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 دليل مستخدم نظام رهن 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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 مقدمةال
. حيث يعد هذا نظام رهن األوراق الماليةيحتوي هذا الدليل على معلومات تساعد المستخدم على أداء الوظائف المتاحة من خالل 

 للنظام المركزيالنظام احد األنظمة المساعدة 

SCORPIO  - Securities Central Operation Registry Processing & Information Online 

 مستخدم الدليل
 .رفعها أو الرهن إشاراتمام عمليات تثبيت إتب قوم ستي ة التلمرتهنالجهة ا إلىهذا الدليل موجه 

 تنظيم الدليل
 األوراقوتحويالت  الرهن إشارةوضع/ فك ، والتي تشمل كل من الجهة المرتهنة يقوم تنظيم الدليل على التسلسل المنطقي لوظائف

 ملخص لمحتويات الدليل.. والجدول التالي هو المودعة المالية
 

 الوصف الفصل

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

للنظام مثل  األساسيةيقدم العمليات الموحدة للنظام والضرورية للتحكم به، كما يقوم بعرض الوظائف  العمليات الموحدة للنظام
 النظام والخروج منه وتغيير لغة النظام. إلىالدخول 

األوراق  الرهن عن إشارةأو فك  الرهن إشارةوضع و  المستثمرينتعديل بيانات  كيفية يشرح هذا الفصل الحركات
 .المالية المودعة لدى المرتهن

وحسب الورقة المالية وحسب  مستثمرال يشرح هذا الفصل كيفية االستفسار عن الرهونات حسب  استفسار
 الجهة المرتهنة باإلضافة إلى االستفسار عن حركات الحجز.

 كيفية االستفسار عن تفصيل سجل الحسابات حسب الورقة المالية وحسب  يشرح هذا الفصل المالية األوراقملكية 
 .مستثمرال

 النظام تغيير كلمة السر. إدارةيشرح فصل  النظام إدارة

 معرفة في فهرس المصطلحات. المالية األوراق نظام رهنميع عناوين الحقول الواردة في ج المصطلحات

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

 من خالل أنظمة مساعدة تسمح لهم بأداء وظائفهم الخاصة بهم.
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 التالية: األساسيةالمصمم ألداء الوظائف  المالية األوراق نظام رهنويركز هذا الدليل على 
 

  المودعة وضع إشارة أو فك إشارة الرهن عن األوراق المالية 
  االستفسار عن عمليات الرهن وفك الرهن 
  مستثمرال االستفسار عن ملكية 
  التقارير طباعة 
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 ضمن شريط االدوات بشاشات النظام.   والمتوفرة: يتم اضافة اي شاشة او تقرير في قائمة المفضلة والمتوفرة على الصفحة الرئيسية من خالل النقر على أيقونة  فائدة
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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
قم بالبحث  من المعاني أي إلىفي فهرس المصطلحات، للرجوع  رهن األوراق الماليةالحقول الواردة في نظام  عناوينتم تعريف جميع 

 في الفهرس.

 النظام إدارة

 الدخول إلى النظام
 رهن 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 انقر على  . 3 

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

 تغيير كلمة السر
 يمكن تغيير كلمة السر في الحاالت التالية:

 

   كلمة السر.هر شاشة تغيير ظمرة، حيث ت ألوللنظام إلى االدخول عند 
  .يمكن للمستخدم تغيير كلمة السر بشكل اختياري بعد ذلك 
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  مرة: ألول إليهلتغيير كلمة السر عند الدخول 

 

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

 السر.
 موافق لتغيير كلمة السر. زر انقر . 5 

 ولغة اإلدخال تغيير لغة واجهة النظام
 أيباللغتين العربية واالنجليزية، حيث يمكن تغيير لغة الواجهة في أي من مواقع النظام وخالل المالية  األوراقتصميم نظام رهن تم 

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

 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.

 
 

 

 

  

، 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 

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

 موافق لتغيير كلمة السر.زر انقر  . 4 

 لتغيير لغة واجهة النظام إلى االنجليزية Englishانقر 

 انقر عربي لتغيير لغة واجهة النظام إلى العربية

يظهر اسم المستخدم تلقائيا 
 في شاشة تغيير كلمة السر
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 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

  .ال يمكن الخروج منها إال باستخدام الصفحة الرئيسية وفي حالة وجود صفحات مرتبطة

 
 

 
 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 بيئة رهن االوراق المالية يحاكي تصميم واجهة نظام 

 :بالترتيب التاليالنظام 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:

 
 

  

 زر خروج للخروج من النظام انقر

 زر الخروج ويستعمل للعودة إلى الصفحة الرئيسية
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 الصفحة

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

 الرئيسية.

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

 
 شريط التكبير/التصغير

الستعادة ويستخدم للخروج من الشاشة أو النظام ولتصغير حجم الشاشة و المالية  األوراقنظام رهن شريط التكبير/التصغير في أزرار 
   .الشاشة إلى حجمها السابق

 

  شريط القائمة الرئيسية
  قوائم هي: ستمن  رهنيتكون نظام ال

�       :             /     �     �         �   �  �       �           �      

�       :                    �            �      �            �       

      �   �  �       :                   �     �                         �        

    :                  �     

English:                    �    �         �           �                

  �   �     :                    �   

 
 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  ات الظاهرةالخيار  إحدىانتقاء  وأ عليهتدخل البيانات في هذا الحقل بالنقر 
 

 .ختياربتلك الحروف مما يسرع عملية اال أمن الخيار فتظهر جميع الخيارات التي تبد األولىبطباعة الحروف  االختياراتفائدة: يمكن استخدام حقل 
 
 

 
 

 

 حقل النص
 بطباعة المعلومات المطلوبة. يستخدم هذا الحقل

 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

 حقل النص صندوق اإلشارة

 حقل االختيارات

 الزر الدائري 
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 االستعالم زر
 مقطع منه. أوالمستثمر دام اسم باستخالمستثمر  لالستفسار عن رقم حساب 9Fمفتاح  أو تستخدم زر االستعالم

