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 رؤيتنا
 
 

 مؤسسة متميزة في تقديم وتطوير خدمات االوراق المالية تسهم في تعزيز بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة لالستثمار.
 

 رسالتنا
 

وأفضل الممارسات، واالرتقاء بمستوى الخدمات، اعتمادًا على مواردنا حفظ ونقل ملكية األوراق المالية وتسوية أثمانها باعتماد المعايير الدولية 
 البشرية المؤهلة والتكنولوجيا المتطورة وثقافة التميز.

 
 

 قيمنا الجوهرية
 

  النزاهة وسيادة القانون 
  امن وسرية المعلومات 
  الدقة 
  الشفافية 
 التميز باألداء 

 المهنية 
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 المقدمة

 أخي المستثمر، 

حلي تنفيذًا لرؤى جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين في تطوير سوق رأس المال في المملكة ليصبح وجهة استثمارية مميزة للمستثمر الم
من حرص مركز إيداع األوراق المالية على تبني ثقافة  وانطالقاً  عاتقه،واألجنبي على حد سواء، وبحس من اإلدراك لحجم المسؤولية الملقاة على 

صدر المركز هذا الدليل الذي يحمل في طياته الخدمات التي يقدمها الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة أ التميز في األداء واالنجاز واالرتقاء بمستوى 
، والمدة عليهاجانب الرسوم المستحقة  إلىكل خدمة الخاصة بوالنماذج المستخدمة  لها المركز باإلضافة إلى المتطلبات والوثائق الثبوتية الالزمة

تفاصيل الخدمات المقدمة ، باإلضافة إلى أهميته في إلقاء الضوء على الخدمات المقدمة حولليكون مرشدا عاما للمستثمر  الزمنية الالزمة إلجرائها
 . من إجراءات ومتطلبات ورسوم

أن ينال هذا الدليل رضاكم ويجيب استفساراتكم عن خدماتنا ويلبي كافة تساؤالتكم عن كل ما يقدمه المركز و  د وفقنا لما نسعى إليهأن نكون قأملين 
 من خدمات.
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 وفتح حسابات المستثمرين عريفت .1

 

 فئة/ الفئات المستفيدة من الخدمةال
  سوق رأس المال األردنيفي الراغبين باالستثمار 

 

  شروط الحصول على الخدمة 
  يوجدال
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
اإللكترونية بحيث يصدر المركز رقم خاص لكل  أنظمتهيتم تعريف المستثمرين وفتح حسابات أوراق مالية لهم على قاعدة بيانات المركز من خالل 

الرقم الصادر عن المركز  أوالجنسية  أردنيمر"، ويكون رقم المركز الرقم الوطني للشخص الطبيعي مستثمر عند تعريفه يسمى "رقم المركز للمستث
 . واألشخاص االعتباريين األردنيينغير  لألشخاص

 

 التاليتين:  الطريقتين بإحدىالمركز  أنظمةيتم تعريف المستثمر على 
ريف مستثمر على قاعدة بيانات مركـز إيـداع األوراق الماليـة لتعريــفه علـى أنظمـة طلب تعنموذج مـن خـالل المركز مباشـرة حيـث يقدم المسـتثمر  .1

   المركز اإللكترونية.
طلـب تعريــف وفــتح حســاب مســتثمر لتعريفــه علــى أنظمــة مركــز إيــداع األوراق نمــوذج مـن خــالل الوســيا او الحــاف  األمــين حيــث يقــدم المســتثمر  .2

 اف  األمـين بـدوره بتعريـف المسـتثمر علـى قاعـدة بيانـات المركـز ومـن ثـم تزويـد المركـز بطلـب التعريـف المالية اإللكترونية ، ويقوم الوسيا او الح
 . مرفقا فيه الوثائق الثبوتية

 لتعريف المساهمين غير المودعين لديهم للسير بإجراءات إيداع الملكية. من خالل كتاب خطي موجه من الشركات المساهمة العامة  .3
 

 
 أماكن الحصول عليهاو  الوثائق المطلوبة

 1م. إثبات الشخصيةوثيقة  .1
 العنوان كامالً  .2
 

 وقت إنجاز الخدمة
  دقيقة 15

 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مركز.مقر ال .1

 .الوسيا أو الحاف  األمين .2
 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 الوسطاء الماليين  .1
 شركات الحف  االمين  .2

 الشركات المساهمة العامة .3
 

 الخدمةرسوم 
 من خالل المركز مباشرة. لهم وفتح حسابات المستثمرين تعريفال يستوفي المركز أي أجور لقاء  .1
 .فلس عن كل عملية فتح حساب 250بدل تقديم الخدمة بقيمة )الوسيا، الحاف  األمين(  من العضويستوفي المركز  .2
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 تعديل بيانات المستثمر .2
 

  الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
 المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز 

 

  شروط الحصول على الخدمة 
 على قاعدة بيانات المركز  معرفأن يكون المستثمر 

 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
أو كتاب خطي من الوسيا المالي أو  لموظف خدمة الجمهور تعديل بيانات مستثمر طلب نموذجالشـخص المعني أو وكيـله القانوني ن يقدم أ .1

 .الحاف  األمين
 مطلوبة من واقع الوثائق الثبوتية.كد من صحة التعديالت الالتأ .2
 .على بيانات المستثمر اعكسهو  ةت المطلوبادخال التعديال .3
 

 عليها الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
 . والوثائق التي تعزز طلب التعديل المقدم 1م. وثيقة إثبات الشخصيةفي حال تم تعديل البيانات من خالل المركز:  .1
 .يتضمن بيانات التعديلالحاف  االمين  –كتاب من الوسيا المالي في حال تم تعديل البيانات من خالل الوسيا أو الحاف  األمين:   .2
 

 وقت انجاز الخدمة
 كون وقت إنجاز الخدمة: يوم عملفي وفي حال تم طلب تعديل االسم،ة دقيق 15
 

 مكان/ أماكن تقديم الخدمة
 مقر المركز

 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 الوسطاء الماليين .1
  ف  االميناالح .2
 

 رسوم الخدمة
  .على قاعدة بيانات المركز بالمستثمرمعلومات الخاصة البيانات وال أجور تحديثفلس  250 بدل تقديم الخدمة بقيمةيستوفي المركز  

http://10.5.1.60/arabic/images/stories/pdf/form_10.pdf
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 واألرصدةاالستعالم عن كشوفات الحسابات  .3
 االطالع على ملكية المستثمر المودعة لدى المركز وفق تعليمات واجراءات خاصة بذلك.

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 األوراق المالية. غير مالكيو وراق المالية المالكين لأل كافة المستثمرين .1
 ل المركزي أو تداوالت لدى الوسطاءعلى مستوى السج المستثمرين الذين لديهم حركات .2

 

  شروط الحصول على الخدمة 

 .على مستوى سجل المركز أو تداوالت لدى الوسطاء ن يكون للمستثمر حركات أو أ مودعة في السجل المركزي،لمستثمر سهم اأكون تان 
 

 يم الخدمةإجراءات/ خطوات تقد

 
 إجراءات الحصول على إشعار ملكية األوراق المالية )ملكية المستثمر الحالية(

الحصول على بيانات تفصيلية عن ملكيته وذلك من خـالل تقـديم  أو المفوض عنه يستطيع مالك الورقة المالية او الوكيل القانوني او احد الورثة .1
 -خيارات التالية:نموذج طلب إشعار ملكية األوراق المالية حسب ال

 .ارصدة الملكية لكافة األوراق المالية لدى جميع األعضاء 

 .ارصدة الملكية لكافة األوراق المالية لدى عضو محدد 

 .ارصدة الملكية لورقة مالية محددة لدى جميع األعضاء 

 .ارصدة الملكية لورقة مالية محددة لدى عضو محدد 

 ألوراق المالية وبالتاريخ الذي يحدده المستثمر.يقوم الموظف المعني بإصدار إشعار ملكية ا .2
 

 ركات التداول التاريخية(حإجراءات الحصول على كشف حساب األوراق المالية )
الحصـول علـى حركـات تداولـه التاريخيـة وذلـك مـن خـالل تقـديم   أو المفـوض عنـه يستطيع مالك الورقة المالية او الوكيـل القـانوني او احـد الورثـة .1

 -ب اوراق مالية حسب الخيارات التالية:طلب كشف حسا
 .كشف حساب لجميع األوراق المالية لدى جميع األعضاء 

 .كشف حساب لورقة مالية محددة لدى جميع األعضاء 

 .كشف حساب لجميع األوراق المالية لدى عضو محدد 

 .كشف حساب لورقة مالية محددة  لدى عضو محدد 

 
 وبالتاريخ الذي يحدده المستثمر. سابكشف حيقوم الموظف المعني بإصدار إشعار  .2

 
 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

  .لمالك الورقة المالية 1م. صورة عن وثائق إثبات الشخصية .1
 منظمة حسب األصول. 2م. يجب ان تكون الوكالة ،وجود وكيل قانونيفي حال  .2

 اذا كان مقدم الطلب وارث يجب تقديم ما يلي:  .3

جة التخارج )العام أو الخاص( حسب واقع الحال األصلية أو صورة طبق األصل على أن ال يتجاوز عمر حجة حصر اإلرث أو ح .أ 
الحجة المقدمة سواء كانت صادرة من داخل المملكة أو من خارجها ثالث سنوات وفي حال تجاوز الحجة لهذه المدة وجب تصديقها 

حسب واقع   ري عليها أي تخارج لغاية تاريخه أو بيان أي تخارجات بختم صورة طبق األصل من الجهة التي أصدرتها وبأنه لم يج
الحال وعلى أن ال يتجاوز تاريخ المصادقة في هذه الحالة مدة ثالث سنوات، وإذا كانت الحجة صادرة خارج األردن، ال بّد من تصديقها 

 -من الجهات التالية:
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 زارة خارجية ذلك البلد.السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك و  .1

 ممثل المملكة األردنية الهاشمية لدى البلد الذي نظمت فيه الحجة )إن وجد(، أو سفارة البلد في المملكة األردنية الهاشمية. .2
 وزارة الخارجية األردنية. .3
 دائرة قاضي القضاة أو المحكمة الطائفية المختصة في المملكة األردنية الهاشمية حسب مقتضى الحال.  .4

بتصديق دائرة قاضي القضاة األردنية أو المحكمة الكنسية الطائفية في األردن  فيكتفيإذا كانت الحجة صادرة من القدس  .5
 حسب واقع الحال.

 

 واذا كان الرقم الوطني مثبت على حجة االرث فيكتفى بحجة االرث .صورة عن شهادة وفاة المورث المورث األردني:   .ب 

 تقديم حجة ارث وشهادة الوفاة ووثائق اثبات الشخصية.  المورث الغير اردني: يجب  
 

 -اذا كان الطلب مقدم بموجب تفويض يجب ان يتضمن التفويض األمور التالية" .4
 

اسم المفوض باستالم الكشف، رقم المركز، و اذا كان التفويض صادر من شخص طبيعي: يتم فيه تحديد نوع الكشف المطلوب،  - أ
التفويض الصادر عن  من خالل تعبئة نموذج يع، ارفاق صورة عن هوية صاحب الملكية والمفوضمصادقة البنك على صحة التوق

 .3م. الشخص الطبيعي
 اذا كان التفويض صادر من الشخص االعتباري  - ب

 :  4م.

