
  
 2002لسنة  ) 76(قانون مؤقت رقم 

 قانون االوراق المالية
 
 

 )1(المادة  .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) 2002قانون االوراق المالية لسنة (يسمى هذا القانون 

 تعاريـف

انون المعاني المخصصة لها أدناه             ذا الق ثما وردت في ه ية حي بارات التال  ما  لم  تدل القرينة يكون للكلمات والع
                       -:على غير ذلك

 )2(المادة 

: .هيئة األوراق المالية   الهيئة
: .مجلس مفوضي الهيئة   المجلس

: .رئيس المجلس   الرئيس 
أي سوق منظم او أي استخدام دوري او مستمر لوسائل االتصال يتيح تداول             

 .االوراق واالصول المالية
: اول االوراق  سوق تد 

 المالية
 

ية مرخص من الهيئة وفقا                   تداول االوراق المال ان او أي سوق ل بورصة عم
 .الحكام هذا القانون

: وق وق / الس الس
 المالي

 

: .مرآز إيداع األوراق المالية   المرآز
: .الشخص الطبيعي او االعتباري   الشخص

: .ب الغيرالشخص الذي يمارس شراء االوراق المالية وبيعها لحسا   الوسيط المالي
ارس شراء االوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة             ذي يم الشخص ال

 .من خالل السوق
:   الوسيط لحسابه

الشخص االعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العمالء ومراقبتها           
تها لالسس واالهداف االستثمارية للعميل المنصوص عل             تأآد من مطابق يها لل

 . في اتفاقية االستثمار الموقعة بين العميل ومدير االستثمار

:   امين االستثمار 

ي   ا ف ير بم ية لحساب الغ افظ االوراق المال ارس إدارة مح ذي يم الشخص ال
 .ذلك إدارة صندوق االستثمار المشترك

:   مدير االستثمار 

ارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال اال      ذي يم ستثمار في الشخص ال
 .االوراق المالية مقابل اجر او عمولة

:   المستشار المالي

ذي يمارس إدارة إصدارات األوراق المالية وتسويقها            باري ال الشخص االعت
 .نيابة عن المصدر

:   مدير االصدار 

الشخص االعتباري الذي يمارس عمال او اآثر من اعمال الوسيط المالي او              
ابه او امين ا       الستثمار او مدير االستثمار او المستشار المالي او        الوسيط لحس

ر االصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون واالنظمة                مدي
 .والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

: ات   رآة الخدم ش
 المالية

 

: .الشخص االعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ االمين لالوراق المالية   ينالحافظ االم
: .الشخص المرخص من الهيئة وفقا الحكام هذا القانون   المرخص له

الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شرآة خدمات مالية او    
غل        ن يش يها، او مم ا ف ا او موظف ؤوال اداري را او مس ريها او مدي ئة مدي هي

ارس صالحيات مماثلة لدى وسيط مالي          ابها في الشرآة او يم او وضعا مش
تثمار او مستشار مالي او مدير                ر اس تثمار او مدي ن اس ابه او امي وسيط لحس
ائف      ي الوظ تخدمين ف ك المس مل ذل ية وال يش ات مال رآة خدم اصدار او ش
.المكتبية والخدماتية وتلك التي ال عالقة لها بالنشاط المتعلق باالوراق المالية

:   المعتمد

ا مال در اوراق ذي يص باري ال خص االعت ي الش ته ف ن رغب ن ع ية او يعل
 .اصدارها

:   المصدر

: .المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها   المصدر العام
ن شخصا من الجمهور ويشمل                     ثر من ثالثي ية الآ ة مال يع أي ورق عرض لب

 . ذلك االصدار العام والطرح العام
:   العرض العام

ه شراء          اآثر من االوراق المالية العائدة الى      او  %) 40(أي عرض يقصد ب
 .مصدر واحد، او حيازتها عن طريق المبادلة

:   عرض التملك العام

الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا الحكام هذا القانون واألنظمة           
يمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بهدف االستثمار في محفظة اوراق          والتعل

: تثمار    ندوق االس ص
 المشترك

 



ية ا        ية او اصول مال ير االدارة المهنية لالستثمارات الجماعية،        مال خرى لتوف
 .وذلك بالنيابة عن حملة االسهم او الوحدات االستثمارية في ذلك الصندوق

ي يكون نشاطها الرئيسي االستثمار في االوراق المالية واالتجار          الشرآة الت
ا       ك م نوي تمل تلك او ت ي تم رآة الت ا، او الش ـى  به زيـد عل ن %) 50( ي م

مجموع موجوداتها على شكل اوراق مالية وال يشمل هذا التعريف البنوك او            
 .شرآات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة

:   شرآة االستثمار

ك          د وذل خص واح ن ش ثر م ائدة الآ تثمارات الع م االس ذي يض اب ال الحس
 .الغراض ادارة هذا الحساب

: ترك   اب المش الحس
 ستثمار لال

 

ية او    ة المال راء الورق رار الشخص لش ي ق ر ف د تؤث ة ق ة او معلوم أي واقع
 .االحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها

:   المعلومة الجوهرية

أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون              
 .او االنظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه

:   عمال المحظورةاال

يان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة               أي ب
حيحة    ة ص يانات المقدم تكون الب ة ل رى الزم ة اخ رية او أي معلوم جوه

 .ودقيقة

:   التضليل

تغرير        نها ال أي م د ب يلة يقص ج او وس ة او نه ة او خط ل او ممارس أي عم
 .بهمباالخرين او قد يؤدي الى التغرير 

:   الخداع

ال         ى اعم ال عل ير فع ة تأث ى ممارس رة عل ير المباش رة او غ درة المباش الق
 .شخص اخر وقراراته

:   السيطرة

ى شخص اخر او هو مسيطر عليه من الشخص                     ذي يسيطر عل الشخص ال
 .االخر او الذي يشترك معه في آونه مسيطرا عليه من شخص واحد

:   الحليف

ن ن ع ير المعل ات غ ية او المعلوم ة مال ثر، او بورق تعلقة بمصدر او اآ ها الم
ى سعر أي ورقة مالية في حال االعالن عنها، وال               ر عل د تؤث ي ق ثر، والت اآ
يل    بحوث والتحال ات وال ى الدراس ية عل تنتاجات المبن ك االس مل ذل يش

 . االقتصادية المالية

:   المعلومات الداخلية

: .حكم منصبه او وظيفتهالشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية ب   الشخص المطلع
: .العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها   عقد التداول

ا او     ترويج له ا او ال تاب به دارها او االآت ية او اص جيل االوراق المال تس
ا او تسويتها او شراؤها             ا او تداوله ا او ايداعه ا او ادراجه تسويقها او حفظه

ض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل    من مصدرها او العر    
ا او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او                 به

 .أي نشاط اخر يقره المجلس

:   التعامل

بها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول                تم بموج ي ي ية الت العمل
د تداول وذلك         ئة عن أي عق لتسليم االوراق المالية او لتسديد اثمانها في الناش

 .التاريخ المحدد للتسوية

:   التقاص 

تم بموجبها اتمام أي عقد تداول لنقل ملكية االوراق المالية من               ي ي ية الت العمل
 .البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط

:   التسوية

بها            تم بموج ابل تسديد    طريقة من طرق التسوية، ي ية مق ليم األوراق المال  تس
 .اثمانها

:   التسليم مقابل الدفع

: .محكمة بداية عمان   المحكمة المختصة 
: .الزوج والزوجة واألوالد القصر   األقرباء

    
 

يقصد باالوراق المالية أي حقوق ملكية او أي دالالت او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية،               
 .ت محلية او اجنبية، يوافق المجلس على اعتبارها آذلكسواء آان

 )3(المادة  -أ

  -ب -:تشمل األوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي
   .1 .اسهم الشرآات القابلة للتحويل والتداول
   .2 .إسناد القرض الصادرة عن الشرآات

ة او المؤسسات الرسمية العا           ية الصادرة عن الحكوم مة او المؤسسات العامة  او األوراق المال
 .البلديات

3.   

   .4 .إيصاالت إيداع األوراق المالية
   .5 .األسهم والوحدات االستثمارية في صناديق االستثمار المشترك



   .6 .إسناد خيار المساهمة
   .7 .العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية
   .8 .عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع

   .9 .من هذه الفقرة بموافقة المجلس) 8-1(أي حق في الحصول على أي مما ذآر في البنود من 
  

 )4(المادة  -:ال تعتبر اوراقا مالية
  -أ .االوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبياالت

  -ب .ااالعتمادات المستندية والحواالت واألدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينه
تها من غير مصادر                      تم تغذي ي ت ن الت تقاعد للمنتفعي بة في صناديق ال وق المترت ن والحق بوالص التأمي

 .مساهماتهم
  -ج

  
با لتسجيل االوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي                       ئة طل ى الهي دم ال ة ان يق ى آل مصدر في المملك عل

 .يصدرها المجلس
 )5(المادة 

  
 مما ورد في أي تشريع اخر، تطبق االحكام المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة والتعليمات على الرغم

رارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشرآات وغيرها من االوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق                 والق
 -:باالمور التالية

 )6(المادة 

  -أ .راق المالية او شرائها او تحويلهاحقوق االطراف الناشئة عن عمليات بيع االو
  -ب .االسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية واآلثار القانونية المترتبة على ذلك

  -ج .تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل
  -د .حقوق االطراف ذات العالقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل

بة    وق المترت ناء عمليات بيع االوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول               الحق  اث
 .بما في ذلك الحقوق المتعلقة باالوراق المالية والمقابل النقدي لها

  -هـ

  -و .انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها
  -ز .التعامل في االوراق المالية

 



 اق الماليةهيئة األور
          

ئة تسمى  أ هي ية(تنش ئة االوراق المال ي واداري ) هي تقالل مال بارية  ذات اس تع بشخصية اعت تتم
ا بهذه الصفة تملك االموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة               وله

ا في ذلك ابرام العقود واالقتراض وقبول ال      ا بم يق اهدافه مساعدات والهبات والتبرعات ولها لتحق
حق التقاضي وينوب عنها في االجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توآله لهذه                

 .الغاية

  -أ
 

 )7( المادة 

  -ب .ترتبط الهيئة برئيس الوزراء
  -ج .يكون مقر الهيئة في مدينة عمان

   
 )8(المادة  -أ -: يليتهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما
 .1 .حماية المستثمرين في االوراق المالية

 .2 .تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية
 .3 .حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها
  -ب -:يسة التاليةتتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصالحيات الرئ
 .1 .تنظيم ومراقبة اصدار االوراق المالية والتعامل بها

ة      رية الالزم ات الجوه ن المعلوم يق ع امل ودق كل آ درين بش اح المص مان افص ض
 .للمستثمرين والمتعلقة باالصدارت العامة لالوراق المالية

2. 