 
 :مستثمرلالستفسار 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 

 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.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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 حركاتال
الرهن

 

 رهن اسهم 
 .مباشرة ةالمرتهن الجهة قبل من المودعةاالسهم  الرهن على إشارةهذه الشاشة لوضع تستخدم 

 على االسهم الرهن إشارةلوضع 
 

 الحركات من قائمة الرهن <رهن اسهم قم باختيار  . 1 

 .من لوحة المفاتيح إدخال انقرثم  من قائمة الخيارات اسم الجهة المرتهنةقم بتحديد  أو الجهة المرتهنةاطبع رقم  . 2 
 من لوحة المفاتيح. إدخالثم اضغط  (اختياريحقل ) اطبع رقم سند الرهن . 3 
 التالية: معلوماتلتعرض الشاشة  من لوحة المفاتيح إدخالثم اضغط  الراهن مستثمرالاطبع رقم مركز  . 4 

 الجزء األول
 المستثمر األساسية وهي:بيانات ويقوم هذا الجزء بعرض 

 المستثمر الطبيعي
  المستثمر نوع 
  الجنسية 
  اسم المستثمر 
  الجنس 
  اللقب 
  لغة التخاطب 
  المهنة 
  المؤهل العلمي 
  اسم األم 
  تاريخ الميالد 
  مكان الميالد 
   تصنيف المستثمر 

 

 المستثمر االعتباري
  اسم المستثمر 
  نوع المستثمر 
  اللقب 
  لغة التخاطب 
  الجنسية 
  تصنيف المستثمر 
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  نوع الشركة 
  الرقم الوطني للمنشأة 
  رقم التسجيل 
  ليتاريخ التسج 

 الثانيالجزء 
 :المستخدمة في تعريف المستثمر الخاصة بالوثيقةمعلومات الويقوم هذا الجزء بعرض 

  نوع الوثيقة 
  رقم الوثيقة 
  اإلصدار تاريخ 
  تاريخ االنتهاء 
   اإلصدارمكان 
 .المبينة أعاله هثم ادخل معلومات مستثمرال غير معرف اطبع اسم مستثمرال أما إذا كان

 الثالثالجزء 
 إلدخال البيانات الخاصة بالرهن:هذا الجزء يستخدم 

 

 التالية: المعلومات لتعرض الشاشة من قائمة الخياراتالورقة المالية اسم  قم بتحديد أواطبع رقم الورقة المالية  . 5 
 

  الرمز العالمي 
  القيمة السوقية 

 

نقدية و/أو  أرباحأو و/ المجانية أسهم اإلشارةثم حدد في صندوق  المراد رهنها )من االسهم( المالية األوراقعدد  ادخل . 6 
 سيتم رهنها. التي األوراقعلى الرديات الناشئة عن التخفيض 

 

 إلدخال البيانات التالية:بيانات أخرى المستثمر يتم االنتقال إلى تبويب بيانات  بعد تعبئة
  )بيانات الحساب البنكي )ان وجدت 
  بيانات العنوان البريدي 
  بيانات عنوان اإلقامة 
   الغير )ان وجدت(بيانات النيابة عن 

 

 ادخل أي مالحظات ضرورية تخص هذه العملية. . 7 
 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 8 
 .بعد التأكد من المعلوماتتثبيت زر انقر على  . 9 
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 رهن سندات 
 من قبل الجهة المرتهنة مباشرة. المودعةالسندات  تستخدم هذه الشاشة لوضع إشارة الرهن على

 على السندات إشارة الرهنلوضع 
 

 الحركات من قائمة الرهن <رهن سندات قم باختيار  . 1 

 ثم انقر إدخال من لوحة المفاتيح. من قائمة الخيارات اسم الجهة المرتهنةقم بتحديد اطبع رقم الجهة المرتهنة أو  . 2 
 المفاتيح.ثم اضغط إدخال من لوحة )حقل اختياري( اطبع رقم سند الرهن  . 3 
 التالية:معلومات الراهن ثم اضغط إدخال من لوحة المفاتيح لتعرض الشاشة  مستثمرالاطبع رقم مركز  . 4 

 الجزء األول
 بيانات المستثمر األساسية وهي:ويقوم هذا الجزء بعرض 

 المستثمر الطبيعي
  المستثمر نوع 
  الجنسية 
  اسم المستثمر 
  الجنس 
  اللقب 
   التخاطبلغة 
  المهنة 
  المؤهل العلمي 
  اسم األم 
  تاريخ الميالد 
  مكان الميالد 
   تصنيف المستثمر 

 

 المستثمر االعتباري
  اسم المستثمر 
  نوع المستثمر 
  اللقب 
  لغة التخاطب 
  الجنسية 
  تصنيف المستثمر 
  نوع الشركة 
  الرقم الوطني للمنشأة 
  رقم التسجيل 
   التسجيلتاريخ 
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 الثانيالجزء 
 الخاصة بالوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمر:معلومات الويقوم هذا الجزء بعرض 

  نوع الوثيقة 
  رقم الوثيقة 
  اإلصدار تاريخ 
  تاريخ االنتهاء 
   اإلصدارمكان 
 .ه المبينة أعالهثم ادخل معلومات مستثمرال غير معرف اطبع اسم مستثمرال أما إذا كان

 الثالثالجزء 
 إلدخال البيانات الخاصة بالرهن:هذا الجزء يستخدم 

 

 من قائمة الخيارات المصدراسم  قم بتحديدأو اطبع رقم المصدر  . 5 
 لتعرض الشاشة المعلومات التالية: من قائمة الخياراتالورقة المالية اسم  قم بتحديداطبع رقم الورقة المالية أو  . 6 
 

  الرمز العالمي 
  القيمة السوقية 

 