 غير األعضاء: 
 -يجب ان يتضمن التفويض ما يلي: -1  

 .ان يكون موجه الى مركز ايداع االورا ق المالية 

 ب صادر عن الشخص االعتباري على نماذجه الخاصة.ان يكون الكتا 

 .تحديد تاريخ الكشف 

 .تحديد رقم المركز للشخص االعتباري 

 .تحديد شركة معينة او جميع الشركات 

 ستالم الكشف.اتحديد اسم الشخص المفوض ب 

 ستالم الكشف.ااثبات شخصية المفوض ب ةارفاق صورة عن وثيق 

 شخص االعتباري.يجب ان يكون الكتاب مختوم بختم ال 

 ."وجود عبارة "دون تحمل المركز اي مسؤولية جراء ذلك 

 .يجب ان يكون الكتاب موقعًا من الشخص المخول بالتوقيع بموجب شهادة المفوضين بالتوقيع 

 مصادقة البنك على صحة توقيع الشخص االعتباري. -2

 ريخ ورقم المركز في حال تم طلب كشف حساب.تحديد اسم العضو ورقم الحساب ونوع الحساب المستثمر لديه والتا -3
 

  اعضاء المركز:
 -يجب ان يتضمن كتاب التغطية ما يلي"

اذا تقدم عضو من اعضاء المركز بالطلب فيكتفى بالتفويض المشار اليه اعاله الموجه الى المركز دون الحاجة الى مصادقة البنك على 
صب الوظيفي للمفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري ويحمل احدى المناصب صحة توقيع الشركة على ان يتم تحديد االسم والمن

 -الوظيفية التالية:
 رئيس مجلس ادارة. .1

 نائب رئيس مجلس ادارة. .2

 مدير عام )تنفيذي(. .3

 نائب مدير عام )تنفيذي(. .4

 مساعد مدير عام / تنفيذي. .5

 رئيس هيئة مديرين. .6
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 وقت إنجاز الخدمة

 دقائق  10

 
 م الخدمةتقدي/ أماكن  مكان 

 مقر المركز
 

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها
 ال يوجد

 
 الخدمةرسوم 

 .لكل إشعار ملكيةن عمولة ييستوفي المركز دينار  .1
 يستوفي المركز عمولة دينار واحد عن كل كشف ورقة مالية محددة. .2
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 عن قيود الملكية )الرهن، الحجز، التجميد(االستعالم  .4

 
 لفئات المستفيدة من الخدمة الفئة/ ا

 المالكين لألوراق المالية  كافة المستثمرين 

 بورصة عمان 

 هيئة األوراق المالية 

 المحاكم والجهات الحكومية المختصة 
 

  شروط الحصول على الخدمة 

 ال يوجد

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 االستعالم  طلبيتم استالم  .1

 بنتائج االستعالمإعداد كتاب رد  .2
 

 
 الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها

 وجديال 
 

 وقت إنجاز الخدمة
 يوم عمل

 
 مكان  / أماكن تقديم الخدمة

 مقر المركز
 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 ال يوجد
 

 رسوم الخدمة
 عمولة مقابل تقديم هذه الخدمة المركزال يستوفي 
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 تصحيح رصيد مستثمر .5
 

 الفئات المستفيدة من الخدمة  الفئة/
 كثر من رقم مركز المستثمر الذي يحمل أ

 

  شروط الحصول على الخدمة 
 لدى السجل المركزي وال يوجد أي قيد عليها مودعة  المراد تصحيحها )نقلها( م المستثمرهاسكون تن أ
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
 .يه الوثائق الثبوتية التي تعزز طلب تصحيح الرصيدطلب تصحيح الرصيد من المستثمر مرفقا ف استالم .1
 .والوثائق بياناتالاكتمال كافة صحة و التأّكد من  .2
 سواء بالقبول أو بالرفض. بقرار المركزيتم إعالم المستثمر  .3

 في حال القبول يتم نقل الملكية بين أرقام المركز للمستثمر. .4
 

 الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
 از السفر ساري المفعول )الجواز الجديد( المحال له. صورة عن جو  .1
 )الجواز القديم( المحيل والذي تم تعريف المستثمر بموجبه. صورة عن جواز السفر المنتهي مفعول سريانه .2
تثمر علــى أن يــتم بالنسـبة للمســتثمرين الفلسـطينيين فقــا يسـمح باعتمــاد البطاقـة الشخصــية الفلسـطينية )المحــال لـه( لعمليــة تصـحيح الرصــيد المسـ .3

 إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية القديمة أو صورة عن جواز السفر الذي تم تعريف المستثمر )المحيل( بموجبه وحسب واقع الحال.
لـه(  صورة عن هوية أحوال مدنية أو جواز سفر أردني الصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات إذا كـان أحـد األطـراف ) المحيـل أو المحـال .4

 المراد تصحيح الرصيد منه أو له أردني الجنسية.
تصريح مشفوع بالقسـم صـادر عـن المحـاكم المختصـة فـي حـال كـان هنـاك اخـتالف فـي مقطـع واحـد أو أكثـر مـن المقـاطع مـا بـين االسـم الحـالي  .5

 واالسم السابق في الوثائق الثبوتّية المقدمة، يثبت أن االسميين يعودان لنفس الشخص.

 اج في حال كان هناك اختالف في اسم المستثمر لدى المركز قبل أو بعد الزواج.وثيقة زو  .6

 وثيقة صادرة عن الجهات المعنية تؤيد اختالف االسم )إن وجد( .7
 

 وقت انجاز الخدمة
 يوم عمل

 

 

 مكان/ أماكن تقديم الخدمة
 المركز مقر 

 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 الوسطاء  .1
 مينالحاف  اال .2

 

 رسوم الخدمة
 ال يوجد
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 المالية  األوراققيود الملكية على  .6

 األوراق المالية رهـن 

 

 :بإحدى الطرق التاليةو  يتولى مركز إيداع األوراق المالية مهام تثبيت ورفع إشارات الرهن على األوراق المالية
 
 االلكتروني رهن األوراق المالية من خالل نظام رهن األوراق المالية 

 
 لفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة ا

 )الراهن( المستثمر
 

  شروط الحصول على الخدمة 
 مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية وان ال تكون مقيدة بأي قيد ملكية يمنع التصرف بها. المستثمراسهم  أن تكون 

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

قة المرتهن على صحة توقيع ومصادوالذي يتضمن تفاصيل عمليه الرهن  طلب الرهنبنك المرتهن للتوقيع على نموذج يقوم المستثمر بمراجعه ال
 .الراهن

 
 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

 .على ان تكون ساريه المفعول مستثمرلل 1م. الشخصية إثبات وثائق عن صورة .1
 لمرتهن بوضع ورفع اشارة الرهن عن االوراق المالية العنوان المعتمد للتبليغ لكل من الراهن وا .2

 
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة. 15
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 رهن األوراق المالية االلكترونيالبنوك التي تعمل على نظام 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 البنك المرتهن

 
 الخدمةرسوم 
 .  المالية األوراق على لرهنا إشارة وضع عملية لكل انيردن خمسة( 5) المركز يستوفي
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  رهن األوراق المالية لصالح البنوك المحلية وفروع البنوك األجنبية العاملة في المملكة التي ال تعمل على نظام رهن األوراق المالية

 االلكتروني

 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 
 )الراهن( المستثمر

 

  ل على الخدمة شروط الحصو
 مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية وان ال تكون مقيدة بأي قيد ملكية يمنع التصرف بها. المستثمراسهم  أن تكون 

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

قة المرتهن على صحة توقيع ومصاده الرهن والذي يتضمن تفاصيل عملي طلب الرهنيقوم المستثمر بمراجعه البنك المرتهن للتوقيع على نموذج 
 .الراهن

 
 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

1م. إثبات الشخصية وثائق صورة عن .1
 .على ان تكون ساريه المفعول مستثمرلل 

 نوان المعتمد للتبليغ لكل من الراهن والمرتهن بوضع ورفع إشارة الرهن عن األوراق المالية.الع .2

 
 وقت إنجاز الخدمة

 يوم عمل
 

 تقديم الخدمة / أماكن  مكان
  مقر المركز

 
  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها 

 ال يوجد
 

 الخدمةرسوم 
 .المالية األوراق على الرهن إشارة وضع ةعملي لكل دنانير خمسة( 5) المركز يستوفي

http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
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 مباشرة   رهن األوراق المالية من خالل المركز. 

 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 )الراهن( المستثمر
 

  شروط الحصول على الخدمة 
لية وان ال تكون مقيدة بأي قيد ملكية يمنع مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق الما المستثمرب األوراق المالية الخاصة أن تكون 

 التصرف بها.
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
 الموظف أمام للتوقيع المركز إلى الحال، واقع حسب القانوني وكيلهما أو والمرتهن الراهن بحضور مباشرةً  المركز خالل من المالية األوراق رهن يتم

 .الصكوكأو  أسناد قرضلى األسهم أو ع الرهن اشارة وضع طلب نموذج على المختص
 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

 .على ان تكون ساريه المفعول لكل من الراهن والمرتهن 1م. الشخصية إثبات وثائق عن صورة .1
 بتحديد الرهن شارةإ وضع المركز من الطلب يتضمن ،او وكالئهما القانونيين حسب مقتضى الحال والمرتهن الراهن من صادر تغطية كتاب .2

 والمتعلقة المرفقة الوثائق جميع بان فيه ويقر رهنها، المراد المالية األوراق وعدد المالية والورقة والمرتهن الراهن اسم حيث من العملية تفاصيل
 .ذلك جراء مسؤولية يةأ المركز تحمل ودون  المفعول سارية االعتباري  بالشخص

 الراهن والمرتهن بوضع ورفع إشارة الرهن عن األوراق المالية.العنوان المعتمد للتبليغ لكل من  .3

 .الواردات طوابع رسوم باستيفاء يفيد المالية وزارة عن صادر القبض سند عن صورة .4
 تكون  أن فيشترط خاصة أو عامة وكالة بموجب موكله عن نيابة الرهن طلب وتوقيع الرهن معاملة إلجراء األشخاص احد توكيل حالة في .5

 منسجمة واالجراءات المحددة في المركز التخاذها لتلك الغايه. 2م. لةالوكا

 
 وقت إنجاز الخدمة

 يوم عمل
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان 
 مقر المركز

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 ال يوجد
 

 الخدمةرسوم 
 .المالية وراقاأل على الرهن إشارة وضع عملية لكل دنانير خمسة( 5) المركز يستوفي 

  أحكام عامة

 .عند تجزئة القيمة االسمية لألوراق المالية المرهونة يتم تثبيت إشارة الرهن على عدد األوراق المالية الناتجة عن التجزئة .1
 .تخفيض عدد األسهم نتيجة تخفيض رأس مال المصدر يتم تخفيض عدد األسهم المرهونة بنفس النسبةتم في حال  .2