 .3 . يعدها المصدرونتنظيم ومراقبة االفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي
ن في سوق                    م والمعتمدي ال المرخص له بة اعم تماد ومراق تنظيم شؤون الترخيص واالع

 .رأس المال
4. 

 .5 .تنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول االوراق المالية
 .6 .تنظيم المرآز ومراقبته

 .7 .تنظيم صناديق االستثمار المشترك وشرآات االستثمار
  

يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض االموال    
 .او تملك او اصدار االوراق المالية

 )9(المادة  -أ

ة او     ن الحكوم ية المصدرة م ك االوراق المال تراض وتمل وزراء، االق س ال ة مجل ئة بموافق للهي
 .لعامة او البلدياتالمؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات ا

  -ب

 
ى شؤونها مجلس يسمى               ئة واالشراف عل تولى ادارة الهي ئة   (ي يتالف من ) مجلس مفوضي الهي

نهم ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا من ذوي الخبرة                    خمسة مفوضين ويشترط في آل م
 .واالختصاص

 )10(المادة  -أ

رار          به، بق يس ونائ يهم الرئ ن المفوضون، بمن ف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس يعي
ية     اإلرادة الملك رار ب ترن الق ى ان يق دة عل رة واح تجديد لم ة لل دة خمس سنوات قابل وزراء لم ال

 .السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس

  -ب

  -ج .لمالية بقرار من مجلس الوزراءتحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم ا
 -:يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية

اهللا العظيم ان اآون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين         ( اقسم ب
 ). واخالصواالنظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة

  -د

 
يترتب على آل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن االوراق المالية التي        
ي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن                          ربائه او الت ا هو او أي من اق يملكه

ية او ت  ات مال رآة خدم ي أي ش ربائه  ف ن اق و او أي م ا ه اهمات او حصص يملكه ون أي مس ك
تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خالل ثالثة ايام       

 .من تاريخ علمه بهذا التغيير

 )11(المادة  -أ

غال المنصب        ك اش ي ذل ا ف ل بم أي عم يام ب نة او الق ة أي مه وض ممارس ى أي مف ر عل يحظ
ي ا       يفة ف ب او وظ ة او أي منص س االم وية مجل وزاري او عض ات   ال ي المؤسس ة وف لحكوم

ون له أي     ي أي شرآة او مؤسسة، او ان يك بلديات وف ة وال ة والمؤسسات العام الرسمية العام
 .تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذآورة او ان يقدم المشورة الي منها

  -ب

   



ئة وفقا الحكام هذا ال                    يق اهداف الهي ة لتحق يع الصالحيات الالزم تولى المجلس جم قانون وتنفيذ المهام   ي
 -:والصالحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي

 )12(المادة 

  -أ .رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج الالزمة لتنفيذها
  -ب .الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق

  -ج .ل اوراق مالية خارج المملكةالموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداو
  -د .رفض طلب تسجيل االوراق المالية او وقف او منع أي اصدار لها

  -هـ .تعليق او وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة
  -و .الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق االستثمار المشترك

  -ز .ب احكام هذا القانونمنح الترخيص واالعتماد الذي يصدر بموج
اف او الغاء الترخيص او االعتماد الممنوح الي شخص للمدة التي يراها                    يق او ايق يد او تعل تقي

 .مناسبة
  -ح

  -ط .تجديد الترخيص او االعتماد الممنوح الي شخص او عدم تجديد أي منهما
  -ي .هماتحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او االعتماد وتجديد أي من

ة على تحديد بدل الخدمات واالجور والعموالت التي يتقاضاها آل من السوق والمرآز               الموافق
 .بمقتضى انظمتهما الداخلية

  -ك

ي تتقاضاها شرآة الخدمات المالية او المرخص له من عمالئهم بحدودها        د العموالت الت تحدي
 .الدنيا والعليا

  -ل

بية ومع  ير المحاس تماد المعاي ات     اع ى الجه ب عل ي يج م االداء الت ير تقوي يق ومعاي ير التدق اي
 .الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها

  -م

ابات      يق حس ن لتدق ابات المؤهلي ي الحس ي مدقق رها ف روط الواجب تواف ير والش د المعاي تحدي
 .الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها

  -ن

ئات األوراق ال    ع هي تعاون م ات ال ة عالق ية    إقام نظمات العرب ية والم ية واألجنب ية العرب مال
 .واإلقليمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال

  -س

  -ع .النظر في القرارات الصادرة عن السوق والمرآز ووقف تنفيذ أي منها
انون      ذا الق ام ه يذ أحك رارات لتنف يمات او ق ئة واي تعل ة الدارة الهي يمات الالزم اصدار التعل

 .لصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤهاواالنظمة ا
  -ف

  -ص .اعداد مشروعات القوانين واالنظمة المتعلقة باالوراق المالية
  -ق  .اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها

  -ر  .أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس
   

يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول   عن   
 -:ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي

 )13(المادة  -أ

   .1 .تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس
  .2 .توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها

نفردا او باال      يع، م شتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات       التوق
 .المالية والمراسالت والوثائق الخاصة بالهيئة

3. 

يقوم نائب الرئيس باالعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صالحيات الرئيس في حال              
 .غيابه او شغور مرآزه

  -ب

  -ج .كلفهم بها الرئيسيقوم المفوضون باالعمال والمهام التي ي
للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الي مفوض آما يجوز له  

 .تفويض أي من صالحياته الي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
  -د

   
نائبه عند يجتمع  المجلس، مرة على االقل آل شهر وآلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او 

ة من اعضائه على ان يكون من                           ل عن اربع ا ال يق يا بحضور م تماعه قانون يابه ويكون اج غ
ة اصوات من اعضائه الحاضرين على                     ية ثالث راراته باغلب تخذ  ق به، وي يس او نائ نهم الرئ بي
ناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا والتوقيع                 ل وال يجوز االمت االق

 .عليها

 )14(المادة  -أ

  -ب .تحدد االحكام واالجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
   

رارات  يمات والق ة والتعل انون واالنظم ذا الق ام ه ا الحك رافها وفق ئة واش رقابة الهي ع ل يخض
 -:الصادرة بمقتضاه آل من

 )15(المادة  -أ

 .1 .المصدرين



 .2 . لهمالمرخص
 .3 .المعتمدين
 .4 .السوق
 .5 .المرآز

 .6 .صناديق االستثمار المشترك وشرآات االستثمار
يها في الفقرة            من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها        ) أ(تخضع الجهات المشار ال

 .كوقيودها وسجالتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذل
  -ب

ات المقصودة من هذا القانون واالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه،       يقا للغاي تحق
رات     الت والمذآ ية والمراس يانات البنك ثما وردت، الب جالت، حي يود والس ائق والق مل الوث تش
ية او    ت خط واء آان يانات س ات والب ظ المعلوم يلة لحف ات الحاسوب او أي وس ائق وملف والوث

 .كترونيةال

  -ج

   
للمجلس، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او االنظمة الصادرة بمقتضاه او  
داء أي          ن اب ير م ن الغ ا لتمكي يمات او تعديالته روع التعل ر مش يها، نش ل عل راء أي تعدي اج

 .مالحظات خطية عليها خالل مدة ال تزيد على أربعة عشر يوما من تاريخ نشرها

 )16(المادة  -أ

يها في الفقرة              يمات المشار ال من هذه المادة بعد دراسة أي مالحظات       ) أ(يصدر المجلس التعل
 .ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات

  -ب

ائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها اإللكتروني                  يمات بالوس تنشر التعل
 .على شبكة االنترنت او أي شبكة معلومات اخرى 

  -ج

   
ئة، من خالل الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا آان                   للهي
ة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة الي من                د ارتكب مخالف أي شخص ق

 .القرارات الصادرة بمقتضاهاحكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات و

 )17(المادة  -أ

يق في أي معلومات او ظروف او ممارسات                       يها، التحق ة المختصة ف ئة، ومن خالل الجه للهي
ة والتعليمات والقرارات الصادرة                انون واالنظم ذا الق ام ه يذ احك ة لتنف راها ضرورية ومالئم ت

 .بمقتضاه

  -ب

ة المختصة فيها، و      ئة، ومن خالل الجه ) أ(في سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين للهي
 -:من هذه المادة القيام بأي مما يلي) ب(و

  -ج

ائدة الي مرخص له او معتمد او أي من الجهات         يود والسجالت الع ائق والق يق الوث تدق
يها           يش عل نها، والتفت ى نسخ من أي م ئة واشرافها والحصول عل رقابة الهي الخاضعة ل

 .و بدونهباشعار مسبق ا

1. 

طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم، تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات                 
 .عالقة بموضوع التحقيق

2. 

