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 التحويالت 

 السوق من التداول من خالل ةالعمليات المستثنا
 الوصية باألوراق المالية

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

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

 

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

قبل شهر على األكثر  ةالمالية المراد تحويلها إلى الموصى له، صادر  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 ملكية الموصي يوضح

 .ةأو أي شهادة صادرة سابقًا تعتبر الغي
ن متوفيًا أو حضور وكيله المركز أو حضور أحد ورثته إذا كا حضور الموصى له للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في .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
تمادها من المركز وفق احكام التشريعات النافذة ذات ويتم تحديد الجهات والمراجع الرسمية المختصة بمصادقتها واثبات صحة تنظيمها الع

 العالقة وحسب واقع الحال.
ذا تعذر تقديم وثائق إثبات شخصية له فيكتفى بشها إثبات شخصيته وثائقصورة عن شهادة وفاة الموصي و  .2  .دة الوفاةوا 
 .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

  .األصول يجب تزويد المركز بنسخة عنهاحسب  منظمة  وكالةفي حال تم التحويل بموجب  .6
 

 وقت إنجاز الخدمة
 دقيقة  120 
 

 تقديم الخدمة / أماكنمكان
 مقر المركز 

 

http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_17.pdf
http://sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_17.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=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
 يوجدال 
 

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

 -:واحد وفقًا لما يلي
 .المالية خمسة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألوراق (0.0015) .1
سناد القرضوالسندات الصادرة ع واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية (0.0001) .2  .ن المؤسسات العامة والبلديات وا 

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