الرهن على األسهم المجانية الناشئة عن األسهم المرهونة وشمول األرباح النقدية و/أو الفوائد و/أو العوائد المستحقة على  يتم تثبيت إشارة  .3
 ن.األوراق المالية المرهونة والرديات الناشئة عن تخفيض عددها أو إطفائها خالل مدتها أو بتاريخ استحقاقها وفق ما ينص عليه نموذج الره
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  األوراق المالية  عن رهنالإشارة  رفع 

 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 المستثمر )الراهن(

 
  شروط الحصول على الخدمة 

 ال يوجد
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
  رهن األوراق المالية االلكترونيالبنوك التي تعمل على نظام من خالل 

األوراق المالية حركات رفع إشارة الرهن المثبتة لصالحها على  المرتهنة من إدخال وترحيلالجهة  ياإللكترونُيمكن نظام رهن األوراق المالية 
 .من خالل النظام العائدة لعمالئها  المودعة

 من خالل المركز 

مـن يقدم  الرهـن عـن األوراق الماليـة طلب رفـع إشـارة نموذج بناءًا علىيقوم المركز برفع إشارة الرهن عن األوراق المالية المودعة في سجالته 
 . قـبل المرتـهن

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة 
 على ان تكون سارية المفعول. للمرتهن 1م. وثائق إثبات الشخصية .1
 .المرتهن الصادر عنكتاب تغطية  .2

 

 
 إنجاز الخدمةوقت 

 اإللكتروني: يتم رفع إشارة الرهن مباشرة.  االرواق المالية في حال كان المرتهن بنك عامل ضمن نظام رهن 
 غير ذلك: يوم عمل 

 

 
 تقديم الخدمة/ أماكن مكان 

 مقر المركز .1

 رهن األوراق المالية االلكترونيالبنوك التي تعمل على نظام  .2
 

 ة وأدوارهالشريكة في تقديم الخدمالمؤسسات ا
 رهن األوراق المالية االلكترونيالبنوك التي تعمل على نظام 

 
 الخدمةرسوم 

 .أي أجور لقاء رفع إشارة الرهن عن األوراق الماليةحاليا ً ال يستوفي المركز 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_6.pdf
http://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_6.pdf


 17 

 

  وراق الماليةتجميد األ  

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 وراق الماليةالمتعاملين باأل

 

  حصول على الخدمة شروط ال
 مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية وان ال تكون مقيدة بأي قيد ملكية يمنع التصرف بها. اسهم المستثمر  أن تكون

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

وراق المالية للمركز أكة من قبله وذلك بتقديم نموذج طلب تجميد الحق في تجميد األوراق المالية المودعة المملو او وكيله القانوني لمالك الورقة المالية 
ولحين رفع حالة التجميد من قبل المستثمر نفسه او وكيله  و غيرهأال يمكن التصرف باألوراق المالية بأي شكل كان سواء من قبل المالك نفسه حيث 
 .القانوني

 

 
  وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

  1م. لشخصيةوثائق إثبات ا
 

 وقت إنجاز الخدمة
  دقيقة 30
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
  مقر المركز

 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 ال يوجد
 

 الخدمةرسوم 
  مراد تجميدها. عن كل ورقة مالية عمولةخمسة دنانير   (5)يستوفي المركز
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  وراق المالية شارة التجميد عن األإرفع 

 فئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة ال

 وراق الماليةالمتعاملين باأل
 

  شروط الحصول على الخدمة 
 نوني ااو وكيله القحضور الشخص المعني 

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

يقدم من قبل مالك الورقة المالية او وكيله  أوراق مالية رفع حالة تجميدبناء على تقديم نموذج طلب المودعة يتم رفع إشارة التجميد عن األوراق المالية 
 القانوني.

 

 
 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

 .1م. وثائق إثبات الشخصية
 

 
 وقت إنجاز الخدمة

 دقيقة 30
 

 
 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 . قر المركزم

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 ال يوجد
 

 الخدمةرسوم 
  ها.رفع تجميد مالية مراد ةعن كل ورق عمولةخمسة دنانير  (5) يستوفي المركز

 

 حكام عامةأ 

2م. الوكالة وكالة أن تكون  المالية نيابة عن موكله بموجب وكالة يجب في حالة توكيل احد األشخاص إلجراء معاملة التجميد األوراق 
منظمة حسب  

 األصول

 

http://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_8.pdf
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=64
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 )الحجز/ فك الحجز( نظام الحجز اإللكتروني .7
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 
 العدلية( طابع ذات الضابطةالقانون بالحجز )التي لها المؤسسات الحكومية المخولة بموجب  .1
 المستثمرين في حال فك الحجز .2
 

  روط الحصول على الخدمة ش
  .توقيع اتفاقية الربا المتعلقة بنظام الحجز اإللكتروني .1
 .الربا اإللكتروني مع المركز .2
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
 .مع نظام الحجز اإللكتروني ألغراض الربا إلكترونياً يتم تقديم طلب من المؤسسة الحكومية للمركز  .1
 .التأكد من استكمال الشروط الالزمة ألغراض الربا .2
 
 

 
 الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها 

 ال يوجد
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة 60

 
 مكان/ أماكن تقديم الخدمة

 مقر المركز
 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 كة االتصاالت المزودة لخدمة اإلنترنت للموقع.شر 
 

 رسوم الخدمة
 ال يوجد
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 التحويالت  .8

 
 والتي تشمل: السوق  من التداول من خالل ةالعمليات المستثنا 

 . اإلرثيةالتحويالت  .1

 وما بين األزواج. وما بين االخوة واالشقاء التحويالت العائلية والتي تتم بين األصول والفروع  .2

 لغاية قسمة األوراق المالية ذات الملكية المشتركة. التحويالت  .3

 هبة األوراق المالية الى الجهات الدينية او الخيرية او االجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.  .4

 تخصيص ملكية األوراق المالية لصالح الوقف خيريًا او ذريًا.  .5

 الوصية باألوراق المالية.  .6

 ام قانون تملك الحكومة لألموال التي يلحقها التقادم. التحويالت التي تتم وفقًا ألحك .7

 التحويل من حملة االوراق المالية الذين الت اوراقهم المالية للتقادم الى وزارة المالية . أ

 لت اوراقهم المالية للتقادمآالتحويل من وزارة المالية الى حملة االوراق المالية الذين  . ب

 

 حاكم و دوائر التنفيذ. لقرارات الم وفقاالتحويالت التي تتم  .8

  هيئة األوراق الماليةالتحويالت بموجب القرارات الصادرة عن  .9

التحويالت بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقًا ألحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية   .01
 .رة حظر التصرف باألسهم التأسيسيةخالل فت

 

 تحويل ملكية األوراق المالية غير المتداولة عمليات 

http://sdc.com.jo/demo/arabic/#k
http://sdc.com.jo/demo/arabic/#k
http://sdc.com.jo/demo/arabic/#k
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 والتي تشمل: السوق  من التداول من خالل ةالعمليات المستثنا 
 التحويالت اإلرثية. 1

باالسـتناد إلـى حجـة  نية الشـرعيتورثإلى من المورث يتم تحويل ملكية األوراق المالية  حيث المالية،في حالة وفاة مالك األوراق رثية تتم التحويالت اإل
  الخاص. أوحصر اإلرث أو حجة التخارج بشقيه العام 

 

 فئة/ الفئات المستفيدة من الخدمةال
 اشخاص طبيعيين -ورثة المتوفي 

 

  شروط الحصول على الخدمة 
 من بد ال الوسطاء، أحد سيطرة تحت موجودة كانت وإذاالمالية   مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق  المورث أن تكون اسهم يجب 
  .التحويل عملية تنفيذ قبل المركزي  السجل إلى تحويلها

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 اإلرثي للمركز.طلب التحويل يجب على الشخص المعني او وكيلة القانوني تقديم  نموذج 
 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

 وفقا لما يلي: حجة حصر اإلرث أو حجة التخارج )العام أو الخاص( حسب واقع الحال األصلية أو صورة طبق األصل  .1

 أن تتضمن الحجة المسألة الشرعية وبيان حصة كل وارث .أ 

لحجة لهذه المدة أن ال يتجاوز عمر الحجة المقدمة سواء كانت صادرة من داخل المملكة أو من خارجها ثالث سنوات وفي حال تجاوز ا و .ب 
   .وجب تصديقها بختم صورة طبق األصل من الجهة التي أصدرتها وبأنه لم يجر عليها أي تخارج لغاية تاريخه أو بيان أي تخارجات.

 حسب واقع الحال وعلى أن ال يتجاوز تاريخ المصادقة في هذه الحالة مدة ثالث سنوات

 
   تصديقها من الجهات التالية: وإذا كانت الحجة صادرة خارج األردن، ال بّد من

 السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد .أ 
 .ممثل المملكة األردنية الهاشمية لدى البلد الذي نظمت فيه الحجة )إن وجد(، أو سفارة البلد في المملكة األردنية الهاشمية .ب 
 .وزارة الخارجية األردنية .ج 
 لقضاة أو المحكمة الطائفية المختصة في المملكة األردنية الهاشمية حسب مقتضى الحال.دائرة قاضي ا .د 

 
إذا كانت الحجة صادرة من القدس فيكتفى بتصديق دائرة قاضي القضاة األردنية أو المحكمة الكنسية الطائفية في األردن حسب واقع أما 

 الحال.
 

 ، وإذا تعذر تقديم صورة عن إثبات الشخصية فيكتفى بشهادة الوفاة.1م. صورة عن شهادة وفاة المورث ووثائق إثبات شخصيته .2
 .األردنية دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتللمتوفي صادر عن  براءة ذمةكتاب  .3
 .صورة عن وثائق إثبات الشخصية لجميع الورثة .4
لألوراق  المورث ملكية وتوضح تثبت التي راق الماليةاألو  ملكية إشعار أو ملكية بشهادة المركز تزويد يجب مودعة غيرفي حال كانت الملكية  .5

 -:التالية البيانات يتضمن أن على المعاملة، إجراء تاريخ من األكثر على شهر خالل صادر لورثةتحويلها إلى ا المراد المالية

 إعالم يجب الشركة قبل من ماالس على تعديل أي إجراء حال وفي التخارج، حجة أو اإلرث حجة في الوارد لالسم مطابق المساهم اسم .أ 
 لدى الموجود المالية لألوراق المركزي  السجل في االسم تعديل يتم حتى رسمي، كتاب بموجب التعديل بهذا المالية األوراق إيداع مركز
 .المركز

 .الغية تعتبر الشهادة هذه قبل المودع غير للمساهم الشركة عن صادرة ملكية شهادة أي ان على الدال البيان .ب 

 .المساهم نسيةج .ج 

 .الشركة لدى المساهم رقم .د 
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 (وجد إن) المركز رقم .ه 
 .محجوزة أو مرهونة غير األسهم أن .و 

 .الشهادة/اإلشعار تاريخ .ز 

 .الشركة وختم التوقيع .ح 

 

 العنوان المعتمد لكل وريث من الورثة. .6
الورثة الحاضرين، أو من حصة من حصة الوارث أو  إلى اقرب عدد صحيح أو وحدة تداوليتم تجبير كسور األسهم في حصص الورثة  .7

 تخول التنازل. 2م. الموكل في حال وجود وكالة
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  60