ذوي الخبرة واالختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار                  تعانة ب ئة االس للهي
 .من هذه المادة) أ(اليها في الفقرة 

  -د

   
 )18(المادة  -:حكام هذا القانون ما يليتعتبر مخالفة ال

عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة   
ذه الحالة                        الدالء بالشهادة، وللمجلس في ه ة او بالحضور ل تندات الالزم ائق او المس تقديم الوث ب

 .الغاء الترخيص او االعتماد

  -أ

تجابة   دم اس ئة            ع رقابة الهي عة ل ة خاض تمد او أي جه رخص له او المع ير الم خص، غ أي ش
 .واشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات الالزمة او بالحضور لالدالء بالشهادة

  -ب

   
اذا تبين للمجلس، والسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة              

 -:ها مناسبة، اتخاذ تدبير او اآثر من التدابير التاليةالتي يرا
 )19(المادة  -أ

 .1 .وقف او تعليق أي نشاط يتعلق باالوراق المالية او بورقة مالية معينة
 .2 .تعليق العرض العام لورقة مالية

 .3 .تعليق اعمال المرخص له او المعتمد
اذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نش        اط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول  للمجلس اتخ

رر     داث ض ى اح فتها او ال ل ص ودات او تحوي بديد الموج ى ت ؤدي ال ة ت اب أي مخالف ارتك
ى حين استكمال االجراءات                     افذا ال بقى االجراء المؤقت ن تثمرين، وي ة او بالمس بالمصلحة العام

تم الغ   م ي ا ل يذها م ا وتنف يام به ئة الق ى الهي ي يتوجب عل ن  الت رار م ه بق راء او وقف ذا االج اء ه

  -ب



 .المجلس
يها في الفقرتين                  أي من االجراءات المنصوص عل وم ب من هذه المادة ) ب(و ) أ(للمجلس ان يق

ي فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقا لما                سواء باعطاء الشخص المعن
 .تقتضيه المصلحة العامة

  -ج

تم    يه وفق احكام الفقرة       للمرخص له او المع م فرض االجراء المؤقت عل ذي ت من هذه ) ب(د ال
 .المادة ان يقدم الى الهيئة طلبا لسماع اقواله او اللغاء هذا االجراء او تعليقه او تقييده

  -د

   
يمات           ة والتعل انون واالنظم ذا الق ام ه ة الحك ن أي مخالف الن ع با، االع راه مناس ا ي ق م س، وف للمجل

رارات    ك المخالفة لتفادي اآلثار المترتبة            والق وع تل ى وق تثمرين ال يه المس ك  لتنب الصادرة بمقتضاه وذل
 .عليها

 )20(المادة 

   
للمجلس اجراء التحقيق مع أي شخص او سماع اقواله لتحديد فيما اذا آان قد ارتكب أي مخالفة                  

ذ    ام ه ة الي من احك اب مخالف ى ارتك ؤدي ال ة او اتخذ اجراءات تحضيرية ت انون واالنظم ا الق
ة    يعة المخالف يق طب ر التحق من ام ى ان يتض اه، عل ادرة بمقتض رارات الص يمات والق والتعل
ي ستجريه، وأن يتضمن اشعار سماع االقوال طبيعة المخالفة وبيان حق                  ة الت وصالحيات الجه

 .الشخص المعني في سماع اقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع االقوال وتاريخها

 )21(المادة  -أ

ه قد ارتكب أي                      ه، بأن ي او سماع اقوال يق مع الشخص المعن د اجراء التحق ن للمجلس بع اذا تبي
انون        ذا الق ام ه ن احك ة الي م اب مخالف ى ارتك ؤدي ال يرية ت راءات تحض ذ اج ة او اتخ مخالف

اذ تدبير او اآثر من ال             رارات الصادرة بمقتضاه، فللمجلس اتخ يمات والق ة والتعل تدابير واالنظم
 -:التالية

  -ب

 .1 .نشر نتائج التحقيق
ا المجلس بالتوقف عن ارتكاب                ي يحدده دة الت اصدار امر للشخص المخالف وخالل الم
ة او التسبب بارتكابها او اتخاذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكابها او بازالتها               المخالف

 .وذلك حسب مقتضى الحال

2. 

ى الم  ية عل رامات مال رض غ رة  ف ام الفق ا الحك الف وفق ادة ) أ(خ ن الم ذا ) 22(م ن ه م
 .القانون

3. 

 .4 .االمر بوقف اصدار او تداول أي اوراق مالية اصدرها المخالف وذات عالقة بالمخالفة
تمدا،        ا له او مع ان مرخص الف اذا آ تماد الشخص المخ اء ترخيص او اع يق او الغ تعل

 .حسب مقتضى الحال
5. 

  
 فرض غرامات مالية ال يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من                للمجلس

 -:الحاالت التالية
 )22(المادة  -أ

 .1 .ارتكاب مخالفة الحكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
ر أي شخص    ورة او ام م المش تحريض او تقدي اعدة او ال دا بالمس يام عم اب أي الق بارتك

 .مخالفة
2. 

م معلومات غير صحيحة او مضلله تتعلق بمعلومات                     االدالء او تقدي االدالء او التسبب ب
ات     تعلق بمعلوم ات ت اء معلوم يها او اخف دم ال ر مق ب او تقري ي أي طل ك ف رية وذل جوه

 .جوهرية آان يتوجب عليه ذآرها بالتقرير او الطلب

3. 

را           ى المجلس ان يراعي في ق من هذه المادة ان   ) أ(ره بفرض الغرامة المشار اليها في الفقرة        عل
 -:فرضها ومقدارها يتناسبان مع متطلبات المصلحة العامة، اخذا بعين االعتبار االمور التالية

  -ب

يما       اال جس تعمدا او اهم اهال م بـا او تج ياال او تالع ا او احت منت خداعـ ة تض ان المخالف
 .في هذا القانونللمتطلبات المنصوص عليها 

1. 

 .2 .ان المخالفة ترتب عليها اضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة
راء غير مشروع مع االخذ بعين االعتبار التعويضات التي يتم                      نها اث ة نجم ع ان المخالف

 .دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة
3. 

 .4 .فأي امر اخر تستوجبه مقتضيات العدالة واالنصا
للشخص الذي فرضت عليه الغرامة االعتراض لدى المجلس خالل مدة ال تتجاوز اسبوعين من              
رد على االعتراض خالل مدة ال تتجاوز                       راره بال ى المجلس اصدار ق رار وعل يغه الق اريخ تبل ت
دة المحددة                        بر عدم البت في االعتراض خالل الم لمه االعتراض ويعت اريخ تس اسبوعين من ت

رارا ب   يه يجوز للشخص الطعن في                        ق رد عل ى االعتراض او عدم ال رد عل رفض وفي حال ال ال
 .قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا

  -ج

ة المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفقرة            من هذه المادة الى المحكمة     ) أ(للمجلس احال   -د



 .المختصة
   

ية او أ             الوراق المال ئة ل زويد أي هي ئة ت نظمة لسوق رأس المال، وبناء على               للهي ية م ة غير اردن ي جه
بها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، آما يجوز للهيئة ان              طل

 .تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية

 )23(المادة 

   
رية      ئة س و الهي يها المفوضون وموظف ع عل ي يطل ات الت بر المعلوم ؤولية  تعت ة المس ك تحت طائل وذل

ة        ة لحماي راها الزم ي ي ات الت ن المعلوم بررة الكشف ع باب م س والس وز للمجل ه يج ية اال ان القانون
 .المستثمرين

 )24(المادة 

 
 
 
 



 شؤون الهيئة المالية
 
 

تقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم االول من شهر آانون الثاني من السنة وت           ة مس ئة موازن نتهي يكون للهي
 .في اليوم الحادي والثالثين من شهر آانون االول من السنة ذاتها

 )25(المادة  

   
را                ية تقري نة المال ة الس ى من بداي ثالثة اشهر االول وزراء خالل ال ى مجلس ال دم ال ى المجلس ان يق عل

اباته                          نوية وحس تها الس رفقا بنسخ من ميزاني ابقة م نة الس ئة خالل الس ا الختامية  موجزا عن انشطة الهي
 .مصدقة من مدقق حسابات قانوني

 )26(المادة  

   
 )27(المادة  -أ -:تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي

 .1 .تقديم نشرة االصدار اليها وتسجيل االوراق المالية لديها
 .2 .منح الترخيص او االعتماد او تجديدهما وفقا الحكام هذا القانون

 .3 .مشتركتسجيل صندوق االستثمار ال
 .4 .ادراج او قبول تداول االوراق المالية في السوق

 .5 .عضوية المصدر العام والشرآة المساهمة العامة في المرآز
 .6 .تداول ونقل ملكية االوراق المالية

رة   ي الفق يها ف وم المنصوص عل دار الرس دد مق تنادا  ) أ(يح ة تصدر اس ادة بمقتضى انظم ذه الم ن ه م
 .م هذا القانونالحكا

  -ب

   
 )28(المادة  -:تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي

يمات         ة والتعل انون واالنظم ذا الق ام ه ا الحك اها وفق ي تتقاض والت الت ات والعم دل الخدم وم وب الرس
 .والقرارات الصادرة عنها

  -أ

  -ب .التي تفرضها المحاآمالغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات 
  -ج .بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها

  -د .المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها
رادات          اب االي ي حس ز ف ية العج ة او لتغط ة العام ي الموازن ا ف ة له ها الحكوم ي تخصص بالغ الت الم

 .واجمالي النفقات
  -ـه

  -و .أي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس
   

ئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعموالت                          ى الهي ؤول ال ا ورد في أي تشريع اخر، ت رغم مم ى ال عل
ام هذا القانون واالنظمة                         اآم بموجب احك ا من المجلس او المح وم به رامات المحك توفيها والغ ي تس الت

 .رة بمقتضاهوالتعليمات والقرارات الصاد

 )29(المادة  -أ

ام يعادل مثل اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتدفع المبالغ الزائدة عن          ئة باحتياطي ع تحتفظ الهي
 .ذلك الى الخزينة العامة

  -ب

من هذه المادة بعد تنزيل اجمالي النفقات من االيرادات   ) ب(يتم احتساب الفائض المشار اليه في الفقرة        
 .فة الى أي احتياطيات خاصة لنفقات متوقعة او لتغطية أي نقص في موجودات الهيئةباالضا

  -ج

اذا وقع عجز في حساب االيرادات واجمالي النفقات الي سنة مالية، يغطى من االحتياطي العام واذا لم         
 .يكف االحتياطي العام لتغطية العجز تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز

  -د

   
ابا دل   تخضع حس د ب ي وتحدي ابات قانون ق حس ن مدق وز للمجلس تعيي بة، ويج وان المحاس رقابة دي ئة ل ت الهي

 .اتعابه
 )30(المادة 

   
ئة وحقوقها لدى الغير امواال عامة يتم تحصيلها وفقا الحكام قانون تحصيل االموال االميرية                 وال الهي بر ام تعت

الحيات ال       يس ص ارس الرئ ة يم ذه الغاي ه، وله ول ب يرية     المعم وال االم يل االم نة تحص اآم االداري ولج ح
 .المنصوص عليها في ذلك القانون

 )31(المادة 

   
مية       ات الرس ية والمؤسس ر الحكوم وزارات والدوائ نوحة لل اءات المم يازات واالعف يع االمت ئة بجم تع الهي تتم

 .العامة
 )32(المادة 

 
 



 
 صندوق حماية المستثمرين

 
ق  ئ او تواف ئة ان تنش مى  للهي ندوق يس اء ص ى انش ة عل ة ( الي جه ندوق حماي ص

 . يتمتع بالشخصية االعتبارية) المستثمرين
)33(المادة  -أ

ه          ية ادارت ه وآيف اؤه واهداف ك انش ي ذل ا ف ندوق بم تعلقة بالص ور الم ائر االم دد س تح
تزامات  ه واالل ية عمل ه وآل ية وادارة موجودات وارده المال يه وم وية ف روط العض وش

عليه للمستثمرين باالوراق المالية االردنية وتصفيته بموجب تعليمات يصدرها         المترتبة  
 .المجلس

  -ب

  -ج .يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها
 
 



 االفصــاح
 
 

دم بنشرة اصدار الى الهيئة                   ام اال اذا تق أي عرض ع وم ب ال يجوز الي شخص ان يق
ي تمك   يانات الت ات والب يع المعلوم ا جم رفق به راره  وم اذ ق ن اتخ تثمر م ن المس

 . االستثماري

 )34(المادة  -أ .1

يانات الواجب تضمينها في نشرة                 يها المعلومات والب يمات يحدد ف يصدر المجلس تعل
 .االصدار وارفاقها بها

2.  