الفوائد المستحقة والرديات الناشئة عن المراد رهنها ثم حدد في صندوق اإلشارة )من السندات( ادخل عدد األوراق المالية  . 7 
 .االطفاء

 

 بيانات المستثمر يتم االنتقال إلى تبويب بيانات أخرى إلدخال البيانات التالية: بعد تعبئة
   ان وجدت(بيانات الحساب البنكي( 
  بيانات العنوان البريدي 
  بيانات عنوان اإلقامة 
  )بيانات النيابة عن الغير )ان وجدت 

 

 ادخل أي مالحظات ضرورية تخص هذه العملية. . 8
 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 9

 .بعد التأكد من المعلوماتتثبيت زر انقر على  . 10

 رهن صكوك
 من قبل الجهة المرتهنة مباشرة. المودعةالصكوك  لوضع إشارة الرهن على تستخدم هذه الشاشة

 على الصكوك لوضع إشارة الرهن
 

 الحركات من قائمة الرهن <رهن سندات قم باختيار  . 1 

 ثم انقر إدخال من لوحة المفاتيح. من قائمة الخيارات اسم الجهة المرتهنةقم بتحديد اطبع رقم الجهة المرتهنة أو  . 2 
 ثم اضغط إدخال من لوحة المفاتيح.)حقل اختياري( اطبع رقم سند الرهن  . 3 
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 التالية:معلومات الراهن ثم اضغط إدخال من لوحة المفاتيح لتعرض الشاشة  مستثمرالاطبع رقم مركز  . 4 

 الجزء األول
 األساسية وهي:بيانات المستثمر ويقوم هذا الجزء بعرض 

 المستثمر الطبيعي
  المستثمر نوع 
  الجنسية 
  اسم المستثمر 
  الجنس 
  اللقب 
  لغة التخاطب 
  المهنة 
  المؤهل العلمي 
  اسم األم 
  تاريخ الميالد 
  مكان الميالد 
   تصنيف المستثمر 

 

 المستثمر االعتباري
  اسم المستثمر 
  نوع المستثمر 
  اللقب 
   التخاطبلغة 
  الجنسية 
  تصنيف المستثمر 
  نوع الشركة 
  الرقم الوطني للمنشأة 
  رقم التسجيل 
  تاريخ التسجيل 

 الثانيالجزء 
 الخاصة بالوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمر:معلومات الويقوم هذا الجزء بعرض 

  نوع الوثيقة 
  رقم الوثيقة 
  اإلصدار تاريخ 
  تاريخ االنتهاء 
   اإلصدارمكان 
 .ه المبينة أعالهثم ادخل معلومات مستثمرال غير معرف اطبع اسم مستثمرال أما إذا كان

 الثالثالجزء 
 إلدخال البيانات الخاصة بالرهن:هذا الجزء يستخدم 
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 من قائمة الخيارات المصدراسم  قم بتحديدأو اطبع رقم المصدر  . 5 
 لتعرض الشاشة المعلومات التالية: من قائمة الخياراتالورقة المالية اسم  بتحديدقم اطبع رقم الورقة المالية أو  . 6 
 

  الرمز العالمي 
  القيمة السوقية 

 

العوائد المستحقة والرديات الناشئة عن المراد رهنها ثم حدد في صندوق اإلشارة  )من الصكوك( ادخل عدد األوراق المالية . 7 
 .االطفاء

 

 المستثمر يتم االنتقال إلى تبويب بيانات أخرى إلدخال البيانات التالية:بيانات  بعد تعبئة
  )بيانات الحساب البنكي )ان وجدت 
  بيانات العنوان البريدي 
  بيانات عنوان اإلقامة 
  )بيانات النيابة عن الغير )ان وجدت 

 

 ادخل أي مالحظات ضرورية تخص هذه العملية. . 8
 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 9

 .بعد التأكد من المعلوماتتثبيت زر انقر على  . 10

 

 فك الرهن

 

 فك رهن اسهم 
 من قبل الجهة المرتهنة مباشرة. المودعةاالسهم رفع إشارة الرهن عن لتستخدم هذه الشاشة 

 اسهم  رهن إشارة فكل
 من قائمة فك الرهن  <فك رهن اسهم قم باختيار  . 1 

 الحركات

 الجهة اسمقم بتحديد  أو الجهة المرتهنةرقم  ادخل . 2 
لوحة  من إدخالاضغط  ثم من قائمة الخيارات ةالمرتهن

 المفاتيح.
 التالية: المعلوماتمرجع الحركة لتعرض الشاشة  ادخل . 3 

 

  رقم الورقة المالية 
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  اسم الورقة المالية 
  رقم المركز 
  مستثمرال اسم 
  الجنسية 

 

 من لوحة المفاتيح. إدخالثم اضغط اختياري( حقل ) رقم سند الرهن ادخل . 4 

 إلىالتي تم فك رهنها ستعاد  األسهمتلك كانت  إنالتي سيتم فك الرهن عنها ثم حدد في الزر الدائري  األسهم عدد  ادخل . 5 
ذا ،العضو  أو إلىالمركز  ثم  من قائمة الخياراتالعضو  اختر اسم  أوالعضو  رقم  ادخلالعضو   إلىكانت ستعاد  وا 
 .العضو لدى مستثمرال رقم حساب  ادخل

أي مالحظات ضرورية تخص هذه  ادخلالمعلومات الخاصة بالكتاب وهي رقم وتاريخ الجهة المصدرة للكتاب. ثم  ادخل . 6 
 العملية.