 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز 

 
 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها

 ال يوجد
 

 الخدمةرسوم 
 -لما يلي:وفقًا  اإلرثييستوفي المركز عموالت إلجراء معاملة التحويل  .1
 .خمسة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألسهم  (0.0015) .أ 
 .عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة  (0.0001) .ب 

 مي.( واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسال0.0001)  .ج 

 .كل صك تحويلعن  فلس (250) ( أعاله من طرف واحد وبحد أدنى1) البنديستوفي المركز العموالت المشار إليها في  .2
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  التحويالت العائلية. 2
 لعائدة للقاصر.راق المالية او حصرًا، وال يجوز تحويل اال ما بين األزواجوما بين اإلخوة واألشقاء و  األصول والفروعالتحويل العائلي فيما بين  يتم
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
 وما بين اإلخوة واألشقاء وما بين األزواج والفروع األصول

  

كانت األسهم موجودة في  /المساهم مودعة في السجل المركزي، وفي حال يجب أن تكون أسهم المحيل.1 شروط الحصول على الخدمة 
جب على المحيل والمحال له أو وكالئهما ي.2.قبل تنفيذ عملية التحويل حويلها إلى السجل المركزيلدى الوسيط، ال بد من ت المستثمرحساب 
 .لتوقيع على طلب التحويل العائلي لدى المركزالحضور لدى المركز ل القانونيين

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 للمركز. طلب التحويل العائلي نموذج  الشـخص المعنـي أو وكيـله القـانوني تقديـم يجـب على
 

 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

1م. إثبات الشخصية وثائق صورة عن .1
 .لمحيل والمحال لهالكل من   

 شهادة ميالد، جواز السفر مذكور به اسم الزوج، عقد الزواج حجة حصر ما يثبت صلة القرابة بين المحيل والمحال له مثل )دفتر العائلة، .2

 (.ارث
 .عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له .3
 .عنها مصدقهبنسخة بأصل الوكالة او يجب تزويد المركز  2م.لة في حال تم التحويل بموجب وكا .4
 

 
 وقت إنجاز الخدمة

 دقيقة 30
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز 

 

  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها 
 ال يوجد

 
 الخدمةرسوم 

 -:وفقاً لما يلي يستوفي المركز عموالت إلجراء معاملة التحويل العائلي .1

 ( اثنان باأللف من القيمة السوقية لألسهم. 0.002) .أ 
 ( واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض.0.0001) .ب 

 واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.( 0.0001) .ج 
 .( فلس للعقد الواحد250من طرف واحد وبحد أدنى ) ( أعاله1)البند عموالت المشار إليها في يستوفي المركز ال .2

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/images/stories/pdf/form_20.pdf
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/images/stories/pdf/form_20.pdf
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
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 الملكية المشتركة التحويل لغاية قسمة األوراق المالية ذات. 3

ــ اســماء اصــحاب الملكيــة المشــتركة مــن اســم اصــحاب الملكيــة المشــتركة الــى اســم او  التحويــل لغايــة قســمة األوراق الماليــة ذات الملكيــة المشــتركةتم ي
 منفردين.

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة

  مشتركة  اصحاب الملكية  األشخاص

  

  شروط الحصول على الخدمة 
لدى الوسيا، ال بد  المستثمرحال كانت األسهم موجودة في حساب  وفي يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم مودعة في السجل المركزي، .1

 .المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل يلها إلى السجلمن تحو 
موافقة أصحاب الملكية المشتركة وذلك بحضورهم جميعًا للتوقيع على طلبات التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور  .2

  .وكالئهم المخولين صراحة بإجراء القسمة المشتركة

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 للمركز. طلب تحويل ونقل ملكية أوراق ماليةنموذج معني أو وكيـله القانوني تقديـم يجـب على الشـخص ال
 
 

 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 
1م. إثبات الشخصية وثائق صور عن .1

 .ميع أطراف الملكيةلج 
الملكية المشتركة  أطرافاذا كان احد وكتاب براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية حصر االرث حجة ورة عن شهادة الوفاة و ص .2

 .متوفياً 
طلب  جراء القسمة للتوقيع علىوكيلهم القانوني المخول بإ إذا كان أحد أصحاب الملكية المشتركة متوفيًا فتتم القسمة بحضور جميع الورثة أو .3

 .القسمة بإجراءوجود قصر ضمن الورثة فال بّد من الحصول على إذن من المحكمة المختصة يأذن  التحويل لدى المركز، وفي حال
 .عنوان معتمد لكل من أصحاب الملكية المشتركة .4

 .قسمة المشتركةان تتضمن صراحة حق الوكيل بإجراء اليجب  2م.في حال تم التحويل بموجب وكالة  .5
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  60 
 

 تقديم الخدمة/ أماكن مكان 
 مقر المركز 
 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 ال يوجد

 
 الخدمةرسوم 

 -:الملكية المشتركة وفقًا لما يلي يستوفي المركز عموالت إلجراء معاملة التحويل لغاية قسمـة األوراق المالية ذات .1
 .اثنان باأللف من القيمة السوقية لألسهم (0.002) -أ 
 .عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة (0.0001) -ب 

 .فلس للعقد الواحد (250) ني( أعاله من طرف واحد وبحد اد1) البنديستوفي المركز العموالت المشار إليها في  .2
 

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
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 هبة األوراق المالية الى الجهات الدينية او الخيرية او االجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية. 4
هــة يــتم تحويــل االوراق الماليــة المســجلة باســم الواهــب الــى اســم الموهــوب لــه والــذي يجــب ان يكــون جهــة دينيــة او خيريــه او اجتماعيــة مســجلة لــدى ج

 ة، وعليه ال يجوز ان يكون المحال له شخصًا طبيعيًا. رسمي
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
 الواهب والموهوب له )شخص اعتباري(

  

  شروط الحصول على الخدمة 
، ال بد من لدى الوسيا المستثمرحال كانت األسهم موجودة في حساب  المحيل/المساهم مودعة في السجل المركزي، وفي أسهميجب أن تكون  .1

 .المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل تحويلها إلى السجل
 .يجب على الواهب أو وكيله القانوني التوقيع على طلب التحويل لدى المركز .2

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 مركز.للبناًء على هبة األوراق المالية ويل طلب تح نموذج جـب على الشـخص المعني أو وكيـله القانوني تقديمي
 

 
 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

1م. إثبات شخصية وثائق عنصور  .1
 .لكل من الواهب والموهوب له  

 .عنوان معتمد للواهب والموهوب له .2
 .المركز وهوب له ألحد موظفيه يخوله التوقيع على طلب التحويل المنظم لدىتفويض خطي من الم .3

صراحًة على حق الوكيل بإجراء الهبة، وإذا كانت الوكالة خاصة فيجب تحديد  2م. تنص الوكالة أنوكالة فيجب في حال تم التحويل بموجب  .4
 األسماء الواردة في الوكالة مطابقة لوثائق إثبات الشخصية للواهب. نوع وعدد األوراق المالية الموهوبة والجهة الموهوب لها على ان تكون 

 

 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  120

 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز  
 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 ال يوجد 

 
 الخدمةرسوم 

 -:لما يلي وفقاً يستوفي المركز عموالت إلجراء معاملة هبة األوراق المالية  .1
 .اثنان باأللف من القيمة السوقية لألسهم  (0.002) .أ 
 .والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية  (0.0001) .ب 
 واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.( 0.0001)  .ج 

 .فلس لكل عقد تحويل (250) أدنىمن طرف واحد وبحد  أعاله( 1) البنديستوفي المركز العموالت المشار اليها في  .2
 

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
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 ذرياً  أوتخصيص ملكية األوراق المالية لصالح الوقف خيريًا . 5

، او ذري  لصالح  شخص معين والى يتم تحويل اسم الواقف الى اسم المحال بموجب حجة وقف خيري تخصص منافعه لجهات البر منذ البداية
 .ذريته من بعده، او للجهتين معاً 

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة

 الواقف )شخص طبيعي أو اعتباري( والموقوف له )شخص طبيعي أو اعتباري(
  

  شروط الحصول على الخدمة 
لدى الوسيا، ال بد  المستثمرنت األسهم موجودة في حساب حال كا وفي يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم مودعة في السجل المركزي، .أ 

 .المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل من تحويلها إلى السجل
 المختص في المركز أو حضور وكيله القانوني  الواقف والمحال له للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف حضور .ب 

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 .للمركزطلب تحويل بناًء على وقف باألوراق المالية نموذج ي أو وكيـله القانونـي تقديـم يجب على الشـخص المعنـ
 

 
 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

وإذا كانت حجة الوقف صادرة من خارج األردن، فال بد من  حجة الوقف األصلية منظمة حسب األصول وصادرة عن محكمة مختصة، .1
 -:يةالتال تصديقها من الجهات

 .السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد .أ 
 .في المملكة األردنية الهاشمية ممثل المملكة األردنية الهاشمية في البلد الذي نظمت فيه )إن وجد(، أو سفارة البلد .ب 
 .وزارة الخارجية األردنية .ج 
 .الحال المحكمة الطائفية المختصة حسب مقتضىدائرة قاضي القضاة، أو  .د 

1م. شخصية إثبات وثائق صور عن .2
 .لكل من الواقف والمحال له 

 .عنوان معتمد لكل من الواقف والمحال له .3
 . األصول يجب تزويد المركز بنسخة عنهاحسب  منظمة 2م.يل بموجب وكالة في حال تم التحو  .4
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  120

 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 ال يوجد
 

 الخدمة رسوم

 -:لما يلي فقاً يستوفي المركز عموالت إلجراء معاملة وقف األوراق المالية و  .1
 .بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألسهم عشر خمسة (0.0015) .أ 

  .والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية  (0.0001) .ب 

 .السالميواحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل ا (0.0001) .ج 

 .( فلس لكل عقد تحويل ومن طرف واحد250وبحد ادنى ) أعاله( 1) البنديستوفي المركز العموالت المشار اليها في  .2

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64


 27 

 
 الوصية باألوراق المالية. 6

 اسم الموصي الى اسم الموصى له بموجب حجة وصية شرعية او مدنية.من تحويل اليتم 
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
  وصى له )شخص طبيعي أو اعتباري(الم
 

  شروط الحصول على الخدمة 
وفي حال كانت الملكية غير مودعة يجب تزويد  مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية   / المساهمالمحيل اسهم  أن تكون  .1

قبل شهر على األكثر  ةية المراد تحويلها إلى الموصى له، صادر المال شهادة ملكية األوراق المالية التي تثبت ملكية الموصي لألوراقالمركز ب
غير مرهونة أو محجوزة لغاية تاريخه  لألوراق المالية وعددها ورقم المساهمة ورقم المركز )إن وجد( والجنسية وأن األسهم يوضح ملكية الموصي

 .ةأو أي شهادة صادرة سابقًا تعتبر الغي
المركز أو حضور أحد ورثته إذا كان متوفيًا أو حضور وكيله  التحويل أمام الموظف المختص في حضور الموصى له للتوقيع على طلب .2

 .وكالة القانوني بموجب
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
 .للمركز  طلب تحويل بناًء على وصية باألوراق المالية ذجنمو  القـانونـي تقديـم يجب على الشـخص المعنـي أو وكيـله