  -ب -:يتم عرض االوراق المالية بأي من الوسائل التالية
  .1 .نشرة االصدار

رة االصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او      اعالن يتضمن ملخصا عن نش       
 .تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس

2.  

د   ون نشرة االصدار ق ى ان تك بقها عل ع نشرة االصدار او تس رفقة م توبة م ادة مك م
 .اصبحت نافذة

3.  

ية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري             يع االوراق المال بر ب اال اذا تسلم نسخة من ال يعت
 .نشرة االصدار النافذة

  -ج

   
ى أي           افة ال دار، اض رة االص رفقة بنش دم م ي تق يانات الت ات والب مل المعلوم ب ان تش يج

  -:من هذا القانون، نسخا مما يلي) 34(متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا الحكام المادة 
 )35(المادة  -أ

  .1 .امها مع مدير االصدارأي اتفاقية او اتفاقيات تم ابر
  .2 .الرأي القانوني المتعلق بقانونية االصدار

ان شرآة مساهمة عامة او شرآة مساهمة خاصة ونسخة                    د تأسيس المصدر اذا آ عق
 .من نظامها االساسي واي مستندات لها عالقة بهذه الشرآة

3.  

درة او االع     رآة المص يس الش م تأس بها ت ي بموج تندات الت ان  المس نها اذا آ الن ع
 .المصدر شرآة ذات مسؤولية محدودة

4.  

در       ان المص يمها اذا آ تعلق بتنظ رى ت يقة اخ يس واي وث د التأس راآة او عق د الش عق
شرآة او شكال اخر، ونسخة من االتفاقيات االساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في               

 .التي سيتم عرضهااسعار االسهم او االسناد او ادوات الدين التي عرضت او 

5.  

يع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية، وال يشترط االفصاح عن مضمون              جم
ود اذا رأت الهيئة ان االفصاح عن هذا الجزء قد يؤدي                  ك العق أي جزء من أي من تل

 .الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين

6.  

ن ال       ودة بي يات المعق ية محل         االتفاق الوراق المال ن ل ع والحافظ االمي يل الدف مصدر ووآ
 .العرض

7.  

يمات يصدرها المجلس، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما                   ئة، بمقتضى تعل يجوز للهي
رة       من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة            ) أ(ورد في الفق

 . يصدرها المجلساالصدار وذلك بموجب تعليمات

  -ب

   
 )36(المادة  -:يجوز للمجلس ووفق اسس يحددها االعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحاالت التالية

م القدرة على تقييم                         يهم محدودا ولديه ام ال ن يوجه العرض الع تثمرين الذي ان عدد المس اذا آ
 .مخاطر االستثمار وتحملها

  -أ

  -ب .ي تحصيلها بواسطة العرض محدودةاذا آانت االموال المنو
  -ج .اذا آان االفصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وآافيا العتباره بديال لنشرة االصدار

   
يشترط في نشرة االصدار ان تكون مقدمة وفقا لالنموذج الخطي او االلكتروني الذي تحدده           

يمات الصادرة عن المجلس وان تكون موق               ئة بموجب التعل رئيس مجلس  من  عة من آل    الهي
ي     ر المال يذي والمدي ر التنف ام او المدي ر الع ن المدي ل م ن وآ ئة المديري يس هي االدارة او رئ

 -:للمصدر باالضافة الى من يلي

 )37(المادة  -أ

  .1 .غالبية المؤسسين اذا آانت الشرآة في مرحلة التأسيس
ية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا آان شرآة مساهم             ة عامة او شرآة مساهمة     غالب

 .خاصة
2.  

  .3 .غالبية الشرآاء اذا آان المصدر شرآة ذات مسؤولية محدودة
  .4 .مدير االصدار او مديرو االصدار، حسب مقتضى الحال



  .5 .مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة
يع االلكتروني العتماده يكون مساويا في   يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكال مع        نا للتوق ي

 .حجيته للتوقيع الخطي
  -ب

   
 )38(المادة  -أ .تصبح نشرة االصدار علنية بمجرد تقديمها الى الهيئة

ن الجمهور من االطالع على نشرة االصدار وغيرها من المعلومات المقدمة            ئة تمكي ى الهي عل
 .وفق احكام هذا القانون

  -ب

ى طلب مبرر من المصدر او مدير االصدار، ان يقرر اعتبار بعض              يجوز  ناء عل س، ب  للمجل
ة مع نشرة االصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى                 المعلومات المقدم
وم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة الصدار           ة يق ذه الغاي ة، وله افشاء اسرار تجاري

 .القرار المناسب بشأن الطلب

  -ج

   
ا على تاريخ تقديمها الى الهيئة، اال اذا                           ن يوم د مضي ثالثي افذة المفعول بع تصبح نشرة االصدار ن
ذه المدة نفاذ نشرة االصدار او رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه                      رر المجلس وخالل ه ق

 .النشرة نافذة المفعول

 )39(المادة 

   
ئة، خط          ى المصدر اعالم الهي أي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة      عل يا، ب يا او الكترون

 .االصدار حال حدوثه سواء تم اعالن نفاذ النشرة ام لم يتم
 )40(المادة 

   
 ) 34(واد ـتقـوم الهيئـة بمراجعـة نشرة االصـدار والمعلومات المرفقـة بهـا وفق احكـام الم

تحديد ف         ) 37(و) 35(و انون ل ذا الق يما اذا آانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون       من ه
رارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع                يمات والق ة والتعل واالنظم

 .اقوال لتقييم صحة ودقة وآفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها

 )41(المادة  -أ

  -ب -:ن له ما يليللمجلس رفض نشرة االصدار او تعليق نفاذها اذا تبي
ا من المعلومات المرفقة بها ال تتفق ومتطلبات هذا القانون او          ان نشرة االصدار او أي
بات         ع متطل تفق م اه او ال ت ادرة بمقتض رارات الص يمات او الق ة او التعل االنظم

 .المصلحة العامة وحماية المستثمرين

1.  

رفقة به         ا من المعلومات الم ا تتضمن بيانات غير صحيحة او ان نشرة االصدار او أي
يقة او مضللة، او انها ال تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ                  غير دق
ل          ورة تجع ها بص م عرض ات ت من معلوم ت تتض تثماري او اذا آان راره االس ق

 .المعلومات االخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة

2.  

  .3 .مقررة على انفاذ نشرة االصداراذا لم يتم دفع الرسوم ال
   

 )42(المادة  -:يعد مخالفا الحكام هذا القانون 
يانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او                     دم نشرة اصدار تتضمن ب ذي يق المصدر ال

 .حذفا لتلك المعلومات
  -أ

تعلقة  بمعلوم       ير صحيحة م يانات غ دار تتضمن ب رة اص ى نش ع عل ذي يوق ات الشخص ال
 .جوهرية او حذفا لتلك المعلومات

  -ب

  -ج .الشخص الذي ال يلتزم بمتطلبات نشرة االصدار المحددة من الهيئة
  -د .الشخص الذي يقوم ببيع اوراق مالية من خالل عرض عام بدون نشرة اصدار نافذة المفعول

   
ى آل مصدر ان يقدم الى الهيئة، ووفقا للتعليمات التي يصدرها ال        مجلس، التقارير الدورية عل

 -:المبينة ادناه وان يقوم بنشرها
 )43(المادة  -أ

ر سنوي، يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خالل تسعين              تقري
 .يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية

1.  

  .2 .تقرير نصف سنوي يقدم خالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية
تقرير عن نتائج اعماله االولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة    

 .االولية لها، وذلك خالل خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى
3.  

تخاب مجلس االدارة او هيئة المديرين واي تغيير في تشكيلة او هوية        تعلق بان ر ي تقري
 .همااعضاء أي من

4.  

رة                  واردة في الفق تقارير ال ذه المادة على ان يحدد   ) أ(للمجلس تنظيم شكل ومحتوى ال من ه
تماد    ية اع بار امكان ن االعت ذ بعي ع االخ يها م يع عل يهم التوق ن عل ن يتعي يها االشخاص الذي ف

  -ب



 .التقارير المقدمة بصورة الكترونية
رة                يها في الفق تقارير المشار ال ادة في صحيفة يومية محلية او           ) أ(يجوز نشر ال ذه الم من ه

بواسطة وسائل البريد الخطي او االلكتروني لعنوان آل من حملة االوراق المالية او بواسطة 
 .أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي يصدرها المجلس

  -ج

  -د .ا وتزويد الهيئة بهاعلى آل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه به
   

ي يصدرها المجلس االشخاص الذين يتوجب عليهم اعالم الهيئة عما يملكونه او                    يمات الت تحدد التعل
ابات تحت    ابهم الشخصي او لحس ن أي اصدارات لحس ية م ن االوراق المال ع تحت تصرفهم م يق

 .تصرفهم

 )44(المادة 

   
ـراء اوراق             ـدف تملـك ما يزيـد علـى ال يجـوز الي شخـص طلـب ش تهـا به يـة او مبادل مال

من االوراق المالية المصدرة من مصدر عام اال عن طريق عرض تملك عام وفقا                %) 40(
 .للتعليمات التي يصدرها المجلس

 )45(المادة  -أ

ذه   ي ه يع مالك ا لجم ية عرض بادلة أي اوراق مال راء او م ام لش تملك الع رض ال بر ع يعت
 .االوراق

  -ب

ى أي من الراغبين في بيع االوراق                    ع ال ام ان يدف تملك الع دم عرض ال ذي ق ى الشخص ال عل
ى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه            اويا العل بلغا مس ا، محل العرض، م ي يملكونه ية الت المال

 .االوراق المالية دون تمييز

  -ج

التملك العام اآثر من عدد اذا آان عدد االوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض 
االوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين  
ية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع             بادلة آل بنسبة عدد االوراق المال يع او الم في الب

