية

 .المستثمر من واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف أنثى أوالطبيعي ذكر  المستثمرجنس  الجنس

 أو األجنبية أوتستخدم في شاشات االستفسار لالستعالم عن المستثمرين ذوي الجنسيات العربية  جنسية محددة
 ذوي جنسية محددة.

 الشخص الموجه للكتاب. الجهة المصدرة للكتاب

 المالية. لألوراق األمينالحفظ  أعمالالشخص االعتباري الذي يمارس  األمينالحافظ 

 الشخص الذي يقوم بالحجز. الحاجز

 مرفوضة أومثبتة  أوملغاة  أومرحلة  أوالحركة قد تكون غير مرحلة  حالة الحركة

 مغلق أوغير عامل  أويصف نشاط الحساب الذي قد يكون عامل  حالة الحساب

 موقوف عن التداول أوغير فعال  أوالذي قد يكون فعال  المستثمريصف نشاط  المستثمرحالة 

 أومتابعة  أولم تطلب  أووالتي قد تكون طلبت  المستثمرالوثائق المستخدمة في تعريف  تصف حالة الوثائق
 مكتملة

الحر والمرهون والمحجوز والمعلق الموجب  أرصدةويساوي مجموع  المستثمرالرصيد الذي يملكه  الحالي
 مطروحا منه المعلق السالب.

نة لمساهم ويصدر عن طريق طرف ثالث مثل مالية معي أوراققيد ملكية على عدد محدد من ورقة/ حجز
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 .اإلدارةبسبب العضوية في مجلس  أومثل ضريبة الدخل  إدارية إقرارات أوالمحكمة 

 مالية معينة. أوراقمجموعة  أوالحجز الذي يقع على عدد محدد من ورقة  أسهمحجز 

 رباحأ أووما يتجزأ منه من توزيعات  حجز كامل الرصيد الخاص بمستثمر حجز حساب

 الرصيد المتاح التصرف فيه. الحر

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

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

 السجالت. الحركة التي انعكس اثرها على الحركات المرحلة

 ترحيلها. أوحذف الحركة دون حذف سجلها من قاعدة البيانات والحركة المرفوضة ال يمكن تثبيتها  الحركات المرفوضة

المركز حيث يعكس عدد  أو أعضاءفي السجل المركزي  المستثمرسجل بالحركات على حسابات  حساب
 المالية في الحساب ولكل ورقة مالية. األوراق

حساب يفتح على قاعدة بيانات المركز ويتم من خالله تجزئة عمليات البيع والشراء بين الحساب  حساب تجزئة
 الرئيسي والحسابات الفرعية المرتبطة به.

المالية  لألوراق األمينالحفظ  ألغراضحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز ويتم تحديده  أمينحساب حفظ 
 .للمستثمر

 حساب المساهم محجوز. أنتبين  إشارة الحساب محجوز

واحد فقط سواء كان شخصا طبيعيا  مستثمرحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز ويكون خاصا ب حساب مستقل
 اعتباريا. أو

في حساب واحد حيث  أكثر أوحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز ويكون باشتراك شخصين  حساب مشترك
 السم المشترك.تسجل ملكية الوراق المالية با

التمويل  بأعمالحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز ويكون باشتراك شخصين احدهما وسيط لقيام  حساب مشترك/هامش
 على الهامش.

 التمويل على الهامش. ألعمالحساب يفتح على قاعدة بيانات المركز والذي يتم تحديده  حساب هامش

 المستثمرين. ألسماءالترتيب الهجائي  طريقة لترتيب السجالت حسب حسب االسم

 .األصغرالرصيد  إلى األكبرطريقة لترتيب السجالت من الرصيد  حسب الرصيد

 .المستثمراسم الدولة التي يقيم فبها  الدولة

 في بداية يوم العمل. المستثمرالمالية في حساب  األوراقعدد  رصيد بداية اليوم

المراد االستعالم عنه ضمن الخيارات التالية: =،<،>،<=،>=،من  المستثمرد تستخدم لتحديد رصي المستثمررصيد 
 .إلى