 

 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

الوصية األصلية أو طبق األصل منظمة وصادرة عن الجهات المختصة، وتعتمد الوصية إلجراء عمليات التحويالت بالوصية باألوراق المالية  .1
لجهات والمراجع الرسمية المختصة بمصادقتها واثبات صحة تنظيمها العتمادها من المركز وفق احكام التشريعات النافذة ذات ويتم تحديد ا

 العالقة وحسب واقع الحال.
1م. إثبات شخصيته وثائقصورة عن شهادة وفاة الموصي و  .2

 وإذا تعذر تقديم وثائق إثبات شخصية له فيكتفى بشهادة الوفاة 
 .األردنية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتللمتوفي براءة ذمة كتاب  .3
 .سارية المفعول صورة عن وثائق إثبات شخصية الموصى له على ان يكون  .4
 .عنوان معتمد للموصى له .5
2م.لتحويل بموجب وكالة في حال تم ا .6

 . األصول يجب تزويد المركز بنسخة عنهاحسب  منظمة 
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  120 
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز  
 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 يوجدال 

 
 الخدمةرسوم 

 ( فلس للعقد الواحد ومن طرف250المالية عـلى ان ال تقـل العمـولة المـستوفاة عـن ) وراقيستوفي المركز عموالت إلجراء معاملة بناًء على وصية باأل

 -:واحد وفقًا لما يلي
 .المالية خمسة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألوراق (0.0015) .1
 .مؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرضوالسندات الصادرة عن ال واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية (0.0001) .2

 ( واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.0.0001) .3

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/images/stories/pdf/form_17.pdf
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/images/stories/pdf/form_17.pdf
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
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 لألموال التي يلحقها التقادم التحويالت التي تتم وفقًا ألحكام قانون تملك الحكومة. 7
 

 حالتين للتحويل:هناك 
 
 

 .أوراقهم المالية للتقادم الى وزارة المالية الية الذين آلتحملة األوراق الم التحويل من :الحالة األولى
 

لكتب الواردة حيث يتم بموجب هذه الحالة تحويل االوراق المالية للمساهمين في الشركات المساهمة العامة الذين الت اوراقهم المالية للتقادم بموجب ا
 شركة المساهمة العامة، وتسجيلها باسم وزارة المالية.مديرية المساهمات الحكومية وال –الى المركز من وزارة المالية 

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 مديرية المساهمات الحكومية  - وزارة المالية
 

  شروط الحصول على الخدمة 
 .التحويل مندوب عن وزارة المالية لدفع الرسوم واستالم إشعارات حضور

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 دال يوج
 

 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة
 وزارة المالية االردنية التخاذ االجراءات الالزمة لتحويل ملكية األوراق المالية / ورود كتاب خطي موجه للمركز من مديرية المساهمات الحكومية .1

 .1985  ( لسنة35موال التي يلحقها التقادم رقم )حكام قانون تملك الحكومة لألوفقًا أل
المالية على اجراء التحويل ويتم ارفاق كشف بأسماء حملة األوراق المالية  ورود كتاب من وزارة المالية االردنية يتضمن موافقة معالي وزير .2

 (وجد أوراقهم المالية للتقادم وعدد األوراق المالية ورقم المساهمة او رقم المركز)إن الذين آلت
 أوراقهم المالية للتقادم وعدد األوراق المالية ورقم المساهمة او رقم المركز )إن راق المالية الذين آلتورود كتاب من الشركة بأسماء حملة األو  .3

 (.وجد
 

 
 وقت إنجاز الخدمة

 دقيقة  60
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز  

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 وزارة المالية 

 
 الخدمةرسوم 

 موال التي يلحقها التقادم، على ان ال تقل العمولةحكام قانون تملك الحكومة لألأل ز عموالت لتحويل األوراق المالية التي تتم وفقاً يستوفي المرك

 :( فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقًا لما يلي250المستوفاة عن )
تثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات المالية باس خمسة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألوراق (0.0015) .1

 .واسناد القرض العامة والبلديات
 .والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية (0.0001)   .2
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 ة الى حملة األوراق المالية الذين آلت أوراقهم المالية للتقادم: التحويل من وزارة المالية االردنيالحالة الثانية

حيــث يــتم بموجــب هــذه الحالــة اســترجاع اســهم المســاهمين فــي الشــركات المســاهمة العامــة الــذين الــت اوراقهــم الماليــة للتقــادم مــن اســم وزارة 
   .المعنيالمالية الى اسم المساهم 

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 ص الطبيعي الذي آلت ملكيته للتقادمالشخ
 

  شروط الحصول على الخدمة 
 .دفع الرسوم المقررة

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 ال يوجد
 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة
اجراء التحويل من اسم وزارة  وزارة المالية االردنية يتضمن الطلب من المركز / ورود كتاب خطي موجه للمركز من مديرية المساهمات الحكومية .1

موال التي بموجب أحكام قانون تملك الحكومة لأل االردنية الى اسم الشخص او االشخاص التي كانت ملكية اسهمهم قد آلت الى الحكومة المالية
اردني الجنسية  ما اذا كان غيرالرقم الوطني )إن وجد( لمالك االسهم فيما اذا كان اردني الجنسية، ا يلحقها التقادم، على ان يتضمن الكتاب

 .فيكتفى بصورة عن وثيقة اثبات الشخصية الخاصة به
المالية على اجراء التحويل ويتم ارفاق كشف من الجهة المصدرة لألوراق المالية  ورود كتاب من وزارة المالية االردنية يتضمن موافقة معالي وزير .2

الجهة المصدرة كان قد تم على االسهم خالل الفترة  مملوكة للمساهم وأي اجراء من اجراءاتأو اسماء المساهمين وعدد االسهم التي كانت  باسم
  .الحكومة التي آلت فيها االسهم الى ملكية

1م. اثبات الشخصية وثائق صورة عن .3
 .للمحال له 

 .عنوان معتمد للمحال له .4
  

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  60

 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز  

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 مديرية المساهمات الحكومية  –وزارة المالية 

 
 الخدمةرسوم 

 موال التي يلحقها التقادم، على ان ال تقل العمولةحكام قانون تملك الحكومة لألأل تتم وفقاً يستوفي المركز عموالت لتحويل األوراق المالية التي 

 -:( فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقًا لما يلي250المستوفاة عن )
ادرة عن المؤسسات العامة المالية باستثناء السندات الحكومية والسندات الص خمسة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألوراق  (0.0015) .1

 .واسناد القرض والبلديات
 .والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية  (0.0001) .2

 (  واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.0.0001) .3

 

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
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 ودوائر التنفيذ التي تتم وفقآ لقرارات المحاكمالتحويالت . 8

 يتم تحويل االسهم المسجلة باسم المحكوم عليه لصالح المحكوم له بموجب قرارات المحاكم ودوائر التنفيذ المكتسبة الدرجة القطعية.
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
 الشخص الطبيعي أو االعتباري المحكوم له

  

  الخدمة  شروط الحصول على
وفي حال كانت الملكية غير مودعة يجب  مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية   المحكوم عليه  ملكية أن تكون يجب  .1

اب صادر عن لألوراق المالية المراد تحويلها إلى المحكوم له، أو كت شهادة ملكية األوراق المالية التي تثبت ملكية المحكوم عليهب تزويد المركز
عليه لألوراق المالية وعددها ورقم  مصدرة األوراق المالية موجه إلى المركز صادر قبل شهر على األكثر يوضح ملكية المحكوم الشركة المعنية

 .ةوان األوراق المالية غير مرهونة أو محجوز  ةشهادة صادرة سابقًا تعتبر الغي المساهمة ورقم المركز )إن وجد( والجنسية وان أي
ورثته إذا كان متوفيًا أو حضور وكيله القانوني  حضور المحال له للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور أحد .2

  وكالة بموجب
 

 ت تقديم الخدمةإجراءات/ خطوا
 .بموجب قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعيةيتم إجراء التحويالت التي تتم وفقًا لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ 

 

 

 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

  األصل عنه النسخة األصلية للقرار القضائي القطعي الصادر بتحويل األوراق المالية أو صورة طبق .1
 احد اطراف التحويل متوفيًا يجب تزويدنا ببراءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. اذا كان .2
1م. وثائق إثبات الشخصية صورة عن .3

 .والمحكوم له  لكل من المحكوم عليه  
 .نوان معتمد لكل من المحكوم عليه )إن وجد( والمحكوم لهع .4
2م.في حال تم التحويل بموجب وكالة  .5

  األصول يجب تزويد المركز بنسخة عنهاحسب  منظمة 
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  120
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز  
 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 ال يوجد

 
 الخدمةم رسو 

( فلس للعقد 250ودوائر التنفيذ على ان ال تقل العمولة المستوفاة عن ) يستوفي المركـز عموالت إلجراء معاملة التحويل التي تتم وفقًا لـقرارات المحـاكم
 -:واحد وفقًا لما يلي الواحد ومن طرف

 .خمسة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألوراق المالية  (0.0015).1
 .عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض احد بالعشرة أالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرةو   (0.0001).2
 ( واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.0.0001). 3
 

http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64


 31 

 

  ليةاألوراق الما هيئة عن الصادرة القرارات بموجب . التحويالت9

 
 .هيئة األوراق المالية مجلس مفوضي ينفذ المركز عمليات تحويل االوراق المالية فيما بين االطراف الواردة بقرارات

 
 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة

 ن واالعتباريين.يجميع االشخاص الطبيعي 

 
  شروط الحصول على الخدمة 

لدى الوسيا، ال بد من  المستثمرجل المركزي، وفي حال كانت األسهم موجودة في حساب يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم مودعة في الس .1
 تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.

، وإذا كان أصحاب العالقة أشخاص اعتباريين فيجب حضور المفوض بالتوقيع حسب صالحيات التفويض حضور أصحاب العالقة للمركز .2
 مثل هذه العمليات بموجب شهادة المفوضين بالتوقيع.جراء بالتوقيع إل

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 -طلب تحويل ونقل ملكية أوراق مالية وتقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية: أو وكيـله القانوني تقديم نموذج يجـب على الشـخص المعني
 

 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

 بشان عملية التحويل.مفوضي هيئة االوراق المالية  مجلس قرار. 1
 لكل من المحيل والمحال له. 1م.عن وثائق إثبات الشخصية  ةصور  .2
على الورق الخاص  صادر عن الشخص االعتباري التاريخ في حال كان أحد أطراف التحويل شخص اعتباري يجب تزويد المركز بكتاب حديث .  3

 -:المعلومات والبيانات التاليةعلى أن يتضمن بيع أو شراء األسهم،  المركزمن به بموج يطلب، به أصولياً 
 اسم الورقة المالية وعدد االسهم والسعر المتفق عليه بين الطرفين. .أ 
شخصيته ا ورد في وثيقة اثبات بشان عملية التحويل وتحديد الطرف البائع والمشتري كم مجلس مفوضي هيئة األوراق الماليةاالشارة لقرار  .ب 

ضافة الى رقم المركز الخاص بكل منهم، مبينا فيه بانه قد تم تسوية جميع االمور المالية بين الطرفين مباشرة، دون تحمل المركز اي باإل
 مسؤولية.