 .مجمل عدد االوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة

  -د

   
نة تسمى               ى مجلس ادارة المصدر تشكيل لج تتألف من ثالثة من اعضائه    ) لجنة تدقيق   ( عل

 .غير التنفيذيين واعالم الهيئة بهذا التشكيل وباي تغيير يطرأ عليه
 )46(المادة  -أ

  -ب .تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصالحياتها ومدة عملها
 
 



 واالعتماد والمراقبةالترخيص 
 

ى أي شخص مزاولة اعمال أي من االشخاص المبينين ادناه اال بعد الحصول  على                   يحظر عل
 -:ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات الصادرة عنه 

)47(المادة  -أ

  .1 .الوسيط المالي
  .2 .الوسيط لحسابه
  .3 .امين االستثمار
  .4 .مدير االستثمار

  .5 .الماليالمستشار 
  .6 .مدير اصدار

  .7 .شرآة الخدمات المالية
  .8 .الحافظ االمين

  .9 .أي اعمال اخرى تتعلق باالوراق المالية يقررها المجلس
تمدا الي من الجهات المذآورة في الفقرة           ى أي شخص طبيعي ان يكون مع من ) أ(يحظر عل

 .هذه المادة اال بعد اعتماده لدى الهيئة
  -ب

يها في الفقرة              ال المشار ال يعة االعم يمات يصدرها، طب س، ووفق تعل من هذه ) أ(يحدد المجل
برة    تمد ومستوى التدريب والخ تماد للمع نها وشروط االع بات الترخيص لكل م ادة ومتطل الم
تحان او أي        تقدم الم ب ال دم الطل ى مق ترط عل وز له ان يش خاص، ويج يع االش اءة لجم والكف

 .تأآد من استيفائه للشروط المطلوبةطريقة اخرى لل

  -ج

بات الترخيص او شروط       اء أي شخص من متطل ي يصدرها اعف يمات الت ق التعل للمجلس وف
 .من هذه المادة، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة) ج(االعتماد المشار اليها في الفقرة 

  -د

   
تم تقديم طلب الترخيص الي من االعمال المشار اليها          من هذا ) 47(من المادة ) أ( في الفقرة   ي

ذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة                   ده له ذي تع يا وحسب االنموذج ال ئة خط ى الهي انون، ال الق
 -:المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على ان يشمل ما يلي

)48(المادة  -أ

  .1 .اسم مقدم الطلب او اسمه التجاري
  .2 .نوع الشرآة

  .3 .آز الرئيسي لمقدم الطلب ومكتبه الرئيسي وفروعه في المملكة ان وجدتالمر
ة والعمل لجميع االشخاص ذوي العالقة في الشرآة بما في ذلك مالكوها                 ن االقام عناوي

 .ومديروها وموظفوها مع بيان صفة آل منهم ولقبه الوظيفي
4.  

  .5 .طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل
دم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته                      ئة طلب أي معلومات اضافية من مق للهي
معته        ن س تأآد م ا لل راه الزم ا ت ب م ك حس رى وذل رآات االخ ته بالش جله وعالق ية وس الذات

 .المهنية

  -ب

  -ج .للهيئة اتخاذ االجراءات الالزمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب
  -د .دم طلب االعتماد الى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلسيق

نهما خالل ستين يوما من                        تماد او رفض أي م نح الترخيص او االع راره بم يصدر المجلس ق
 .تاريخ تقديم الطلب اليها مستكمال الشروط والمتطلبات

  -هـ

   
نوح وفق احكام             تماد المم نوحة او االع من هذا القانون ) 48( المادة   تنتهي الرخصة المم
 .في اليوم الحادي والثالثين من شهر آانون االول من آل سنة

)49(المادة  -أ .1

نة التالية بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد                    دة للس للمجلس اصدار رخصة جدي
 .دفع الرسوم المحددة من المجلس

2.  

تماد  د الترخيص او االع ب تجدي دم طل ى مق ات االضافية عل يانات او المعلوم م الب ، تقدي
ن يوما من                 ل عن ثالثي دة ال تق بل م تجديد ق بات ال م طل ن تقدي ة، ويتعي ذه الغاي ة له الالزم

 .بداية السنة الجديدة، واال تعتبر بمثابة طلبات جديدة

3.  

ى طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بمو     ة عل ظفي للمجلس الموافق
ير في المالكيين او المديرين او المسؤولين االداريين في أي وسيط مالي او                     الشرآة او أي تغي
ر       تثمار او مدي ن االس ية او امي ات المال رآة الخدم تثمار او ش ر االس ابه او مدي يط لحس وس

 .االصدار، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير

  -ب

  



االت بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها         م آف للمجلس ان يطلب من المرخص له تقدي
انون      ذا الق ام ه يده باحك ية وتق االوراق المال ن ب ه المتعاملي يه لعمالئ بة عل تزامات المترت لضمان االل

االت و     ييل الكف س تس وز للمجل اه، ويج ادرة بمقتض رارات الص يمات والق ة والتعل التصرف واالنظم
 . حسبما يراه مناسباتبالضمانا

)50(المادة 

   
يجوز لشرآة الخدمات المالية الحصول على ترخيص واحد لممارسة عمل او اآثر من اعمال              

 .الوسيط المالي والوسيط لحسابه وامين االستثمار ومدير االستثمار ومدير االصدار
)51(المادة  -أ

من هذه المادة ان ) أ(عمال المشار اليها في الفقرة يجوز الي مرخص له بممارسة أي من اال     
 .يمارس عمل المستشار المالي دون الحاجة الى ترخيص مستقل

  -ب

  
ر استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او                          وم وفي الوقت نفسه بعمل مدي ال يجوز الي شخص ان يق

 .للعميل ذاته
)52(المادة 

  
 والمعتمدين وجميع االحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين  تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم     

 .والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا الطالع الجمهور
)53(المادة 

   
يصدر المجلس التعليمات والقرارات  المتعلقة بالسجالت التي يجب على المرخص له تنظيمها  

 .ت تطلبها الهيئةواالحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجال
)54(المادة  -أ

ى     يش واالطالع عل يام بالتفت ت، الق ي أي وق يس، ف ن الرئ ئة المفوضين م ي الهي يحق لموظف
رة            يها في الفق ة او عند الضرورة         ) أ(السجالت المشار ال ك بصورة دوري ادة وذل ذه الم من ه

 .حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة

  -ب

  -ج . يحتفظ بالسجالت المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدةعلى المرخص له ان
  

)55(المادة  -:على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر
ه واالوراق المالية الخاصة به، واموال عمالئه واوراقهم        ن اموال ى المرخص له الفصل بي عل

ه، وذلك وفق الشروط التي يح                 ية لدي ة مدن ي تكون وديع ية الت ددها المجلس والتي يتوجب    المال
 .تضمينها لالتفاقيات المعقودة مع هؤالء العمالء

  -أ

باستثناء الحاالت التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، ال يجوز بأي حال ان              
يتم توزيع االموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعمالئه على دائنيه في حال  

 . حال عدم وفائه بااللتزامات المترتبة عليهتصفيته او في

  -ب

وال    ن الم ظ االمي بات الحف نها ومتطل بات الفصل بي ابات ومتطل مية الحس د اسس تس تم تحدي ي
 .العمالء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس

  -ج

  
)56(المادة  -:ما يلييعتبر مخالفة الحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي م

  -أ .اساءة التصرف باموال العمالء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها
  -ب .ممارسة الخداع والتضليل واالعمال المحظورة

التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتالعب بنسب العموالت او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي              
نهما من العمال     ة سواء آان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع      م ء او الحد من الخدمات المقدم

 .الغير

  -ج

ير سلبا وبأي شكل من االشكال على سوق رأس المال سواء  آان                     ة التأث لبا او محاول ير س التأث
 .ذلك  بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير

  -د

  
ن يع           خاص الذي ى االش تمد وعل رخص له او المع ى الم تهم     عل ناء ممارس نهما اث دى أي م ون ل مل

يد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف                   النشطتهم، التق
يق اهدافهم االستثمارية                        ى تعظيم مصالحهم وتحق ؤدي ال م وبشكل ي ة واخالص لصالح عمالئه بامان

نهم او تحميلهم عموالت وبدل خدمات مبال           يز بي غا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم         دون تمي
 .بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم

)57(المادة 

  
دم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا              رفض طلب الترخيص المق للمجلس ان ي

ريه او أي من مديريه ا           ئة مدي ك الشخص او هي ا من اعضاء مجلس ادارة ذل ن له ان اي و ادارييه تبي
يمات والقرارات                   ة والتعل انون واالنظم ذا الق واردة في ه بات الترخيص ال د خالف متطل المسؤولين ق

 .الصادرة بمتقضاه

)58(المادة 



   
توافر في المرخص له او المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص      يشترط ان ت

ددة بموجب انون والمح ي الق ررة ف تماد المق ي يصدرها المجلس وشروط االع يمات الت  التعل
 .وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او االعتماد

)59(المادة  -أ

ادة    ام الم راعاة احك ع م تماد      ) 61(م يص او االع د الترخ تم تجدي م ي انون، اذا ل ذا الق ن ه م
ى المرخص له او المعتمد التوقف عن مزاولة العمل الذي لم يتم تجديد الترخيص     فيتوجب عل

 .  عتماد لهاو اال

  -ب

 
ه رفض او تعليق او الغاء                         نحه فرصة لسماع اقوال ي وم د اخطار الشخص المعن للمجلس بع

 -:الترخيص او االعتماد، حسب مقتضى الحال، في أي من الحاالت التالية 
)60(المادة  -أ

ادرة        رارات الص يمات او الق ة او التعل انون او االنظم ذا الق ام ه ن احك ة أي م مخالف
 .ضاهبمقت

1.  