 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 7 
 .التأكد من المعلوماتبعد تثبيت  زر انقر على . 8 

 موافق لترحيل الحركة.زر السر ثم انقر  وكلمة اسم المستخدم إدخالترحيل، يطلب منك النظام  زر انقر على . 9 

 فك رهن سندات
 من قبل الجهة المرتهنة مباشرة. المودعةالسندات رفع إشارة الرهن عن لتستخدم هذه الشاشة 

  سندات إشارة رهن فكل
 من قائمة فك الرهن  <فك رهن سندات قم باختيار  . 1 

 الحركات

اسم الجهة قم بتحديد ادخل رقم الجهة المرتهنة أو  . 2 
لوحة  ثم اضغط إدخال من من قائمة الخيارات ةالمرتهن

 المفاتيح.
 التالية: المعلوماتادخل مرجع الحركة لتعرض الشاشة  . 3 

 

  رقم الورقة المالية 
   الماليةاسم الورقة 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 

 

 ثم اضغط إدخال من لوحة المفاتيح.)حقل اختياري( ادخل رقم سند الرهن  . 4 

التي تم فك رهنها ستعاد  السنداتالتي سيتم فك الرهن عنها ثم حدد في الزر الدائري إن كانت تلك  السنداتادخل عدد   . 5 
ذا كانت ستعاد إلى العضو إلى المركز أو إلى   من قائمة الخياراتالعضو  أو اختر اسم العضو  ادخل رقم العضو  ، وا 
 .العضو لدى المستثمر ثم ادخل رقم حساب 

ادخل المعلومات الخاصة بالكتاب وهي رقم وتاريخ الجهة المصدرة للكتاب. ثم ادخل أي مالحظات ضرورية تخص هذه  . 6 
 العملية.
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 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 7 
 .بعد التأكد من المعلوماتتثبيت  زر انقر على . 8 

 موافق لترحيل الحركة.زر السر ثم انقر  وكلمة ترحيل، يطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم زر انقر على . 9 

 

 فك رهن صكوك
 رتهنة مباشرة.من قبل الجهة الم المودعةالصكوك رفع إشارة الرهن عن لتستخدم هذه الشاشة 

 الصكوك إشارة رهن فكل
 من قائمة فك الرهن  <فك رهن صكوك قم باختيار  . 1 

 الحركات

اسم الجهة قم بتحديد ادخل رقم الجهة المرتهنة أو  . 2 
لوحة  ثم اضغط إدخال من من قائمة الخيارات ةالمرتهن

 المفاتيح.
 التالية: المعلوماتادخل مرجع الحركة لتعرض الشاشة  . 3 

 

  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  رقم المركز 
  المستثمر اسم 
  الجنسية 

 

 ثم اضغط إدخال من لوحة المفاتيح.)حقل اختياري( ادخل رقم سند الرهن  . 4 

التي تم فك رهنها ستعاد  الصكوكالتي سيتم فك الرهن عنها ثم حدد في الزر الدائري إن كانت تلك  الصكوكادخل عدد   . 5 
ذا كانت ستعاد إلى العضو إلى المركز أو إلى   من قائمة الخياراتالعضو  أو اختر اسم العضو  ادخل رقم العضو  ، وا 
 .العضو لدى المستثمر ثم ادخل رقم حساب 

ظات ضرورية تخص هذه ادخل المعلومات الخاصة بالكتاب وهي رقم وتاريخ الجهة المصدرة للكتاب. ثم ادخل أي مالح . 6 
 العملية.

 األدوات.حفظ من شريط زر انقر على  . 7 
 .بعد التأكد من المعلوماتتثبيت  زر انقر على . 8 

 موافق لترحيل الحركة.زر السر ثم انقر  وكلمة ترحيل، يطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم زر انقر على . 9 

 إلىولية الجهة المرتهنة تسليمها ؤ كلمة السر من خالل نظام المركز لتكون مسو فائدة: يتم تزويد الجهة المرتهنة باسم المستخدم 
 الرهن. إشارةالمخول بترحيل فك  الموظف

 تعديل بيانات الحساب 
 .هموللتعديل على بياناتالمستثمرين  تستخدم هذه الشاشة لالستعالم عن بيانات
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 المستثمرين الستعالم عن بيانات ل
 لحركات.ا قائمةمن  الحساببيانات  تعديل قم باختيار  . 1 

 مرة أخرى  استعالمزر انقر البيانات التي تود االستفسار عنها، ثم  األدوات، ثم ادخلمن شريط  استعالم زر انقر . 2 
 :للمستثمر الطبيعي التاليةالبيانات  عن االستفساريمكن  حيث 

  المستثمر نوع 
  الجنسية 
  اسم المستثمر 
  الجنس 
  اللقب 
  لغة التخاطب 
  المهنة 
  المؤهل العلمي 
  اسم األم 
  تاريخ الميالد 
  مكان الميالد 
  تصنيف المستثمر 

 
 البيانات التالية:عن  أما للمستثمر االعتباري فيمكن االستفسار

  اسم المستثمر 
  نوع المستثمر 
  اللقب 
  لغة التخاطب 
  الجنسية 
  تصنيف المستثمر 
  نوع الشركة 
  الرقم الوطني للمنشأة 
  رقم التسجيل 
   التسجيلتاريخ 

 المستثمر للتعديل في بيانات
 لحركات.ا قائمةالحساب من  بيانات  قم باختيار . 1 

حيث يمكنك من تبويب بيانات المستثمر من تعديل بيانات الوثيقة والتي تشمل  األدوات،من شريط  استعالمزر انقر  . 2 
  البيانات التالية:

 

  نوع الوثيقة 
   رقم الوثيقة 
  تاريخ االصدار 
  تاريخ االنتهاء 
  مكان االصدار 
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 كما يمكنك من تبويب بيانات أخرى تعديل البيانات التالية: . 3 
  بيانات العنوان البريدي 
  بيانات عنوان اإلقامة 
  بيانات الحساب البنكي 

 

 حفظ من شريط األدوات.زر انقر على  . 4 

 ملخص الحركات حسب الحالة
 فك الرهن. أوهذه الشاشة لطباعة تقارير توضح حالة حركات الرهن تستخدم 

 :للحصول على ملخص الحركات حسب الحالة
 لحركات.ا من قائمة ملخص الحركات حسب الحالةقم باختيار  . 1 