عول صحيحة وسارية المفالخاصة بالشخص االعتباري  أن يرد في كتاب التغطية إقرار بأن شهادة التسجيل وشهادة المفوضين بالتوقيع  .ج 
 دون تحمل المركز أية مسؤولية من جراء ذلك.

 على حضور المفوضين بالتوقيع أو بموجب وكيل قانوني عنهم.  فيما اذا كان التحويل سيتم بناء أن يرد في كتاب التغطية اعالم المركز .د 
وان يتم المصادقة على ان يكون مختوم بختمه وموقع من الشخص/االشخاص المفوضين بالتوقيع وان يشير السم ومنصب المفوض،  .ه 

 حد البنوك المحلية.أة توقيع الشخص االعتباري من قبل صح
 عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له.. 4
 

 وقت إنجاز الخدمة
 ةدقيق 60
 

 مكان / أماكن تقديم الخدمة
 المركز  مقر
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 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 ال يوجد
 

 رسوم الخدمة
 -: ركز عموالت إلجراء معامـلة نقل مـلكية األوراق المالية غير المتداولة في السوق وفقًا لما يلييستوفي الم .1

  .أربعة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألسهم  0.0014))  .أ 
 .بلديات وإسناد القرضواحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة وال (0.0001 ) .ب 

 .( دينار للعقد ولكل طرف من طرفي التعاقد1يستوفي المركز العموالت المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله بحد ادني ) .2
 لى.أع تحتسب القيمة السوقية المشار إليها في الفقرة )أ( بناًء على آخر سعر إغالق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما .3
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ظر التحويالت بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقًا ألحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خالل فترة ح .10

 التصرف باألسهم التأسيسية
  .ألسهماعلى تلك  ةعملية تحويل االوراق المالية بين المؤسسين في نفس الشركة خالل فترة الحظر المفروض تتم
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
 األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المؤسسين في ذات الشركة

  

  شروط الحصول على الخدمة 
لدى الوسيا، ال بد من المستثمر حال كانت األسهم موجودة في حساب  وفي يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم مودعة في السجل المركزي، .1

 .المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل لى السجلتحويلها إ
إذا كان أحد أصحاب العالقة أشخاص اعتباريين فيجب حضور المفوض بالتوقيع بموجب شهادة مفوضين بالتوقيع على أن يكون له بموجبها   .2

 صالحية التوقيع عن الشركة إلجراء مثل هذه العمليات
 .التوقيع على طلب التحويل لدى المركز الئهما القانونيين بموجب وكالةيجب على أصحاب العالقة المحيل والمحال له أو وك .3
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
حيث يجـب على الشـخص المعني أو وكيـله  تلك األسهم. على ةتتم عملية تحويل األسهم بين المؤسسين خالل فترة الحظر المفروض

 -وتقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية للمركز: للمركز. طلب تحويل ونقل ملكية أوراق ماليةنموذج  القانوني تقديم
 

 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 

1م. إثبات الشخصية وثائق عن ةصور  .1
 .لكل من المحيل والمحال له 

على الورق الخاص  صادر عن الشخص االعتباري  التاريخ حديث في حال كان أحد أطراف التحويل شخص اعتباري يجب تزويد المركز بكتاب .2
 المعلومات والبيانات التالية:على أن يتضمن  األسهم، بيع أو شراء  المركز منبموجبه  يطلب، به أصوليا

 .وعدد األسهم ونوعها )أسهم تأسيسية( والسعر المتفق عليه بين الطرفيناسم الورقة المالية  .أ 
أنه قد تم تسوية رقم المركز الخاص بكل منهم، مبينًا بباإلضافة إلى  الطرف البائع و المشتري كما ورد في وثيقة إثبات شخصيته تحديد .ب 

 .مركز أي مسؤوليةالالمالية بين الطرفين مباشرة، دون تحمل  جميع األمور
 قانوني عنهم. فيما إذا كان التحويل سيتم بناًء على حضور المفوضين بالتوقيع أو بموجب وكيل إعالم المركز أن يرد في كتاب التغطية  .ج 

يع وأن يشير السم ومنصب المفوض، وأن يتم المصادقة على صحة توقيع أن يكون مختوم بختمه وموقع من الشخص المفوض بالتوق  .د 
 الشخص االعتباري من قبل أحد البنوك المحلية. 

 عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له. .ه 

يخه دون المفوضين بالتوقيع عنها صحيحة وسارية المفعول حتى تار  أن يرد في كتاب التغطية إقرار الشركة بأن شهادة التسجيل وشهادة .و 
  .مسؤولية من جراء ذلك تحمل المركز أية

 

 منظمة حسب األصول يجب تزويد المركز بصورة عنها. 2م.في حال تم التحويل بموجب وكالة  .3
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  60
 

 تقديم الخدمة/ أماكن مكان 
 مقر المركز  

http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/images/stories/pdf/form_9.pdf
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
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 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 ال يوجد

 
 دمةالخرسوم 

 -:غير المتداولة في السوق وفقًا لما يلي يستوفي المركز عموالت إلجراء معامـلة نقل مـلكية األوراق المالية .1
 .لألسهم أربعة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية (0.0014) .أ 
 .العامة والبلديات وإسناد القرضوالسندات الصادرة عن المؤسسات  واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية  (0.0001) .ب 

 .( دينار للعقد ولكل طرف من طرفي التعاقد1ادني ) ( أعاله بحد1) البنديستوفي المركز العموالت المشار إليها في  .2
 .أيهما أعلىسعر إغالق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين  ( بناًء على آخر1) البندتحتسب القيمة السوقية المشار إليها في  .3
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  التشريعات النافذة التحويالت في حاالت تملك اسهم الشركات المساهمة العامة وفقا ألحكام .11
 

 ها الى الشركة الراغبة بالتملك. مساهميل تتم عملية تحويل االوراق المالية المملوكة من قبل الشركة التي ترغب ببيع االوراق المالية العائدة
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
 الشركة الراغبة بالشراء )التملك( .1
 مصدرة الورقة الماليةالشركة  .2
 

  لحصول على الخدمة شروط ا
وفي حال كانت الملكية غير مودعة يجب تزويد  مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية اسهم  المحيل/ المساهم  أن تكون 
 المحيلكثر يوضح ملكية قبل شهر على األ ةالمالية المراد تحويلها صادر  لألوراق حيلشهادة ملكية األوراق المالية التي تثبت ملكية المالمركز ب

 غير مرهونة أو محجوزة لغاية تاريخه أو أي شهادة صادرة سابقاً  لألوراق المالية وعددها ورقم المساهمة ورقم المركز )إن وجد( والجنسية وأن األسهم
 .يةتعتبر الغ

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 تزويد المركز بالمتطلبات الالزمة.  لورقة الماليةمصدرة اوالشركة  الراغبة بالشراء )التملك( الشركةيجب على 
 

 الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها

 
 أواًل: الوثائق والبيانات المطلوبة من الشركة )مصدرة الورقة المالية(.

ل ملكية أسهم مساهميها الحرة تقوم الشركة مصدرة الورقة المالية بتزويد المركز بكتاب تغطية موقع ومختوم بختم الشركة، يتم بموجبه طلب نق
 الموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة، متضمنًا البيانات التالية:

 تحديد عدد األسهم المراد نقل ملكيتها. .3
 السعر المتفق عليه للسهم الواحد. .4
 همي الشركة.اإلشارة إلى قرار الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي بالموافقة على بيع أسهم مسا .5
 اإلشارة إلى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على صفقة التملك. .6
 استكمال إجراءات التملك لدى هيئة األوراق المالية. .7
 تحديد وكيل الدفع الذي يلتزم بدفع العموالت المستحقة للمركز.  .8
 ولية.اإلشارة إلى انه تم تسوية جميع األمور المالية  ودون تحمل المركز ألية مسؤ  .9

 تحديد اسم المفوض الذي سوف يتولى السير بإجراءات المعاملة. .10
 

 وترفق الشركة بكتابها الوثائق التالية:
 محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتضمن قرار الموافقة على صفقة التملك. .1
 الكتاب  الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على صفقة التملك. .2

 اب الصادر عن هيئة األوراق المالية بخصوص تنفيذ كافة اإلجراءات الخاصة بنقل الملكية لدى المركز.الكت .3

 كشف بأسماء حملة األسهم الحرة والموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة والمراد نقل ملكيتها مختومًا وموقعًا من قبلهم. .4

 زم بتسوية األمور المالية المترتبة على تنفيذ صفقة التملك. االتفاقية الموقعة مع وكيل الدفع الذي يلت .5

صورة عن اإلعالن المنشور في الصحف المحلية اليومية والموجه من قبل الشركة الراغبة بالبيع  لمساهميها والذي يتضمن إعالمهم عن  .6
 /ب( من قانون الشركات.222تفاصيل صفقة التملك وفقًا ألحكام المادة )
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 وثائق والبيانات المطلوبة من الشركة الراغبة في الشراء ) التملك ( / المحال له:ثانيًا: ال

الشـركة تقوم الشركة الراغبـة بالشـراء )التملـك( بتزويـد المركـز بكتـاب تغطيـة موقـع ومختـوم بخـتم الشـركة، يـتم بموجبـه طلـب نقـل ملكيـة أسـهم مسـاهمي 
 ، متضمنا البيانات التالية: ةمركزي المودعة وغير المودعة إلى اسم الشركة المشتريمصدرة الورقة المالية الحرة الموجودة في السجل ال

 عدد األسهم المراد نقل ملكيتها. .1
 السعر المتفق عليه للسهم الواحد.  .2

 اإلشارة لقرار الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي بالموافقة على شراء أسهم مساهمي الشركة الراغبة بالبيع. .3

 ارة إلى انه تم تسوية كامل االلتزامات المالية المترتبة على صفقة التملك من خالل وكيل الدفع.اإلش .4

 
 وترفق الشركة بكتابها الوثائق التالية:

ة يئشهادة التسجيل الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات وفقًا لمتطلبات اعتماد الوثائق والمستندات الثبوتية المنصوص عليها محضر اجتماع اله .1
 العامة غير العادي للشركة المتضمن الموافقة على صفقة التملك.

 محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتضمن الموافقة على صفقة التملك. .2
 

 وقت إنجاز الخدمة
 يوم عمل

 
 مكان / أماكن تقديم الخدمة

 مقر المركز  
 

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها
 ال يوجد

 
 رسوم الخدمة

 -: معامـلة وفقًا لما يلياليستوفي المركز عموالت إلجراء  .1
 .لألسهم أربعة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية  (0.0014) .أ 
 .والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية  (0.0001) .ب 

 .( دينار للعقد ولكل طرف من طرفي التعاقد1ادني ) المركز العموالت المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله بحد يستوفي .2
 .سعر إغالق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى تحتسب القيمة السوقية المشار إليها في الفقرة )أ( بناًء على آخر .3
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 تحويل ملكية األوراق المالية غير المتداولة عمليات

 

االوراق  يتــولى المركــز نقــل ملكيــة االوراق الماليــة مــن البــائع الــى المشــتري بنــاء علــى طلــبهم مــع مراعــاة  قــرارات هيئــة االوراق الماليــة بخصــوص حالــة
 المالية المطلوب تحويلها.  