  .2 .تضمين طلب الترخيص او االعتماد معلومات غير صحيحة
  .3 .القيام بأي عمل محظور

  .4 .ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد
ندئذ وباالضافة الى اخطاره اشعار الشخص            ى المجلس ع ن عل تمد فيتعي ة مع اذا تمت مخالف

 .الذي يعمل لديه بذلك
  -ب

ماع       ن س ى حي تماد ال ة او االع يق الرخص رر تعل باب، ان يق يان االس ع ب س، م ق للمجل يح
 .االقوال

  -ج

يق الترخيص او االعتماد سريا ال يجوز نشره، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي          رار تعل بر ق يعت
يق بعد اشعاره به، وذلك م           رار التعل د خالف ق أن المرخص له ق ن ب ذا الشأن، اال اذا تبي ع به

 .عدم االخالل بالتزام االشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به

  -د

تم      ي ي تائج الت يقه، والن ه او تعل تماد او الغائ رفض الترخيص او االع ي ب رار النهائ دون الق ي
اء     يق او الغ ا تعل بر حكم ن، ويعت أن، في سجل المرخصين والمعتمدي ذا الش يها به التوصل ال

 .غاء العتماد جميع المعتمدين لديهترخيص أي مرخص له تعليقا او ال

  -هـ

 
يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعالم الهيئة بذلك، ويتم في  
بات التي تحددها الهيئة لتسوية            يع المتطل د استكمال المرخص له لجم اء الترخيص بع ة الغ ذه الحال ه

 .لعمل المنوي التوقف عن مزاولتهجميع المطالبات واالمور ذات العالقة با

)61(المادة 

 
ا ورد في أي قانون اخر، تكون التصفية االختيارية او االجبارية الي مرخص                   رغم مم ى ال عل
ا             تعلق بموجوداته يما ي نوك ف ى الب نص عل ذا ال ري ه تها، وال يس ئة ومتابع اطالع الهي ه ب ل

 .المصرفية

)62(المادة  -أ

اذ االجراءات ا    ة لشهر افالس المرخص له اذا آان شخصا طبيعيا    للمجلس اتخ ية الالزم لقانون
 .او احالة شرآة الخدمات المالية للتصفية االجبارية

  -ب

ية العائدة لعمالء                       وال واالوراق المال انون اخر، ال تخضع االم ا ورد في أي ق رغم مم ى ال عل
ية او لعمالء الشخص الطبيعي المرخص له الجراء          ات الرهن والحجز شرآة الخدمات المال

ن    خاص الطبيعيي ية او االش ات المال رآات الخدم ا ش ع له ي تخض الس الت فية واالف والتص
 .المرخص لهم

  -ج

 
ذا                 ام ه توافقة مع احك ية خطية تكون م يل والمرخص له بموجب اتفاق ن العم ة بي نظم العالق ت

 .القانون واالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
)63(المادة  -أ

االوراق المالية لصالحهم،             ه ب ه او تعامل اقده مع عمالئ ند تع تمد ع ى آل مرخص له او مع عل
د التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل                       ك بع يعهم وذل ى صحة تواق المصادقة عل

 .المرخص له او المعتمد مسؤولية  صحة تلك التواقيع

  -ب

بر مرتكبا لجرم التزوير واالحتيال   آل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية  يعت
 .دون تفويض خطي من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك

  -ج

   
ن تسمى   ية للمعتمدي س جمع ة المجل أ بموافق ال ( تنش وق رأس الم تمدي س ية مع تع ) جمع تتم

ذه الصفة ممارسة نشاطها والعمل على                ا به بارية وله تحقيق اهدافها وتطوير   بالشخصية االعت
نهم ونشر الوعي الخاص بمعايير            تفاعل بي ز ال ة مصالح اعضائها وتعزي ية ورعاي المهن المال

 .السلوك المهني

)64(المادة  -أ



ية ومساهمات اعضائها وآيفية تشكيل هيئتها               تعلقة بانشاء الجمع ام واالجراءات الم تحدد االحك
نوطة ب           ام الم ا والمه ة ومجلس ادارته كل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر االمور االدارية        العام

ية الخاصة بالجمعية بما في ذلك تحديد رسوم االنتساب اليها واالشتراك فيها وآيفية حلها            والمال
 .والتصرف باموالها بموجب االنظمة االساسية والداخلية الخاصة بها

  -ب

ى االنظم        الت عل س أي تعدي ى المجل دم ال ية ان تق ى الجمع ية  عل ية والداخل ة االساس
 .الخاصة بها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها

  -ج .1

للمجلس الطلب من مجلس ادارة الجمعية اجراء أي تعديالت على نظامها االساسي او                 
.أي من انظمتها الداخلية يراها المجلس ضرورية، وذلك خالل المدة المحددة في الطلب

2.  

من هذه الفقرة اجراء التعديالت التي      ) 2(المشار اليها في البند     للمجلس بعد انتهاء المدة     
 .يراها مناسبة على النظام االساسي او أي من االنظمة الداخلية للجمعية

3.  

ية وتؤول                        تمدي المهن المال ية مع ي والواقعي لجمع ائها الخلف القانون ند انش ية ع بر الجمع تعت
 .ها وسجالتها واموالهااليها جميع حقوقها والتزاماتها وموجودات

  -د

  
 



 
 

 سوق تداول االوراق المالية
  

ي يسمى             ة سوق مال أ في المملك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي      ) بورصة عمان (ينش
يع     يام بجم ا والق نقولة والتصرف به ير الم نقولة وغ وال الم ك االم ذه الصفة تمل له به واداري، و

ة ل      ية الالزم ا في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب    التصرفات القانون ه بم يق اهداف تحق
 .عنه في االجراءات القضائية أي محام يوآله لهذه الغاية

)65(المادة  -أ

تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم واي جهات اخرى يحددها      
ا       ن االعض ة م ة للبورص ئة العام تألف الهي س، وت وم    المجل اب ورس وم االنتس ددين لرس ء المس

 .االشتراك السنوية فيها، ويكون لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد في اجتماعاتها

  -ب

تفرغ، وتحدد بموجب انظمتها الداخلية                     يذي م ر تنف ان مجلس ادارة ومدي تولى ادارة بورصة عم ي
تعل   راءات الم ام واالج ة االحك ذه الغاي ي تصدر له يماتها الت كيل  وتعل ية تش ة وآيف تها العام قة بهيئ

تماعاتهما واتخاذ القرارات والصالحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة          د اج ا وعق مجلس ادارته
ائر  تعلقة بحل البورصة وتصفيتها وس يذي واالجراءات الم ر التنف ة ومجلس االدارة والمدي العام

 .االمور االدارية والمالية االخرى المتعلقة بها

  -ج

رار من مجلس االدارة، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان يقوم                    يع يذي للسوق بق ر التنف ن المدي ي
 .بأي عمل اخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثال له

  -د

به شريكا او عضو مجلس ادارة او                           ان او نائ يس مجلس ادارة بورصة عم ال يجوز ان يكون رئ
 . موظفا في أي عضو في البورصة او ان يكون ممثال لههيئة مديرين او

  -هـ

يجوز لبورصة عمان، بموافقة المجلس، االقتراض او القيام بانشطة ربحية، على ان ال يؤدي أي       
 .منهما الى التأثير السلبي على انشطة التداول في البورصة

  -و

.جوز للهيئة التدقيق على سجالتهاتخضع بورصة عمان لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليها وي   -ز
يجوز اعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة              

ادة  ام الم ا  ) 67(احك يها موجوداته ؤول ال ي ت ة الت وزراء الجه دد مجلس ال انون ويح ذا الق ن ه م
 .والتزاماتها

  -ح

   
ع عجز في حساب االيرادات           واجمالي النفقات في بورصة عمان الي سنة مالية يغطى من        اذا وق

االحتياطي العام، واذا  لم يكف االحتياطي  العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء  بورصة  عمان                  
م على صافي االيرادات                           نا له ه دي تم دفع ا ي ته، ويكون م بلغ الكافي لتغطي وا بالتساوي الم ان يدفع

 .المتحققة فيما بعد

)66 (المادة -أ

رة             ا ورد في الفق رغم مم ى ال ادة، يجوز لمجلس ادارة بورصة عمان بموافقة              ) أ(عل ذه الم من ه
 .المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز او أي جزء منه

  -ب

   
يا وفقا الحكام هذا القانون والتعليمات                  ية سوقا مال داول االوراق المال تم ترخيص سوق ت ي

 .بهذا الخصوصالصادرة عن المجلس 
)67(المادة  -أ .1

ية      ته الداخل ه انظم رفقا ب ئة م ى الهي ية ال داول االوراق المال وق ت ب ترخيص س دم طل يق
نظم عمله واي معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او            ي ت يمات الت والتعل

 .مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة

2.  

ر     ية سوقا ماليا اال اذا  تبين للمجلس ان هذا السوق     ال يجوز ان ي داول االوراق المال خص سوق ت
منظم وقادر على الزام اعضائه وذوي العالقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات              

 .والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته

  -ب

  -ج -: تداول االوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي يشترط في االنظمة الداخلية لسوق
ن يستخدمون مرافقه، بشكل عادل                    يه واي اشخاص  اخري يل اعضائه والمصدرين ف تحم

 .ومعقول، الي بدل او اجر يتقاضاه السوق
1.  

ز      ورة، وتعزي ال المحظ ش واالعم داع والغ نع الخ فافية وم اءة والش ة والكف ضمان العدال
 .والتعاون مع الجهات العاملة في سوق رأس المال وحماية المستثمرينالتنسيق 

2.  

وضع اسس عادلة عند التمييز بين العمالء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء              
 .لحسابهم

3.  

ة بهم عن مخالفتهم الحكام                    ى اعضائه واالشخاص ذوي العالق ية عل ات تأديب فرض عقوب
انون واالن ذا الق وق    ه ة الس ام انظم اه واحك ادرة بمقتض رارات الص يمات والق ة والتعل ظم
 .الداخلية وتعليماته

4.  



  .5 .تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق
  .6 .عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة

م واجراءات العقوبات وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة االدارية العضائه وموظفيه      
 .التأديبية لمن ال يستوفي منهم تلك المعايير

7.  

  .8 .توافر المالءة المالية العضائه ومراقبتها
به عضوا في مجلس ادارة او هيئة                         ية او نائ داول االوراق المال يس سوق ت ال يجوز ان يكون رئ

را ا       ا او مدي ري مرخص له، او مسؤوال اداري  لمرخص له وذلك خالل مدة  و موظفا او ممثالمدي
 .تولي أي منهما لهذا المرآز

  -د

  -هـ .على مجلس ادارة السوق تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات السوق
  

ائه         تعلق باعض يما ي يق ف يق والتحق ئة، بالتدق ريق الهي ن ط ه، او ع وم بنفس ي ان يق وق المال للس
يما اذا تمت مخالف             تحقق ف يه لل تداول ف ذا القانون او              وال ام ه يماته او الحك ية وتعل ته الداخل ة النظم

رارا      يمات او الق ة او التعل تم اجراء التحقيق وفقا لتعليمات     تاالنظم ى ان ي  الصادرة بمقتضاه، عل
 .يضعها السوق وبما يكفل حماية حقوق اعضائه خالل مدة التحقيق 

 )68(المادة -أ

ية للسوق وتعلي      ة الداخل ماته على صالحية موظفي السوق المخولين يجب ان تنص االنظم
من المرجع المختص اثناء القيام بالتحقيق والتدقيق، بالتفتيش على وثائق وقيود وسجالت               
ى نسخ منها سواء آان ذلك باشعار مسبق ام بدونه شريطة ان يتم                    اعضائه والحصول عل

 .التفتيش اثناء ساعات العمل المتعارف عليها

  -ب .1

رطا لل بر ش ال المنصوص  يعت يام باالعم ماح العضو للموظف بالق ي السوق س عضوية ف
 . من هذه الفقرة) 1(عليها في البند 

2.  