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

 الرصيد في بداية الفترة الزمنية المحددة. رصيد مدور
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 في نهاية يوم العمل. المستثمرالمالية في حساب  األوراقعدد  رصيد نهاية اليوم

 الرقم المتسلسل لحركة التداول عند تنفيذها في البورصة. رقم التداول

 رهن. إدخالالرقم المتسلسل الذي يعطيه النظام للعملية التي تم تنفيذها مثل  رقم الحركة

لمركز والمستخدم لغايات تداول الوسيط المثبت والمعتمد من قبل الوسيط لدى ا المستثمررقم  رقم الحساب
 .المستثمرالمالية لذلك  باألوراق

 الرقم المبين في الكتاب لتوثيقه موضوعا وتاريخا. رقم الكتاب

لدى المركز وهو رقم غير قابل للتكرار، ويتكون من عشرة خانات ويستعمل  للمستثمرالرقم الموحد  رقم المركز
 النظام. أجزاءفي جميع  المستثمرللتعرف على 

 رقم متسلسل يعتمد من قبل المصدر للمساهم وذلك لغايات حفظ سجل المساهم. رقم المساهم

 الرقم المتسلسل الذي يحمله عقد التحويل. رقم العقد

 .المستثمر الرقم الذي تحمله الوثيقة المستخدمة لتعريف رقم الوثيقة

 المالية. لألوراقرقم معتمد من قبل بورصة عمان تعطيه حسب نظام خاص  رقم الورقة المالية

 رمز يستخدم لتعريف مناطق التوزيع البريدية. الرمز البريدي

 خدمة. أوالمالية للحصول على قرض  األوراقاتفاق تعاقدي وفيه يتم رهن  رهن

المالية والبيانات  األوراقمالكي  أسماء يحتفظ به مصدر الورقة المالية يدون فيه أكثر أوسجل  سجل المساهمين
 وأيالمالية التي يملكها كل منهم وعمليات التحويل التي تجري عليها  األوراقالخاصة بهم وعدد 

 بيانات يراها المركز ضرورية.

 تحديث. آخرهو سجل المساهمين بعد  سجل المساهمين الحالي

المالية الذين تتطابق معلوماتهم وبياناتهم من واقع ذلك  األوراقمالكي  أسماءالسجل الذي يتضمن  سجل المساهمين المودع
 السجل مع معلوماتهم وبياناتهم على قاعدة بيانات المركز.

سجل المساهمين غير 
 المودع

 السجل الذي ال تتطابق معلوماته وبياناته مع قاعدة بيانات المركز

سجل المساهمين القابل 
 لإليداع

 المدنية األحوالق معلوماته وبياناته مع سجالت السجل الذي تتطاب

سجل المساهمين غير 
 لإليداعالقابل 

 المدنية األحوالسجالت  أوالسجل الذي ال تتطابق معلوماته وبياناته مع قاعدة بيانات المركز 

 السعر الذي تم التنفيذ عليه. السعر

 رقم صندوق البريد. ص.ب.

 المقابل على انه الطرف المقابل. المستثمر الوسيط المقابل و إلىيشار في النظام  الطرف المقابل

 .المستثمرحساب  إلىالمالية من/ األوراقالطلب الذي يتقدم به العضو لتحويل  طلب التحويل
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اعة المالية المب األوراقالمالية ضمن السياق الواردة فيه مثل عدد  األوراقعدد  إلى لإلشارةيستخدم  المالية األوراقعدد 
 الخاضعة لقيد ملكية. أوالمشتراة  أو

جنسية عربية، تستخدم في شاشات االستفسار لالستعالم عن المستثمرين ذوي الجنسيات العربية  عربي
 فقط.