 
 دمة الفئة/ الفئات المستفيدة من الخ

 جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.
 

  شروط الحصول على الخدمة 
لدى الوسيا، ال بد من  المستثمر حال كانت األسهم موجودة في حساب  وفي يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم مودعة في السجل المركزي،

 .المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل تحويلها إلى السجل
 

 تقديم الخدمة إجراءات/ خطوات
وتقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية  مالية طلب تحويل ونقل ملكية أوراق يم نموذجيجـب على الشـخص المعني أو وكيـله القانوني تقد

 -:للمركز

 
 

 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

1م. إثبات الشخصية وثائق عن صور .1
 .لكل من المحيل والمحال له 

ر عن الشخص االعتباري، يتم بموجبه إعالم المركز حديث صاد في حال كان أحد أطراف التحويل شخص اعتباري يجب تزويد المركز بكتاب .2
 -:األسهم، و على أن يتضمن الكتاب ما يلي بالرغبة في بيع أو شراء

 .اسم الورقة المالية وعدد األسهم وسعر الشراء أو البيع .أ 
فيه بأنه قد تم تسوية جميع  ورقم المركز الخاص بكل منهم، مبيناً  شخصيته ذكر اسم الطرف البائع أو المشتري كما ورد في وثيقة إثبات .ب 

  . الطرفين مباشرة، دون تحمل مركز إيداع األوراق المالية أي مسؤولية األمور المالية بين
المفوضين بالتوقيع عنها صحيحة وسارية المفعول حتى تاريخه دون  أن يرد في كتاب التغطية إقرار الشركة بأن شهادة التسجيل وشهادة .ج 

القانوني فيكتفى بشهادة  من جراء ذلك في حالة حضور المفوضين بأنفسهم للمركز اما إذا حضر وكيلهم مسؤولية تحمل المركز أية
 .التسجيل

  .ومصادقة بنك محلي على توقيعهمأن يكون الكتاب مختوما بختم الشخص االعتباري وموقعا من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة  .د 
مع تحديد اسم .المفوضين بالتوقيع أو بموجب وكيل قانوني عنهم حويل سيتم بناًء على حضورأن يرد في كتاب التغطية فيما إذا كان الت .ه 

 ومنصب المفوض أو الوكيل
تخفيض رأس المال فال بد من إقرار الطرفين بعلمهما بالمراحل التي  إذا كانت الشركة المراد تحويل أسهمها موقوفة بسبب االندماج أو .و 

 .ما بإجراءات تخفيض رأس المال حسب واقع الحالاالندماج أو علمه وصلتها عملية
 .عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له .3

التوقيع على طلب التحويل لدى المركز على انه إذا تم التحويل بناًء  يجب على أصحاب العالقة المحيل والمحال له أو وكالئهما القانونيين. 1 .4
2م. وكالة على

الوكالة خاصة فيجب تحديد  فيجب أن تنص صراحة على حق الوكيل ببيع األسهم أو شرائها حسب واقع الحال، وإذا كانت  عامة 
 فة األسهم وحق الوكيل بتسوية األمور المالية على أن تكون األسماءالورقة المالية وص نوع وعدد األوراق المالية المراد بيعها أو شرائها واسم

 .الواردة في الوكالة مطابقة لوثائق إثبات الشخصية
بالتوقيع بموجب شهادة مفوضين بالتوقيع ويكون له بموجبها الحق  إذا كان أحد أصحاب العالقة أشخاص اعتباريين فيجب حضور المفوض. 2

 .ء مثل هذه العملياتإلجرا بالتوقيع عن الشركة
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  60 
 

http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_9.pdf
http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_9.pdf
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=977&Itemid=65
http://www.sdc.com.jo/demo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=977&Itemid=65
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 مكان / أماكن تقديم الخدمة

 مقر المركز  
 

 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا
 ال يوجد

 
 رسوم الخدمة

 -:غير المتداولة في السوق وفقًا لما يلي يستوفي المركز عموالت إلجراء معامـلة نقل مـلكية األوراق المالية .1
 .لألسهم أربعة عشر بالعشرة أالف من القيمة السوقية (0.0014) .أ 
والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد  واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية (0.0001) .ب 

 .القرض

 ( واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.0.0001) .ج 
 .دينار للعقد من كل طرف من طرفي التعاقد (1( بحد أدنى )1) البندالمركز العموالت المشار إليها في يستوفي  .2
 .سعر إغالق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى ( بناًء على آخر1) البندتحتسب القيمة السوقية المشار إليها في  .3
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 للمستثمرين كترونية المقدمةلخدمات اال ال
المستثمرين لتعزيز االنتقال من البيئة الورقية إلى  لجمهور )www.sdc.com.jo (م المركز باقة من الخدمات االلكترونية على موقعه االلكترونيدق

 :ضمنها اختصار الوقت والجهد وتقليل الكلفة المادية، ومن البيئة اإللكترونية بما فيه
 

  محفظتك اإللكترونيةخدمة  .أ 
 

 الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة 

 باألوراق المالية. كافة المستثمرين
 

 شروط الحصول على الخدمة )إن وجدت(
 .ان يكون المستثمر معرف على قاعدة بيانات المركز 

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

 (.24نموذج رقم يتم تعبئة طلب االشتراك بالخدمة ) .1
 يتم تزويد المستثمر الراغب بالحصول على هذه الخدمة بمغلف يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. .2

 
 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

 من الوثائق والمستندات التالية سارية المفعول:الشخص الطبيعي األردني: يشترط تقديم أي  .1
 

جواز السفر التي تحمل األرقام الوطنية والصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات في أو البطاقة الشخصية  . أ
 .المملكة

 أردنيي الجنسية. شهادة التعيين التي يرد فيها االسم من أربع مقاطع وتحمل الرقم الوطني للعسكريين . ب

 للقاصر. / الفردي العائلة أو شهادة الميالد أو القيد األسري دفتر  . ت
 

 الشخص الطبيعي غير األردني: يشترط تقديم أي من الوثائق والمستندات التالية سارية المفعول: .2

 
 وثيقة جواز السفر. . أ

 ت في المملكة.البطاقة التعريفية ألبناء االردنيات الصادرة عن وزارة الداخلية/دائرة االحوال المدنية والجوازا . ب

لألشخاص الطبيعيين فلسطيني الجنسية فقا تعتمد اي من وثيقة السفر لالجئين الفلسطينيين أو بطاقة االقامـة المؤقتـة  . ت
المملكة والتي تشير بـان  الخاصة بأبناء قطاع غزة التي تصدر عن وزارة الداخلية /دائرة االحوال المدنية والجوازات في

البطاقــة الشخصــية التــي تصــدر عــن الســلطة الفلســطينية او مــن االدارة المدنيــة لمنطقــة  حاملهــا فلســطيني الجنســية او
 والسامرة.اليهودا 

 

صورة عن شهادة تسجيل الشخص االعتباري وشهادة المفوضين بالتوقيع عنه صادرة عن الشخص االعتباري يجب تقديم  .3
 اري.الجهات المختصة بتاريخ حديث، وكتاب تفويض صادر عن الشخص االعتب

 

 الوكالة العدلية في حال حضور وكيل قانوني. .4
 
 
 

http://www.sdc.com.jo/
http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_24.pdf
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 قت إنجاز الخدمةو 
 دقيقة  20
 

 مكان  / أماكن تقديم الخدمة
 مقر المركز الرئيسي. 

 
 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها

 ال يوجد
 

 الخدمةرسوم 
 ال يوجد
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 االكتتاب العام االلكترونيخدمة  .ب 

 
 من الخدمة  الفئة/ الفئات المستفيدة

 وراق المالية والمتعاملين باأل المستثمرينكافة 

 

  شروط الحصول على الخدمة 

 توفر االنترنت 
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
 الدخول على خدمة االكتتاب العام االلكتروني المتوفرة ضمن الخدمات االلكترونية على موقع المركز االلكتروني  .1
 خاصة بالخدمةالموافقة على اإلرشادات ال .2
 الموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها .3

 
 وأماكن الحصول عليها الوثائق المطلوبة

 توفر خدمة االنترنت  .1
1م.وثائق اثبات الشخصية  .2

  

 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقائق 10
 

 مكان/ أماكن تقديم الخدمة

  www.sdc.com.joموقع المركز االلكتروني 

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 الشركة المصدرة لالكتتاب  .1
 البنك المعتمد لهذه الغاية .2

 
 الخدمة رسوم

 ال يوجد 

 

http://www.sdcjordan.com/
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 خدمات الباحثين والمتعاملين باألوراق المالية
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 اإللكترونيالمركز  موقع .1
 

 الخدمةالفئة/ الفئات المستفيدة من 
 .المتعاملين باألوراق المالية األردنيةذات العالقة و  المحلية والدولية الباحثين والمؤسساتجمهور المستثمرين و 

 
  شروط الحصول على الخدمة 

 توفر شبكة اإلنترنت
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
  www.sdc.com.joالمركز اإللكتروني   الدخول على موقع

 
 الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها

 ال يوجد 
 

 وقت انجاز الخدمة
  www.sdc.com.jo يمن خالل الدخول مباشرة إلى موقع المركز اإللكترون ةمباشر 

 
 مكان/ أماكن تقديم الخدمة

  www.sdc.com.joموقع المركز اإللكتروني 

 
 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها
 شركة االتصاالت المزودة لخدمة اإلنترنت للموقع.

 
 رسوم الخدمة

 ال يوجد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdcjordan.com/
http://www.sdcjordan.com/
http://www.sdcjordan.com/
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 تستفاارات الواردة للمركز من خالل البريد اإللكترونيالرد على اال .2
 

 يدة من الخدمة الفئة/ الفئات المستف
 .المتعاملين باألوراق المالية األردنيةو  ذات العالقة المحلية والدولية والمؤسساتجمهور المستثمرين والباحثين 

 
  شروط الحصول على الخدمة 

 .البريد االلكتروني االستفسار للمركز عبر إرسال
 

 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
 لكتروني.استقبال االستفسار من خالل البريد اإل .1
 المعنية.. إعداد اإلجابة المناسبة بالتعاون مع الدوائر 2

   . إرسال الرد للجهة المعنية.3
 

 الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
 البريد اإللكتروني

 
 وقت انجاز الخدمة

 يومي عمل 
 

 مكان/ أماكن تقديم الخدمة
     public@sdc.com.jo, info@sdc.com.jo: مركزالبريد اإللكتروني الخاص بال

 
 لشريكة في تقديم الخدمة وأدوارهاالمؤسسات ا

 شركة االتصاالت المزودة لخدمة اإلنترنت للموقع.
 

 رسوم الخدمة
 ال يوجد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:public@sdc.com.jo
mailto:info@sdc.com.jo
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 حقالمال
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______________________________________________________ 

 وثائق اثبات الشخصية  1م.
 