 التالية:   تمن الحاال ثم اختر في الزر الدائري حالة الحركة . 2 
 

  مخزنة 
  مثبتة 
  مرحلة 
  ملغاة 
  مرفوضة 

 

 اختر نوع الحركة من قائمة الخيارات. . 3 
 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 4 
 : لتظهر لك المعلومات التالية: األدوات،من شريط طباعة زر  انقر على . 5 

  رقم الجهة المرتهنة   اسم الجهة المرتهنة   حالة الحركة 
  نوع الحركة   تسلسل   رقم الحركة 
  تاريخ الحركة   المستثمر اسم   الجنسية 
  الورقة المالية رقم   اسم الورقة المالية   عدد األوراق المالية 
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 استفسار
 .المرتهنةوحسب الورقة المالية وحسب الجهة  مستثمرالتعرض شاشات استفسار الرهونات حسب 

 

 

 الرهونات حسب الجهة المرتهنة
 :رهونات حسب الجهة المرتهنةالستعراض ال

 

 .قائمة استفسار الرهونات حسب الجهة المرتهنة من قم باختيار . 1 

إدخال من لوحة المفاتيح،  اضغط على ثم من قائمة الخيارات الجهة المرتهنة قم بتحديد أوالجهة المرتهنة  ادخل رقم . 2 
 المعلومات التالية: فتعرض الشاشة

 

  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
   اإلغالقسعر 
   المركزرقم 
  مستثمرال اسم 
  الجنسية 
  المرهون 
  القيمة السوقية 
  المجموع 
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 الرهونات حسب الورقة المالية
 :رهونات حسب الورقة الماليةالستعراض ال

 

 .قائمة استفسار الرهونات حسب الورقة المالية من قم باختيار . 1 

إدخال من لوحة المفاتيح، فتعرض  ثم اضغط من قائمة الخياراتاسم الورقة المالية قم بتحديد  أوادخل رقم الورقة المالية  . 2 
 المعلومات التالية: الشاشة

 

  رقم الجهة المرتهنة 
  اسم الجهة المرتهنة 
  رقم المركز 
  مستثمرال اسم 
  الجنسية 
  المرهون 
  القيمة السوقية 
  المجموع 

 مستثمرال الرهونات حسب
 :مستثمرال رهونات حسبالستعراض ال

 

 .استفسار من قائمة مستثمرال الرهونات حسب قم باختيار . 1 

 :التالية فتعرض الشاشة المعلومات لوحة المفاتيح، رقم المركز ثم اضغط على إدخال من ادخل . 2 

  الجنسية 
  مستثمرال اسم 
  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  المرهون 
   اإلغالقسعر 
  القيمة السوقية 
  المجموع 
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 كشف ملخص الحجوزات
 .الحجزأو فك  لحجزتستخدم هذه الشاشة لطباعة تقارير توضح حالة حركات ا

 :للحصول كشف ملخص الحجوزات
 من قائمة كشف ملخص الحجوزاتقم باختيار  . 1 

 استفسار.
 

قائمة حدد الجهة التي تم من خاللها الرهن من خالل  . 2 
 )الرهن من خالل(

 التالية: اختر نوع القيد من الزر الدائري من الحاالت . 3 
  حجز 
  فك حجز 

 

 تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 4 
 .او قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ

كشف  في حال اختيارالمعلومات التالية  لك كشف ملخص الحجوزات  األدوات، ليظهرمن شريط طباعة  زر انقر على . 5 
 : الرهونات التفصيلي من خالل المرتهن

 
 

  رقم العضو   رقم الحركة   نوع الحساب 
  اسم العضو   تاريخ الحركة   مستثمرال اسم 
  رقم الورقة   الجهة الحاجزة/الراهنة   عدد األسهم 
  اسم الورقة المالية   رقم الحساب 

 

 :المركز خالل من التفصيلي الرهونات كشف اختيار حال فيالمعلومات التالية  يظهر لك كشف ملخص الحجوزات  أو
 

  رقم الجهة المرتهنة    اسم الجهة المرتهنة    رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية    حالة الورقة    رقم العضو 
  اسم العضو    رقم الحساب    /لدى  مستثمرالاسم الراهن

 المرتهن

 كشف المطالبات المالية
 المالية هذه الشاشة للحصول على كشف المطالباتتستخدم 

 فك أوالرهن  إشارةعلى كل حركة وضع  المستحقة للمركز
 الرهن. إشارة 

 :لطباعة كشف المطالبات المالية
 

 .قائمة استفسار كشف المطالبات المالية من قم باختيار . 1 

 .تاريخ إلىمن تاريخ  الفترة التي تريد الكشف الخاص بهاحدد  . 2 
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 لك المعلومات التالية: لتظهر طباعةزر انقر  . 3 

 

    

  رقم العضو المرتهن   اسم العضو المرتهن   التسلسل 
  رقم الحركة   رقم الحساب   المستثمر اسم 
  رقم الورقة المالية   اسم الورقة المالية   تاريخ الترحيل 
   المبلغ 

 كشف الرهونات التفصيلي
 .اما للمرتهن او المركز ى كشف الرهونات التفصيليول علصتستخدم هذه الشاشة للح

 فصيليللحصول على كشف الرهونات الت
  .استفسار قم باختيار كشف الرهونات التفصيلي من قائمة . 1 

 .اختر من حقل من خالل اما المرتهن او المركز . 2  

جميع الجهات انقر على الزر للحصول على كشف ل . 3 
حصول على كشف جهة لل الدائري جميع الجهات ،اما 
ثم اطبع رقم الجهة ليظهر  محددة اختر جهة محددة

اسم الورقة المالية، أو قم باختيار اسمها من حقل 
 .االختيارات فيظهر رقم الجهة

على للحصول على كشف لجميع  األوراق المالية انقر  . 4 
الزر الدائري جميع األوراق المالية اما للحصول على 
كشف لورقة مالية محددة اختر ورقة مالية محددة ثم 
اطبع رقم الورقة المالية ليظهر اسم الورقة المالية، أو 
قم باختيار االسم من حقل االختيارات فيظهر رقم 

 الورقة المالية.