 لديه. المستثمرحساب  إلىالمالية  األوراقالذي تم تحويل  األمينالحافظ  أوالوسيط  العضو المحال له

 .إليه المستثمرالمالية من حساب  األوراقالذي تم تحويل  األمينالحافظ  أوالوسيط  العضو المحيل

 مالية. أوراقالعقد الذي تم بموجبه بيع  عقد البيع

 المحال له. إلىالمالية من المحيل  األوراقالنموذج المعتمد من المركز لتحويل  عقد التحويل

 بيعها. أومالية  أوراقالعقد الذي يتم موجبه شراء  عقد التداول

 المالية لتنفيذ عملية البيع. األوراقالبيع برصيد غير كاف من  العجز

 مالية. أوراقالعقد الذي تم بموجبه شراء  عقد الشراء

 .أعضاءالحفظ واالرثي والعائلي والسجل المركزي بوصفهم  وأمناءالوسطاء  إلىيشار في النظام  العضو

 من عملية التداول.العضو على الطرف اآلخر  العضو المقابل

 العقد غير المنفذ لمخالفته احد شروط العقود المقبولة. العقد المرفوض

المالية المسجلة في حساب  األوراقكان عدد  إذاحين معالجته وذلك  إلىالعقد الذي ال ينفذ  العقد المعلق
المالية المباعة مقيدة  األوراقكان  إذا أولدى الوسيط البائع ال تكفي لتنفيذ عملية البيع  المستثمر

 بقيد يمنع التصرف بها.

 المركز. أنظمةوقبولها من قبل  إقرارهاالعقود التي تم تنفيذها في البورصة وتم  العقد المقبول

 البيع والشراء باستخدامها. أوامرالعملة التي تم تنفيذ  عملة التداول

على قاعدة بيانات المركز والذي يملك حسابا  المشترك المعرف أواالعتباري  أوالشخص الطبيعي  المستثمر
 .األعضاءاحد  أولدى السجل المركزي و/

 المالية. األوراقالذي قام ببيع  المستثمر البائع المستثمر

 المالية. األوراقالذي قام بشراء  المستثمر المشتري المستثمر

 مثبت. المستثمرحالة  أنمستخدمة في نظام المركز للداللة على  إشارة مثبت المستثمر

ه. مستثمر الشراء نيابة عن  أوعملية البيع  إتمامالذي يحصل عليه الوسيط مقابل  األساسيالعائد  العمولة
 المشتراة. أوالمالية المباعة  لألوراقتحسب العمولة عادة على شكل نسبة مئوية من القيمة السوقية 

 العنوان الكامل لسكن الشخص. العنوان

 الفاكس بما فيه الرمز الدولي. رقم فاكس

من واقع الوثائق الثبوتية على قاعدة بيانات المركز،  المستثمرمعلومات وبيانات خاصة ب إدخال فتح حساب
دخالواالحتفاظ بسجل لحركات التداول والتحويل   وفك قيود الملكية. وا 
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 التعريف المصطلح

 .لمستثمرقيد الحجز عن عدد محدد من ورقة مالية معينة  إلزالة إشارةوضع  فك حجز

 .لمستثمرقيد الرهن عن عدد محدد من ورقة مالية معينة  إلزالة إشارةوضع  فك رهن

 .لمستثمرالرهن والحجز عن عدد محدد من ورقة مالية معينة  إزالة فك قيود الملكية

 األحوالقاعدة بيانات 
 المدنية

 البيانات الوطنية الخاصة بااالشخاص الطبيعيين وتصدر قاعدة البيانات الرقم الوطني.

 الحجز والرهن. إلىتشير عبارة قيود الملكية  قيود الملكية

 ( ثان )ثانية(.أطرافطرف ) إلىاعتباري موجهة  أووثيقة رسمية صادرة عن شخص طبيعي  الكتاب

خالل فترة زمنية  المستثمرالمالية واثر هذه الحركات على رصيد  األوراقسجل بالحركات على  كشف حساب
 محددة ولحساب معين.

 مثل السيد، الفاضلة. المستثمراللقب الذي يحمله  اللقب

 في التخاطب. المستثمراللغة التي يستخدمها  لغة التخاطب

ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحقيق الربح  إلىمؤسسة ذات نفع عام ال تهدف  المالية األوراق إيداعمركز 
داري يداعالمالية وحفظ ونقل ملكيتها،  األوراق، ويتولى مهام تسجيل وا  جراءالمالية،  األوراق وا   وا 

 المالية. لألوراقالتقاص والتسوية 

 المالية من المحيل. األوراقملكية  إليهعملية تحويل ملكية  والذي تنقل  أطرافطرف من  المحال له

 المحجوزة. األسهمعدد  المحجوز

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

المالية لصالح  األوراقالمالية والذي تنقل منه ملكية  األوراقعملية تحويل ملكية  أطرافطرف من  المحيل
 المحال له.