وه ومستشاروه سرية، وال يجوز للسوق                      يها ادارة السوق وموظف ع عل ي تطل بر المعلومات الت تعت
 .االفصاح عنها اال بعد موافقة المجلس على ذلك

  -ج

بررة، ان         يطلب من الهيئة وللمدة التي يراها مناسبة تعليق التعامل في اوراق           للسوق، والسباب م
 .مالية متداولة او وقف اعمال أي من اعضائه

  -د

   
ام اال عن طريق                         ية لمصدر ع ا مال تداول اوراق ابه ان ي ي او وسيط لحس ال يجوز الي وسيط مال

 .جلس سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من الم
)69(المادة  -أ

ة في سجالت السوق                            ن الوسطاء، مدون داول بي ود ت تداول في السوق اال بواسطة عق ال يجوز ال
يع       زمة لجم يماته المل وق وتعل ية للس ة الداخل ا لالنظم م، وفق اب عمالئه ابهم او لحس تم لحس وت

 .االطراف المعنية بالتداول

  -ب

ة في سجالت السوق وحسا             يود المدون باته، سواء آانت خطية او الكترونية، واي وثائق        تكون الق
تداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجالت او الحسابات او                      ى ال يا عل يال قانون نه دل صادرة ع

 .الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك

  -ج

   
د متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص                  يجوز للسوق تحدي

نعه     ي ال يستوفي فيها ذلك الشخص معايير                       او م ك في الحاالت الت دى أي عضو وذل من العمل ل
ي يصدرها                        يمات الت ية والتعل ة الداخل يها في االنظم اءة المنصوص عل التدريب او الخبرة او الكف
ادرة      رارات الص يمات والق ة والتعل انون واالنظم ذا الق ام ه ة الحك ب مخالف وق او اذا ارتك الس

 .بمقتضاه 

)70(لمادة ا -أ

رة          واردة في الفق اذ أي من االجراءات ال ند اتخ يح لذلك       ) أ(ع ى السوق ان يت ادة، عل ذه الم من ه
ذا      تخذه به رار ي باب الي ق داء االس يق واب ائع التحق جيل وق ه، وتس ماع اقوال الشخص فرصة لس

 .الشأن

  -ب

ه            بط ب ي تستوجب تأديب العضو او الشخص المرت ات الت يه اشعار أي   يحدد السوق المخالف وعل
تفاظ بسجل الوقائع على ان يكون قرار            ه واالح ة مع اتاحة فرصة له لسماع اقوال نهما بالمخالف م

 -:السوق بفرض العقوبة التأديبية متضمنا ما يلي

  -ج

التصرفات او الممارسات التي ثبت ان العضو او الشخص المرتبط به قد قام بها او امتنع         
 .عن القيام بها

1.  

 احكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام االنظمة بيان
 .الداخلية للسوق وتعليماته التي قام العضو او الشخص المرتبط به بمخالفتها

2.  

  .3 .نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة واسبابها



ن للسوق ان                   ادة، واذا تبي ذه الم ا ورد في ه رغم مم ى ال ي من صعوبات مالية او         عل  عضوا يعان
ن واالعضاء االخرين او السوق                     تثمرين والدائني دد مصالح المس العمل يه ة وان استمراره ب اداري

ك            ورا بذل ئة ف يه اعالم الهي يق او منع الخدمات التي            . نفسه فعل وللسوق، وبصورة مستعجلة، تعل
 . بذلكيقدمها لذلك العضو او الحد منها شريطة اعالم الهيئة مسبقا

  -د

رة                      ام الفق يها االجراءات المستعجلة وفق احك تخذ ف ي ت ادة، على       ) د(في الحاالت الت ذه الم من ه
 .السوق ان يبادر الى عقد جلسة سماع اقوال يسمح خاللها للعضو باالعتراض على قراره

  -هـ

   
)71 (المادة -أ .تكون انظمة السوق الداخلية وتعليماته ملزمة العضائه وعمالئهم

ة السوق                 يده بانظم د وجوب تق د يؤآ يع تعه بول عضويته في السوق توق م ق ذي ت ى العضو ال عل
 .الداخلية وتعليماته

  -ب

بر مخالفة النظمة السوق الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو            يعت
 .راماتوللسوق في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغ

  -ج

   
ية في السوق ان تكون مودعة لدى المرآز باستثناء االوراق المالية                  ة مال تداول أي ورق يشترط ل

 .التي يقرها المجلس
)72(المادة  -أ

يها ان يتقدم بطلب الدراج                   ام ف ة وآل مصدر ع أة في المملك ة منش ى آل شرآة مساهمة عام عل
 .وقاوراقه المالية المصدرة لتداولها في الس

  -ب

ية    داول اوراق مال وق ت ي او س وق مال ي س ية ف ه المال ي ادراج أوراق وز الي مصدر اردن ال يج
 .خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك

  -ج

ير المختلفة                      ي يصدرها، الشروط والمعاي يمات الت ية والتعل ة الداخل يحدد السوق، بموجب االنظم
تيفا ي يتوجب اس ن      الت يز بي وز له ان يم يه، ويج ا ف ية او ادراجه داول االوراق المال بول ت ؤها لق

ية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول االوراق               االوراق المال
 .المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته

  -د

تعليماته المتعلقة بقبول تداول االوراق المالية او ادراجها يجب ان تتضمن انظمة السوق الداخلية و
رام اتفاقيات مع آل من السوق والمرآز تنظم بموجبها حقوق والتزامات آل                يام المصدر باب يه ق ف

 .من المصدر والسوق والمرآز

  -هـ

   
يمات الخاصة به، واي تعدي                      ية والتعل ة الداخل ى المجلس االنظم دم ال ى السوق ان يق الت تطرأ  عل

 .عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صالحيات اجراء التعديل عليها 
)73(المادة  -أ

يمات        ية والتعل ة الداخل ى االنظم تعديالت عل راء ال وق اج س ادارة الس ن مجل ب م س الطل للمجل
يق المصلحة العامة وحماية المستث               راها ضرورية لتحق ي ي مرين وذلك الصادرة عن السوق، والت

دة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديالت التي يراها مناسبة وتعتبر                  خالل م
 .تلك التعديالت نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده

  -ب

للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأآد من اتفاقها مع احكام هذا القانون واالنظمة 
 . والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاوالتعليمات

  -ج

   
)74(المادة  -أ .يتقاضى السوق العموالت واالجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية 

  -ب .للسوق فرض الغرامات وفقا الحكام االنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها
  -ج .من هذه المادة) ب(رامات التي يتم فرضها وفقا الحكام الفقرة تؤول الى السوق الغ

   
)75(المادة  .للمجلس تعليق نشاط السوق لمدة ال تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك

 
 
 



 
 مرآز ايداع االوراق المالية

 
  

أ في المملكة مرآز يسمى        يعتبر مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف       ) الماليةمرآز ايداع االوراق    (ينش
ك    ذه الصفة تمل له به ي واداري و بارية ذات استقالل مال تع بشخصية اعت ربح ويتم يق ال ى تحق ال
نقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق                وال الم االم

له حق الت                 ود و رام العق ك اب ا في ذل ه بم نه في االجراءات القضائية أي             اهداف قاضي وان ينيب ع
 .محام يوآله لهذه الغاية

 )76(المادة 

   
 )77(المادة  -أ -:يتولى المرآز المهام التالية

  .1 .تسجيل االوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها
  .2 .ايداع االوراق المالية

  .3 .اجراء التقاص والتسوية لالوراق المالية
يدة في المملكة المصرح لها بمزاولة االعمال المنصوص عليها         يكون    ة الوح المرآز الجه

 .من هذه المادة) أ(في الفقرة 
  -ب

   
ته الداخلية                    تفرغ، وتحدد بموجب انظم يذي م ر تنف تولى ادارة المرآز مجلس ادارة ومدي ي

يماته التي تصدر لهذه الغاية االحكام واالجراءات المتعلقة بهيئته            العامة وآيفية تشكيل   وتعل
تماعاتهما واتخاذ القرارات والصالحيات والمهام المنوطة بكل من                د اج ه وعق مجلس ادارت
ية األخرى   ة والمال ور االداري ائر االم يذي وس ر التنف ة ومجلس االدارة والمدي ئة العام الهي

 .المتعلقة بهما

 )78(المادة  -أ

ر التنفيذي للمرآز بقرار من مجلس ا          ن المدي الدارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان      يعي
أي عمل اخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثال          وم ب يق

 .له

  -ب

به شريكا او عضو مجلس ادارة او  ز او نائ يس مجلس ادارة المرآ ون رئ ال يجوز ان يك
 .هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثال له

  -ج

  
ؤدي ذلك الى تحميله التزامات                       ى ان ال  ي تراض عل س، االق ة المجل ز، بموافق يجوز للمرآ

 .تؤثر على قيامه بمهامه المتعلقة بااليداع والتقاص والتسوية
 )79(المادة  -أ

  -ب .على مجلس ادارة المرآز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المرآز
   

ي للمرآز ومجاالت عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه        يحدد الهيكل التنظيم   
 .بمقتضى االنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها 

 )80(المادة 

   
ادة        ام الم راعاه احك انون، على المصدر تسجيل االوراق المالية التي    ) 5(مع م ذا الق من ه

 .رهايصدرها لدى المرآز وفقا للتعليمات التي يصد
 )81(المادة  -أ

دى المرآز وفقا للتعليمات                   ية المودعة ل االوراق المال ية الخاصة ب اء شهادات الملك تم الغ ي
 .التي يصدرها

  -ب

ية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء                 تم تسجيل االوراق المال ي
 .بموجب قيود تدون في سجالت المرآز