محدد اختر  مستثمرل اما للحصول على كشف المستثمرين  انقر على زر جميع المستثمرين  للحصول على كشف لجميع  . 5 
 .مستثمرال محدد ادخل رقم المركز ليظهر اسم  مستثمر الزر الدائري 

 ، لتظهر لك المعلومات التالية: األدواتمن شريط طباعة زر  انقر على . 6 
 

  رقم  الجهة المرتهنة   اسم الجهة المرتهنة    رقم الورقة المالية 
   اسم الورقة المالية    حالة الورقة   رقم العضو 
  اسم العضو   رقم الحساب   /لدى المرتهن مستثمرال اسم الراهن 
   عدد األوراق المالية

 المرهونة
  تفصيل الرهن 
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 مستثمر كشف حركات تعديل اسم /جنسية
 :مستثمر الستعراض كشف حركات تعديل اسم /جنسية

 مستثمر قم باختيار كشف حركات تعديل اسم/ جنسية . 1 
 من قائمة استفسار.

او  تاريخ إلىاطبع الفترة الزمنية في الحقلين من تاريخ  . 2  
 .قم بتحديدها من الرزنامة المتوفرة بجانب حقل التاريخ

 
 ليظهر لك  األدوات،انقر على طباعة من شريط  . 3

 المعلومات التالية:
 

   المرتهنرقم العضو   االسم المختصر    اسم العضو المرتهن 
  تسلسل    رقم الحركة    تاريخ الحركة 
   رقم الحساب   الوصف    مستثمرالاسم  
  الجنسية 
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 المالية األوراقملكية 
 .مستثمرال حسب  أوتعرض شاشات ملكية األوراق المالية تفصيل سجل الحسابات حسب الورقة المالية 

 

 الحسابات حسب الورقة الماليةتفصيل سجل 
 :حسب الورقة الماليةسجل الحسابات راض الستع

 

 .المالية األوراقملكية من قائمة  األوراق الماليةحسب  قم باختيار . 1 

 .من قائمة الخياراتاسم الورقة المالية قم بتحديد  أورقم الورقة المالية  ادخل . 2 

 لعرض السجل كامال: . 3 

الرصيد، ويمكن تغيير ترتيب السجالت حسب الرصيد )من حسب  أوحدد ترتيب السجالت حسب االسم )خيار تلقائي(    
 رصيد.ال زر حسب ( بالنقر علىاألصغرالرصيد  إلى األكبرالرصيد 

، أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل األول انقر على أومرات ال عدد من 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    

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

=،<،>،<=،>= 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  األخيرعند تعيين االختيار  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 

أي حقل من حقول الشاشة ضمن السجل على  انقر أو عدد من المرات من لوحة المفاتيح إدخالمفتاح اضغط على  . 5 
 لتعرض الشاشة المعلومات التالية: ،األول

  رقم الحساب 
  مستثمرال اسم 
  نوع الحساب 
  الجنسية 
  تاريخ السجل 
  الحالي 
  المرهون 
  المحجوز 
  غير المتداول 
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   حساب محجوزإشارة 

 مستثمرال تفصيل سجل الحسابات حسب
 :مستثمرالسجل الحسابات حسب راض الستع

 

 .المالية األوراقملكية من قائمة  مستثمرالحسب  قم باختيار . 1 

 مستثمرال الشاشة جنسية واسم فتعرض إدخال من لوحة المفاتيح،رقم المركز ثم اضغط  ادخل . 2 

الشاشة المعلومات  لتعرض ثم اضغط على إدخال من لوحة المفاتيح، أصفاربدون  أو أصفارانقر الزر الدائري مع  . 3 
 التالية:

 

ال  االستعالم عن الحسابات التي أردت إذا أما أصفاراختر مع  في جميع حساباته مستثمرال االستعالم عن ملكية  أردت إذافائدة : 
 .أصفارتساوي صفر انقر بدون 

 

  رقم الورقة المالية 
  اسم الورقة المالية 
  الحالي 
  المرهون 
  المحجوز 
  غير المتداول 
   اب محجوزالحسإشارة 
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 إدارة النظام
 تستخدم قائمة إدارة النظام لتغيير كلمة السر.

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

 انقر موافق لتغيير كلمة السر. . 4 

 :بشكل اختياري لتغيير كلمة السر
  

النظام  إدارةقم باختيار تغيير كلمة السر من قائمة  . 1 
 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 ثانية في حقل اطبع كلمة السر الجديدة مرة . 4 
 كلمة السر.

 انقر موافق لتغيير كلمة السر. . 5 

 

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

 

 المصطلح التعريف

جنسية أجنبية، تستخدم في شاشات االستفسار لالستعالم عن المستثمرين ذوي الجنسيات األجنبية 
 فقط.

 أجنبي

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

وذلك بتاريخ اجتماع الهيئة العامة  ه لألسهمكبنسبة امتالالتوزيعات النقدية التي يستحقها المساهم 
 .الذي تقرر فيه توزيعها

 األرباح

 الحافظ األمين لألوراق المالية.أعمال الحفظ األمين  المرخص له بممارسة الشخص االعتباري

 اسم الجهة المرتهنة اسم الجهة التي يتم تثبيت إشارة الرهن لصالحها.

 اسم عضو اسم المركز الرئيسي للبنك المخول باستخدام نظام المرتهن.

