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ال�سادة مركز اإيداع الأوراق المالية                         التاريخ:

يرجى التكرم بتحويل الأوراق المالية الم�صجلة با�صم المو�صي 

والمبين تفا�صيلها اأدناه الى المو�صى له/لهم وذلك بموجب

رقم )                                  ( تاريخ                        وال�صادرة عن

ال�سم:

رقـم المركــز:

 

                            التوقيع:

ال�سم:

رقم المركز:

نوع النيابة:           ولي الأمر     الو�صي     الوكيل    اخرى

الجن�سية:

            

                            التوقيع:

مالحظة هامة: اأنا الموقع اأعاله اقر ب�صحة ودقة واكتمال الم�صتندات والبيانات والمعلومات المقدمة في هذا الطلب، واأتحمل كامل الم�صوؤولية المترتبة على ذلك، دون تحميل مركز اإيداع الأوراق مالية اأي 

م�صوؤولية عن �صحة ودقة واكتمال تلك الم�صتندات والبيانات والمعلومات.

 

طلب تحويل بناًء على و�صية بالأوراق المالية

خا�ص بمقدم الطلب

بيانات النيابة عن الغير

ا�سم الم�سدر

عدد الأوراق المالية

رقم المركز )ان وجد(رقم الم�ساهم

كتابًةرقماً

نموذج رقم )17(



�صهادة وفاة المو�صي واإثبات �صخ�صيته، واإذا تعذر تقديم اإثبات �صخ�صية له فيكتفى ب�صهادة الوفاة.  .1

حجة الو�صية الأ�صلية �صادرة عن الجهات المعنية المخت�صة، واإذا كانت الحجة �صادرة من خارج الأردن، فال بد من ت�صديقها من محكمة البداية في المملكة الأردنية الها�صمية.  .2

 �صهادة ملكية الأوراق المالية لالأوراق المالية غير المودعة التي تثبت ملكية المو�صي لالأوراق المالية المراد توزيعها على المو�صى لهم، اأو كتاب �صادر عن ال�صركة المعنية م�صدرة الأوراق 

المالية موجه الى المركز �صادر قبل �صهر على الأكثر يو�صح ملكية المو�صي لالأوراق المالية وعددها ورقم الم�صاهم ورقم المركز )ان وجد( وان �صهادة ملكية الأوراق المالية بحوزة ال�صركة 

المعنية وان الأوراق المالية غير مرهونة اأو محجوزة.

�صور عن اإثباتات �صخ�صية لجميع المو�صى لهم على ان تكون �صارية المفعول وفقًا لما يلي:

1. اإذا كان المو�صى له اأردني الجن�صية فيجب تقديم �صورة عن البطاقة ال�صخ�صية ال�صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات اأو جواز ال�صفر الأردني اأو دفتر العائلة على ان تحمل 

تلك الوثائق الرقم الوطني للمو�صى له.

2. اإذا كان المو�صى له غير اأردني الجن�صية فيجب تقديم �صورة عن جواز ال�صفر او �صورة عن وثيقة اإثبات ال�صخ�صية الخا�صة به اإذا تعذر تقديم �صورة عن جواز ال�صفر.

ي�صحح عدد الأوراق المالـية التي تمثل وحـدة التداول وت�صحح ك�صور الأوراق المالية في ح�ص�ص المو�صى لهم )ان وجدت( بناًء على تنازل اأحد المو�صى لهم اأو اكثر، ويمكن ان يتم التنازل 

باإحدى الطرق التالية:

1. ح�صور المتنازل �صخ�صيًا للتوقيع على التنازل اأمام الموظف المخت�ص لدى المركز.

2.  اإذا تعذر ح�صور الراغب بالتنازل �صخ�صيًا اأمام موظف المركز المخت�ص فله توكيل اأحد الأ�صخا�ص بالتنازل نيابة عنه عن الأوراق المالية المراد التنازل عنها لت�صحيح ك�صور 

الأوراق المالية وذلك بموجب وكالة تخول الوكيل �صراحًة حق التنازل.

3. اإذا تعذر تنفيذ ما جاء في بند )1( و )2( اأعاله باإمكان المتنازل التنازل عن عدد الأوراق المالية المراد التنازل عنها وذلك اأمام كاتب العدل بموجب �صيغة تنازل بحيث  تن�ص على 

ان كاتب العدل قام بتالوة م�صمون �صيغة التنازل على ال�صخ�ص وانه فهم م�صمون هذا التنازل ويوافق على ما جاء به واإذا كان التنازل منظم خارج المملكة  فيجب ان  يتم ت�صديقه 

وفق الإجراءات المبينة اأدناه لت�صديق الوكالت.

في حال ا�صتخدام اأي وكالة فيجب تزويد المركز بن�صخة اأ�صلية من الوكالة على ان تكون منظمة وم�صدقة ح�صب الأ�صول، واإذا كانت الوكالة �صادرة خارج الأردن، فال بّد من ت�صديقها من 

الجهات المبينة اأدناه:

1. ال�صلطات المخت�صة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد.

2. ممثل المملكة الأردنية الها�صمية لدى البلد الذي نظمت فيه الوكالة، ان وجد، او �صفارة البلد في المملكة الأردنية الها�صمية.

3. وزارة الخارجية الأردنية.

4. وزارة العدل الأردنية.

الوثائق الخا�سة بالمو�سي

الوثائق الخا�سة بملكية الأوراق المالية

البيانات والوثائق الخا�سة بالمو�سى لهم

جبر وحدات الأوراق المالية

الوكالت
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