 االعتباري. أوالشخص الطبيعي  إقامةمكان  المدينة

 معين. مستثمرالمالية لصالح  األوراقالشخص الذي يقوم برهن  المرتهن

هو رقم حركة ترتبط بها الحركة الحالية التي يقوم المستخدم بتنفيذها )مثال يكون رقم التداول الرقم  مرجع الحركة
 المرجعي في حركات العقود المعلقة(.

 المرهونة. األسهمعدد  المرهون

 .إصدارهايعلن عن رغبته في  أومالية  أوراقاالشخص االعتباري الذي يصدر  المصدر

 المالية المشتراة ولم تنته فترة تسويتها بعد. األوراق معلق موجب

 المالية المباعة ولم تنته فترة تسويتها بعد. األوراق معلق سالب

 كان النائب شخصا اعتباريا. إذا مستثمرالشخص طبيعي يمثل النائب عن  المفوض بالتوقيع

 معلومات حول الحركة المنفذة. إلضافةبيانات يدخلها المستخدم  مالحظات
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 التعريف المصطلح

 رصيد المساهم من ورقة مالية معينة. ملكية المساهم

 بداية الفترة الزمنية المطلوبة لالستفسار. من تاريخ

الذي ينوب  العائدة للمستثمر المالية األوراقالشخص الطبيعي المخول قانونيا بالتصرف في ملكية  المستثمرالنائب عن 
 عنه.

 األوراقنظام مصدري 
 المالية

المالية  األوراقااللكتروني، يخدم هذا النظام مصدري  اإليداعالمساعدة لنظام مركز  األنظمةاحد 
 سجل المساهمين. ةإدار  أبرزهامن خالل وظائفه المختلفة والتي من 

االلكتروني، يخدم هذا النظام الوسطاء من خالل وظائفه  اإليداعالمساعدة لنظام مركز  األنظمةاحد  نظام الوسطاء
 المالية. األوراقوفتح الحسابات وتحويل  مستثمرينتعريف ال أبرزهاالمختلفة والتي من 

 وحجز حساب. أسهمللحجز نوعان: حجز  نوع الحجز

 رهن وحجز وفك رهن وفك حجز. ة/القيدنوع الحرك

الحافظ  إلىوتحويالت  األمينالسجل وتحويالت من الحافظ  إلىتحويالت من السجل وتحويالت  نوع الحركة
 األمين

 بيع وشراء نوع الحركة

 ، مستقل، مشترك، هامش، مشترك/هامشأمينتجزئة، حفظ  نوع الحساب

 طبيعي واعتباري ومشترك. المستثمرنوع 

 األمرالمصفي، الوصي، الوكيل، قيم المحجوزين، قيم المحكمة، وكيل التفليسة، ولي  نوع النيابة

، دفتر عائلة، مشترك، بطاقة إقراروتضم: اتفاقية،  مستثمرنوع الوثيقة المستخدمة في تعريف  نوع الوثيقة
 شخصية، جواز سفر، شهادة تسجيل، وثيقة سفر وال يوجد.

 المالية. األوراقوالمخول قانونيا بالتصرف في ملكية  المستثمر معلومات تتعلق بالنائب عن النيابة عن الغير

 رقم الهاتف بما فيه الرمز الدولي. الهاتف

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

 بيعها لحساب الغير.المالية و  األوراقالشخص الذي يمارس شراء  الوسيط

 اسم الوسيط البائع الذي قام بعملية التداول. الوسيط البائع

 اسم الوسيط المشتري الذي قام بعملية التداول. الوسيط المشتري

 الوسيط في الطرف الثاني من عملية التداول. الوسيط المقابل

 أومالية سواء كانت محلية  أوراق أنهاعلى  بينات متعارف عليها أودالالت  أوأي حقوق ملكية  الورقة المالية
 .أجنبية

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