 المستثمر اسم  .المستثمراالسم كما هو في الوثيقة المستخدمة في تعريف 

 اسم الورقة المالية شهادة التسجيل.اسم الورقة المالية كما في 

 اسم األم سم أم المستثمر الطبيعي من واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمر.ا

نتيجة لرسملة األرباح المدورة  التي توزع على المساهمين بنسبة امتالكهم لألسهم العادية،األسهم 
 .وجزء من االحتياطي االختياري

 أسهم مجانية

 اللقب الذي يحمله المستثمر مثل السيد، الفاضلة.اللقب 

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

 إلى تاريخ نهاية الفترة الزمنية المطلوبة لالستفسار.

 البريد االلكتروني عنوان البريد االلكتروني.

 البلد البلد الذي يقيم فيه الشخص.

 تاريخ االنتهاء .المستثمر تاريخ انتهاء الوثيقة المستخدمة في تعريف 

 تاريخ الترحيل تاريخ ترحيل الحركة إلى قاعدة بيانات المركز.

 تاريخ اإلصدار .المستثمر تاريخ إصدار الوثيقة المستخدمة في تعريف 

 تاريخ الحالة .المستثمرالتاريخ الذي تم فيه تعيين حالة الوثائق أو حالة 

 تاريخ الحركة التاريخ الذي تم تسجيل الحركة فيها.

 تاريخ السجل تاريخ آخر تحديث تم على سجل المساهم.

 تاريخ الكتاب تاريخ صدور الكتاب.

 تاريخ الميالد .المستثمر الطبيعي كما ورد في الوثيقة المستخدمة في تعريف للمستثمرتاريخ الميالد 
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 المصطلح التعريف

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

 تحميل الملفات

ترتيب السجالت التي يجلبها النظام، وعادًة يتم ترتيب السجالت أبجديا حسب االسم، أو حسب 
 الرصيد من األكبر إلى األصغر.

 ترتيب البيانات

أفراد، إيداع، بلديات، تجزئة، جمعيات، حكومات، شركات، ، ويقسم إلى: للمستثمر الشكل القانوني
 صناديق، طوائف دينية، مؤسسات، مشترك، هامش، هيئات، وقف.

 تصنيف المستثمر

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

 الجنسية .المستثمر من واقع الوثيقة المستخدمة في تعريف  المستثمر جنسية

 الجهة المصدرة للكتاب اسم الجهة التي صدر الكتاب عنها.

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

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

 المستثمر حالة  الذي قد يكون فعال أو غير فعال أو موقوف عن التداول. المستثمر يصف نشاط

والتي قد تكون طلبت أو لم تطلب أو متابعة أو  المستثمر تصف الوثائق المستخدمة في تعريف
 مكتملة.

 حالة الوثائق

لمحجوزة والمعلق الموجب ويساوي مجموع األرصدة الحرة والمرهونة وا المستثمرالرصيد الذي يملكه 
 مطروحًا منه المعلق السالب.

 الحالي

وذلك بناء على المستثمر قيد ملكية على عدد محدد من ورقة/أوراق مالية معينة والمملوكة من قبل 
 قرار صادر من الجهات الرسمية األخرى مثل ضريبة الدخل أو بسبب العضوية في مجلس اإلدارة.

 حجز

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

 حجز حساب وما يتجزأ منه من توزيعات أو أرباح. بمستثمر حجز كامل الرصيد الخاص 

 الحر الرصيد غير المقيد بأي قيد ملكية والذي يجوز التصرف به.

 المخزنةالحركات  تكون البيانات الخاصة بالحركة قد حفظت في قاعدة البيانات.

تكون البيانات الخاصة بالحركة قد حفظت بعد تخزينها، بحيث ال يمكن إجراء أي التعديل عليها بعد 
 ذلك.

 الحركات المثبتة

 الحركات المرحلة الحركة التي انعكس أثرها على السجالت.

حيلها حذف الحركة دون حذف سجلها من قاعدة البيانات والحركة المرفوضة ال يمكن تثبيتها أو تر 
 وتعتبر بحكم الملغاة.

 الحركات المرفوضة

في السجل المركزي أو أعضاء المركز حيث يعكس عدد  المستثمر سجل بالحركات على حسابات
 األوراق المالية في الحساب ولكل ورقة مالية.

 حساب

 الحساب محجوز محجوز.المستثمر إشارة تبين أن حساب 
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 المصطلح التعريف

 حسب االسم الهجائي ألسماء المستثمرين.طريقة لترتيب السجالت حسب الترتيب 

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

 الدولة .المستثمراسم الدولة التي يقيم بها 

المراد االستعالم عنه ضمن الخيارات التالية: =،<،>،<=،>=،من  المستثمر تستخدم لتحديد رصيد
 إلى.

 المستثمررصيد 

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

دائرة مراقبة الشركات في سجل وكالء تسجيل  –مسجل وزارة الصناعة والتجارة  يصدرههو رقم 
 .الملكية الصناعية ومن استخداماته االستعالم عن األسماء التجارية

 رقم التسجيل

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

باألوراق العضو  لدى المركز والمستخدم لغايات تداولالعضو المثبت والمعتمد من قبل  المستثمررقم 
 .المستثمر المالية لذلك

 رقم الحساب

 لجهة المرتهنةرقم ا رقم المركز التي يتم تثبيت إشارة الرهن لصالحها.

رقم مرجعي فريد غير متكرر يصرف لكل منشأة ويستخدم للوصول إلى بيانات المنشأة األساسية 
لى كافة البيانات ذات العالقة بالمنشأة  .بقاعدة البيانات وا 

 الرقم الوطني للمنشاة

العائدة للراهن لصالح العقد المبرم بين الراهن والجهة المرتهنة والذي يتم بموجبه رهن األوراق المالية 
 الجهة المرتهنة.

 سند الرهن

 رقم الكتاب الرقم المبين في الكتاب لتوثيقه موضوعا وتاريخا.

