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 التحويالت 

  السوق من التداول من خالل ةالعمليات المستثنا
 الملكية المشتركة التحويل لغاية قسمة األوراق المالية ذات

 
من اسم اصحاب الملكية المشتركة الى اسم او اسماء اصحاب الملكية المشتركة  التحويل لغاية قسمة األوراق المالية ذات الملكية المشتركةتم ي

 منفردين.
 
 لفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمةا

  مشتركة  اصحاب الملكية  األشخاص
  

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

 .لتحويلالمركزي قبل تنفيذ عملية ا تحويلها إلى السجل
موافقة أصحاب الملكية المشتركة وذلك بحضورهم جميعًا للتوقيع على طلبات التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور وكالئهم  .2

  .المخولين صراحة بإجراء القسمة المشتركة

 
 إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة

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

 وأماكن الحصول عليهاالوثائق المطلوبة 
 .لجميع أطراف الملكية لشخصيةإثبات ا وثائق صور عن .1
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  وكيلهم القانوني المخول بإجراء القسمة للتوقيع على 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

 .ان تتضمن صراحة حق الوكيل بإجراء القسمة المشتركةيجب  وكالةفي حال تم التحويل بموجب  .5
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  60 
 

 تقديم الخدمة/ أماكن مكان 
 مقر المركز

http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_9.pdf
http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_9.pdf
http://sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983
http://sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983
http://sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982
http://sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982
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 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 
سناد القرضعن المؤسسات  واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة (0.0001) -ب   .العامة والبلديات وا 

 .فلس للعقد الواحد (250) ( أعاله من طرف واحد وبحد ادني1) البنديستوفي المركز العموالت المشار إليها في  .2
 