 

 -:يجب إرفاق الوثائق الثبوتية التالية مع النماذج المعتمدة وحسب واقع الحال على أن تكون سارية المفعول
 -:عدة عامة وحسب واقع الحالاألردني: يشترط تقديم أي من الوثائق والمستندات التالية كقا -أ      -:للشخص الطبيعي       

 .البطاقة الشخصية أو جواز السفر التي تحمل األرقام الوطنية والصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات في المملكة .1  
 .شهادة التعيين التي يرد فيها االسم من أربع مقاطع وتحمل الرقم الوطني للعسكريين أردنيي الجنسية .2  
 .لعائلة أو شهادة الميالد أو القيد األسري / الفردي للقاصردفتر ا .3  
 .غير األردني: يشترط تقديم وثيقة جواز السفر -ب  
      
 -:مالحظات -ج  

يعتمد دفتر العائلة أو شهادة الميالد أو القيد األسري / الفردي لغير القاصر وذلك في التحويالت اإلرثية للوريث غير الحاضر  .1    
 .ألردني فقاا

    

لألشخاص الطبيعيين فلسطيني الجنسية في حال تعذر تقديم جواز السفر الفلسطيني تعتمد اي من وثيقة السفر لالجئين الفلسطينيين  .2
ة او بطاقة االقامة المؤقتة الخاصة بأبناء قطاع غزة التي تصدر عن وزارة الداخلية / دائرة االحوال المدنية والجوازات في المملك

والتي تشير بان حاملها فلسطيني الجنسية او البطاقة الشخصية التي تصدر عن السلطة الفلسطينية او من االدارة المدنية لمنطقة 
 .اليهودا والسامرة

   
 للشخص االعتباري 

 -:االردني: يشترط تقديم الوثائق والمستندات التالية -أ  
 .أو النظام الداخلي أو القانون وحسب واقع الحالشهادة التسجيل لدى الجهات الرسمية  .1    
 .شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن الجهات الرسمية .2    
      
 -:غير االردني: يشترط تقديم الوثائق والمستندات التالية -ب  
 .شهادة التسجيل أو وثيقة صادرة عن الجهات المختصة تثبت الشخصية االعتبارية .1    
 .شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن الجهات الرسمية .2    
      
 -:المدة -ج  
 يشترط بان تكون الوثائق والمستندات الثبوتية للشخص االعتباري حديثة التاريخ كما بتاريخ تنفيذ اي تصرف او عملية لدى المركز.    
      
 -:التصديقات -د  
األوراق المالية يجب تصديق الوثائق والمستندات الثبوتية للشخص االعتباري غير االردني من  في حاالت التصرف بنقل ملكية    

 :الجهات التالية
 .السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد .1    
 .و سفارة البلد في المملكة األردنية الهاشميةممثل المملكة األردنية الهاشمية في البلد الذي نظمت فيه، إن وجد، أ .2    
 .وزارة الخارجية األردنية .3    
 .وزارة العدل األردنية .4    
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 -:مالحظات -هـ  
يحتف  المركز بأصل او صورة طبق االصل أو صورة عن الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة بالشخص االعتباري وذلك بحسب طبيعة  .1    

 .رالتصرف أو العملية المطلوب إجرائها من المركز وفقًا لما يتم إقراره في المركز بناًء على أحكام هذه االجراءات التنفيذية من حين آلخ
إذا صدرت وثائق اثبات الشخصية للشخص االعتباري غير االردني بلغة غير اللغة العربية، فإنه يجب أن يتم مصادقتها من الجهات  .2    

 .ردة في البند )د( أعاله ثم ترجمتها من قبل مترجم قانوني معتمد ومصادقتها من أحد كتاب العدل داخل األردنالوا
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______________________________________________________ 

 الوكاالت   2م.
 -:شروط اعتماد الوكاالت لدى مركز إيداع األوراق المالية

  
 -النوع: -أ
 -:بنوعيها ت العدلية الصادرة عن الكاتب العدلتعتمد الوكاال  
 .الوكالة العامة .1  
     .الوكالة الخاصة .2  
 -المدة: -ب
 .سنة واحدة من تاريخ صدور الوكالة العامة .1  
 .ثالث سنوات من تاريخ صدور الوكالة الخاصة .2  
أعاله، فإنه يجب أن يتم المصادقة عليها بختم صورة طبق األصل  إذا تجاوز عمر الوكالة المقدمة إلى المركز المدد المشار إليها .3  

     .بتاريخ حديث من قبل الجهة التي أصدرتها
 -:التصديقات -ج
 -:إذا كانت الوكالة صادرة من خارج األردن وجب تصديقها من الجهات والمراجع التالية  
 .ذلك وزارة خارجية ذلك البلد السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه الوكالة بما في .1  
 .ممثل المملكة األردنية الهاشمية في البلد الذي نظمت فيه الوكالة، إن وجد، أو سفارة البلد في المملكة األردنية الهاشمية .2  
 .وزارة الخارجية األردنية .3  
     .وزارة العدل األردنية .4  
 -:صيغة ومضمون الوكالة -د
الوكاالت المقدمة للمركز سواء أكانت عامة أو خاصة ما يخول الوكيل إجراء التصرف المطلوب بوضوح وحسب يجب أن تتضمن صيغة   

   .المعاملة المقدمة للمركز
 -:مالحظات -هـ
ة يجب تطابق البيانات الواردة في الوكالة )االسم، الجنسية، وبيانات وثائق إثبات الشخصية( مع ما ورد في وثائق إثبات الشخصي .1  

ز بالوثائق المقدمة إلى المركز، وفي حال كانت هذه البيانات غير مطابقة تمامًا للبيانات الواردة ضمن الوثائق الثبوتية، يجب ان يتم تزويد المرك
 .الثبوتية المعززة ألي اختالف بين هذه البيانات

بها باستخدامها لمرة واحدة( و/أو صورة طبق األصل  يحتف  المركز بأصل )بالنسبة للوكاالت الخاصة التي ينتهي الغرض المقصود .2  
 .)بالنسبة للوكاالت العامة أو الخاصة التي ال ينتهي الغرض المقصود بها لمرة واحدة

إذا صدرت الوكالة من خارج األردن وبلغة غير اللغة العربية، فإنه يجب أن يتم مصادقتها من الجهات الواردة في البند )ج( أعاله ثم  .3  
 .جمتها من قبل مترجم قانوني معتمد ومصادقتها من أحد كتاب العدل داخل األردنتر 
 :متطلبات قبول واعتماد الوكاالت الصادرة من السفارات األردنية .4  
ان تكون هذه الوكالة وكالة عدلية حصرًا سواء كانت عامة أو خاصة، بحيث تكون هذه الوكاالت قد نظمت من قبل القنصل  -أ    

 .ئم بأعمال الكاتب العدل في هذه السفاراتالقا
ان تكون الوكالة العدلية الصادرة من قبل القنصل القائم بأعمال الكاتب العدل في أي من السفارات األردنية مستوفية ومكتملة  -ب    

 :ت التاليةللمصادقات الرسمية من السلطات األردنية المختصة، بحيث يتوجب ان تكون هذه الوكاالت مصدقة من الجها
 .وزارة الخارجية األردنية .1      
 .وزارة العدل األردنية .2      
ان تكون الوكاالت الصادرة عن السفارات األردنية منسجمة مع الشروط الشكلية والموضوعية المحددة ضمن اجراءات اعتماد  -ج    

الوكالة بمقتضى النصوص الواردة فيها مع اإلجراء المطلوب اتخاذه من قبل  الوكاالت لدى المركز المبينة أعاله، إضافًة إلى ضرورة انسجام موضوع
 .المركز وحسب األصول
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______________________________________________________ 
   3م.

)كتاب صادر عن الشخص الطبيعي(

 التاريخ:
 ة المحترمينالسادة مركز إيداع األوراق المالي



 تحية واحترام،
 طلب اشعار ملكية مستثمر / كشف حساب وع:الموض

 ......................................................................................................اسم المستثمر : 
 ...................................................................................................... :    رقم المركز

ي:تزويدالتكرم بيرجى 

 

 اشعار ملكية مستثمر 
 

 

  لتاريخه 

  /      /     لتاريخ 

 

 :كشف حساب وفقًا لما يلي- 
 

  األوراق المالية  جميـع  ورقة مالية محددة

ورقة المالية................................نوع الورقة المالية............................ اسم ال                          

  ع األعضاء     ـجمي  عضو محدد

اسم العضو ................................ رقم العضو.................................... 

      جميع الحسابات    حساب محدد

 حساب...................................نوع الحساب................................ رقم ال
 من.......................................... الى ...........................................                  للفترة:

 

طلوب، دون تحمل المركز أي مسؤولية باستالم الكشف الم د ....................................................وبهذا الخصوص، نفوض السي
 جراء ذلك.
 اإلسم:  
 وكيل بموجب الوكالة )العامة / الخاصة( رقم...............تاريخ.............. الصفة:        

    ..............وريث بموجـــب )حجــــة االرث / التخــــارج( رقم...............تاريخ 
                    

 ع:التوقي
 التوقيعمصادقة البنك المعتمد على صحة                    

 

 ة                       وثيقة اثبات الشخصية لصاحب الملكي

                                 وثيقة اثبات الشخصية للمفوض

 صورة عن الوكالة                                وثيقة اثبات الشخصية للوكيل

 ات: المرفق

 

 صورة عن حجة االرث / التخارج              صورة عن شهادة الوفاة                    وثيقة اثبات الشخصية للوريث المفوض                            
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______________________________________________________ 
  4م.

 كتاب صادر عن الشخص االعتباري() 
 التاريخ:

 
 سادة مركز إيداع األوراق المالية المحترمينال
 

 تحية واحترام،
 الموضوع:      طلب اشعار ملكية مستثمر / كشف حساب    

 

 ................: ............................................................................................ المستثمر          اسم 
 ...............: .............................................................................................             رقـم المركـز

 يرجى التكرم بتزويدي: 
 
 اشعار ملكية مستثمر 
 
 لتاريخه  
 /         /        لتاريخ 
 

 :كشف حساب وفقًا لما يلي- 
 

 جميـعلمالية األوراق ا  : ورقة مالية محددة 
 ....................................إسم الورقة المالية........................نوع الورقة المالية..........

        جميع األعضاء :عضو محدد 
 .........................................رقم العضو.........................اسم العضو ...............

        جميع الحسابات   حساب محدد 
 .................................رقم الحساب..............................نوع الحساب.................

 ......................................................... الى .........................من.....................   :              للفترة 
    

 وبصفتي انا الموقع ادناه عن.............................................................................................. 
ـــوالمفوضي الشخصــيةافــوض السيد.............................................باســتالم الكشــف المطلــوب مؤكــدا بــأن وثــائق اثبــات  ن بــالتوقيع عنهــا ـ

 .مسؤولية جراء ذلك أيودون تحمل المركز  صحيحة وسارية المفعول حتى هذا التاريخ
 

خاتم الشخص االعتباري 

اسم ومنصب الشخص الموقع

 
 .............رقم...............تاريخ..........................مفوض بالتوقيع بموجب .. الصفة:      
    وكيل بموجب الوكالة  العامة  رقم...............تاريخ..............       لخاصةا 

 
 التوقيع

 الشركة مصادقة البنك المعتمد على صحة توقيع
 الوثائق المذكورة اعاله

 / للوكيل  وثيقة اثبات الشخصية للمفوض
 المرفقات: 

 