لدى المركز وهو رقم غير قابل للتكرار، ويتكون من عشرة خانات ويستعمل  للمستثمرالرقم الموحد 
 في جميع أجزاء النظام. المستثمر للتعرف على

 رقم المركز

 رقم العضو رع الرئيسي للبنك المخول باستخدام نظام المرتهن.رقم الف

 رقم الوثيقة .المستثمر رقم الوثيقة المستخدمة لتعريف

 رقم الورقة المالية الرقم المعتمد من قبل بورصة عمان لغايات التداول ويتم إصداره وفقًا آللية خاصة.

يها المنظمة الدولّية للتوحيد القياسي )أيزو(. هو صيغة موحدة للرموز المعّرفة للبنك التي وافقت عل
وهو يمّثل رمز هوية فريدة من نوعها لمصرف خاص، حيث أّن هذه الرموز المستخدمة عند تحويل 
األموال بين المصارف، ال سيما بالنسبة للنقل الدولي عبر سلك، وأيضًا لتبادل الرسائل بين 

 جد على كشوف الحساب.المصارف األخرى. ويمكن في بعض األحيان أن تو 

 SWIFTرمز 

 الرمز البريدي رمز يستخدم لتعريف مناطق التوزيع البريدية.

 الرمز العالمي خانة. 12رمز يستخدم لتعريف األوراق المالية عالميًا ويتكون من 

اتفاق بين طرفين يتم بموجبه وضع إشارة قيد ملكية تسمى رهن على األوراق المالية المملوكة من قبل 
احد األطراف )الراهن( لصالح الطرف األخر )الجهة المرتهنة( وذلك مقابل قيام الجهة المرتهنة بمنح 

 الراهن تسهيالت معينة أو قروض. 

 رهن
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الية يدون فيه أسماء مالكي األوراق المالية والبيانات سجل أو أكثر يحتفظ به مصدر الورقة الم
الخاصة بهم وعدد األوراق المالية التي يملكها كل منهم وعمليات التحويل التي تجري عليها وأي 

 بيانات يراها المركز ضرورية.

 سجل المساهمين

 سجل المساهمين الحالي هو سجل المساهمين بعد آخر تحديث.

ماء مالكي األوراق المالية الذين تتطابق معلوماتهم وبياناتهم من واقع ذلك السجل الذي يتضمن أس
 السجل مع معلوماتهم وبياناتهم على قاعدة بيانات المركز.

 سجل المساهمين المودع

سجل المساهمين القابل  السجل الذي تتطابق معلوماته وبياناته مع سجالت األحوال المدنية
 لإليداع

 ص.ب. رقم صندوق البريد.

 عدد األسهم يستخدم لإلشارة إلى عدد األسهم ضمن السياق الواردة فيه مثل عدد األسهم المرهونة.

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

 عدد األوراق المالية

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

 عربي

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

ك حسابا الشخص الطبيعي أو االعتباري أو المشترك المعرف على قاعدة بيانات المركز والذي يمل
 في السجل المركزي و/أو لدى احد األعضاء.

 المستثمر 

 العنوان العنوان الكامل لسكن الشخص.

نما تجري تنفيذ عمليات تحويل ونقل الملكية الخاصة بها من  األسهم التي ال يتم تداولها بالبورصة وا 
 خالل المركز مباشرة.

 غير المتداول

 فاكس رقم الفاكس بما فيه الرمز الدولي.

 فك رهن )الراهن(. مستثمروضع إشارة إلزالة قيد الرهن عن عدد محدد من ورقة مالية معينة لل

 القيمة السوقية عدد األوراق المالية مضروبًا بالسعر

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

خالل فترة  مستثمرال األوراق المالية واثر هذه الحركات على رصيدسجل بالحركات المنفذة على 
 زمنية محددة ولحساب معين.

 كشف حساب

 لغة التخاطب اللغة التي يستخدمها المستثمر في التخاطب.

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

  مكان الميالد ورد في الوثيقة المستخدمة في تعريف المستثمر.مكان ميالد المستثمر الطبيعي كما 

داري، ويتولى المركز مهام  مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وا   مركز إيداع األوراق المالية
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جراء التقاص والتسوية. يداع وحفظ ونقل ملكيتها، وا   تسجيل األوراق المالية وا 

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

 المحجوز عدد األسهم المحجوزة.

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

ملكية األوراق المالية لصالح طرف من أطراف عملية تحويل ملكية األوراق المالية والذي تنقل منه 
 المحال له.

 المحيل

 المدينة مكان إقامة الشخص الطبيعي أو االعتباري.

 المرتهن الشخص الذي يتم رهن األوراق المالية لصالحه.

هو رقم حركة ترتبط بها الحركة الحالية التي يقوم المستخدم بتنفيذها )مثال يكون رقم الحركة في 
 ع في حركة فك الرهن(.شاشات الرهن رقم مرج

 مرجع الحركة

 المرهون عدد األسهم المرهونة.

 المفوض بالتوقيع شخصا اعتباريا.المستثمر  إذا كانالمستثمر شخص طبيعي يمثل 

 مكتب اإلصدار .المستثمر مكان إصدار الوثيقة المستخدمة لتعريف 

 مالحظات المنفذة.بيانات يدخلها المستخدم إلضافة أي معلومات حول الحركة 

 المستثمر ملكية  من ورقة مالية معينة.المستثمر  رصيد 

 من تاريخ بداية الفترة الزمنية المطلوب االستفسار عنها.

احد األنظمة المساندة لنظام مركز اإليداع االلكتروني، ويستخدم هذا النظام لوضع أو فك إشارات 
 االستعالم. األوراق المالية كما يوفر إمكانية الرهن عن

 نظام رهن األوراق المالية

 نوع الحركة رهن أو فك رهن أوراق مالية.

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

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

شهادة ، جواز سفر، دفتر عائلة، وتشمل: بطاقة شخصية المستثمرنوع الوثيقة المستخدمة في تعريف 
 اتفاقية، إقرار، مشترك، وثيقة سفر وال يوجد.، تسجيل

 نوع الوثيقة

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

 الهاتف رقم الهاتف بما فيه الرمز الدولي.

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