  -ج

بول    ا لالنظمة الداخلية               للمرآز ق ك وفق ية من اعضائه ومن السوق وذل يانات االلكترون  الب
 .والتعليمات التي يصدرها

  -د

ة في سجالت المرآز وحساباته، سواء آانت خطية او الكترونية، واي                 يود المدون تكون الق
ل ونقل وثائق صادرة عنه دليال قانونيا على ملكية االوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجي

ى تسوية اثمانها وذلك وفق االسعار وبالتواريخ المبينة في                   ية وعل ك االوراق المال ية تل ملك
 .تلك السجالت او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك

  -هـ

ة مالية مودعة لدى المرآز او فرض أي قيد يمنع التصرف              ى أي ورق رر الحجز عل اذا تق
رار قضائي، فعلى المرآز       ا بق  تثبيت ذلك القيد في سجالته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما           به

 .لم يثبت ان تلك االوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ

  -و

ة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام                      ائع الورق ن آل من ب تزامات بي وق واالل أ الحق تنش
 .العقد في السوق

  -ز



يق م       ى المرآز توث ية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجالته وفقا             عل ية االوراق المال لك
 .للتعليمات التي يصدرها

  -ح

ابل   ليم مق ى اساس التس ز عل دى المرآ ة ل ية المودع داول االوراق المال ود ت وية عق تم تس ت
 .الدفع

  -ط

   
 )82(المادة  -أ -:تكون العضوية في المرآز الزامية للجهات التالية

   .1 .لشرآات المساهمة العامةا
   .2 .المصدر العام

يط            ي او الوس يط المال ال الوس ة اعم رخص له بممارس باري  الم خص االعت الش
 .لحسابه

3.   

   .4 .الحافظ االمين
  .5 .أي جهة اخرى يحددها المجلس

س ادارة      وية مجل ز وعض س ادارة المرآ وية مجل ن عض ع بي وز الي شخص الجم ال يج
 .السوق

  -ب

ن من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجالت أي           لموظفي المرآز المخولي
ك باشعار مسبق ام بدونه                        ان ذل نها، سواء اآ ى نسخ م من اعضائه والحصول عل

 .وذلك فيما يتعلق بمهام المرآز، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل

  -ج .1

ماح ال   ز س ي المرآ وية ف رطا للعض بر ش ال  يعت يام باالعم ف بالق و للموظ عض
 .من هذه الفقرة) 1(المنصوص عليها في البند 

2.  

  -د .تكون انظمة المرآز الداخلية وتعليماته ملزمة العضائه وعمالء المرخص لهم منهم
يده بانظمة                            د وجوب تق د يؤآ يع تعه بول عضويته في المرآز توق م ق ذي ت ى العضو ال عل

  .المرآز الداخلية وتعليماته
  -هـ

يعتبر مخالفة الحكام هذا القانون عدم االلتزام باحكام االنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة            
يه        تحقة عل ية مس بالغ مال دل واي م ع أي ب ن دف ز ع و المرآ ف عض ز او تخل ن المرآ ع

 .للمرآز

  -و

   
ية والتعليمات الخاصة به واي                 ة الداخل ى المجلس االنظم دم ال ى المرآز ان يق  تعديالت عل

 -:تطرأ عليها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي
 )83(المادة  -أ

تداول  ود ال وية لعق تقاص والتس تها وال ل ملكي ية ونق اجراءات تسجيل االوراق المال
 .الخاصة بها

1.  

تقاص والتس   يات ال ة بعمل تزامات االطراف ذات العالق وق وال د حق ل تحدي وية ونق
 .ملكية االوراق المالية

2.  

وق دائني اطراف عمليات التداول باالوراق المالية، بما                 نده حق أ ع ذي تنش الوقت ال
ية ذات  له، واالوراق المال ا يعاد نقدي او م ابل ال تعلقة بالمق وق الم ك الحق ي ذل ف

 .العالقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية

3.  

يانات والسجالت التي تعتبر سرية واالشخاص المخولون باالطالع        الم علومات والب
 .عليها بحكم عملهم

4.  

ى المرآز االفصاح عنها، وتلك                   ي يتوجب عل يانات والسجالت الت المعلومات والب
 .التي يجوز للجمهور االطالع عليها والحصول على نسخ منها

5.  

ي تطبق عل            ي الت ير السلوك المهن ى آل من اعضاء المرآز واعضاء مجلس          معاي
 . ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه

6.  

ى         رورية عل راها ض ي ي تعديالت الت راء ال ز اج س ادارة المرآ ن مجل ب م س الطل للمجل
ة      رورية،  لحماي راها ض ي ي ز والت ن المرآ ادرة ع يمات الص ية والتعل ة الداخل االنظم

يق المصلحة العامة       تثمرين وتحق  وذلك خالل مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه           المس
بر تلك                يمات وتعت ة او التعل ى أي من االنظم راها مناسبة عل ي ي تعديالت الت دة اجراء ال الم

 . التعديالت نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده

  -ب

رارات الصادرة عن المرآز للتأآد من اتفاقها مع احكام هذ                   نظر في الق ا القانون للمجلس ال
 .واالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

  -ج

   
 )84(المادة  -أ . يتقاضى المرآز العموالت واالجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية



  -ب . صدرهاللمرآز فرض الغرامات وفقا الحكام االنظمة الداخلية والتعليمات التي ي
  -ج .من هذه المادة) ب(تؤول الى المرآز الغرامات التي يتم فرضها وفقا الحكام الفقرة 

   
وية             ن تس ه ع ال تخلف ي ح ائه ف ن اعض ة الي م ية المملوآ ى االوراق المال ز عل ز الحج للمرآ

 .االلتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المرآز
 )85(المادة 

   
رغم م     ى ال ا ورد في أي تشريع اخر، عند صدور قرار بافالس او بتصفية او الحجز               عل م

ابه او العضو في المرآز وقبل الشروع في اجراءات         ي او الوسيط لحس ى الوسيط المال عل
االفالس او التصفية او الحجز وفقا الحكام التشريعات النافذة، يتخذ المرآز وفقا للتعليمات      

ي يصدرها، االجراءات الالزم      ة التمام تسوية عقود التداول التي آان العضو طرفا فيها    الت
 .قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير

 )86(المادة  -أ

رة             ا ورد في الفق رغم مم ى ال اء نفسه او بناء على                ) أ(عل ادة، للمجلس من تلق ذه الم من ه
من هذه ) أ(الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة طلب أي طرف ذي عالقة تعديل او     

 .المادة او أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او االلغاء مبررا

  -ب

   
ع عجز في حساب االيرادات واجمالي النفقات في المرآز الي سنة مالية يغطى من                  اذا وق

ة هذا العجز فعلى اعضاء  المرآز       االحتياطي العام  واذا  لم يكف االحتياطي  العام لتغطي           
افي            ى ص م عل نا له ه دي م دفع ا ت ون م ته ويك ي لتغطي بلغ الكاف اوي الم وا بالتس ان يدفع

 .االيرادات المتحققة فيما بعد

 )87(المادة  -أ

رة          ا ورد في الفق رغم مم ى ال ذه المادة لمجلس ادارة المرآز بموافقة المجلس   ) أ(عل من ه
 .طية العجز او أي جزء منهاقتراض المبلغ الكافي لتغ

  -ب

في حال انقضاء الشخصية االعتبارية للمرآز بحله او بتصفيته او بأي شكل من االشكال            
 .تؤول امواله الى الخزينة العامة

  -ج

  
انون تحصيل                            ام ق ا الحك تم تحصيلها وفق ة ي واال عام ير ام دى الغ ه ل وال المرآز وحقوق بر ام تعت

 .  بهاالموال االميرية المعمول
 )88(المادة 

   
زيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة  دة ال ت يق نشاط المرآز لم للمجلس تعل

 .على ذلك
 )89(المادة 

 
 
 



 
 

 صندوق ضمان التسوية
 
 

أ في المرآز صندوق يسمى            يتمتع بشخصية اعتبارية ذات    )  صندوق ضمان التسوية     (ينش
 .لمرآز ادارتهاستقالل مالي ويتولى ا

 )90(المادة  -أ

ابه واي جهة اخرى يحددها نظام             ي وللوسيط لحس ية للوسيط المال ية الزام تكون العضوية ف
 .الصندوق

  -ب

  -ج -:يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق االهداف التالية
  .1 .تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري لالوراق المالية

لعجز في رصيد االوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تغطية ا  
 .تداول االوراق المالية في السوق

2.  

ية ادارة  اه آيف دد بمقتض يا تح ا داخل س، نظام ة المجل ز، بموافق س ادارة المرآ ع مجل يض
ا في ذلك بدل اشتراآات اعضائه واالنتساب اليه وااللتزامات المترتب   ة عليهم له  الصندوق بم

راءات     ام واج ائه واحك يه العض بة عل تزامات المترت ه واالل ريقة عمل ه وط وادارة موجودات
 .تصفيته

  -د

يه   ؤول ال ن وت ي والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليي بر الصندوق الخلف القانون يعت
 .جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجالته وامواله

  -هـ

  -و .لهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجالتهيخضع الصندوق لرقابة ا
 



 صناديق االستثمار المشترك وشرآات االستثمار
 

  
تع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري         تثمار مشترك يتم يجوز انشاء صندوق اس
يع    يام بجم ا والق رف به نقولة والتص ير الم نقولة وغ وال الم ك االم فة تمل ذه الص له به و
التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود واصدار االوراق المالية              

 . وله حق التقاضي وان ينيب عنه في االجراءات القضائية اي محام يوآله لهذه الغاية

 )91(المادة  -أ

االصول يهدف صندوق االستثمار المشترك الى االستثمار في محفظة من االوراق المالية او     
ن       ك ع ندوق وذل ي الص تثمارية ف دات االس هم او الوح ي االس الح حامل رى لص ية االخ المال

 .طريق توفير ادارة مهنية متخصصة لالستثمار المشترك

  -ب

يمات يصدرها المجلس سائر االمور المتعلقة بصندوق االستثمار المشترك      تحدد بموجب تعل
اؤه واجراءات ومتطلبات تسجي           ك انش ا في ذل له لدى الهيئة ورأسماله وحقوق حملة اسهمه    بم

ي يتقاضاها واسس    والت الت وم والعم ه والرس ه وادارت يم عمل تثمارية وتنظ ه االس او وحدات
ام مسؤوليات وصالحيات االشخاص المسؤولين عن ادارته                 تثماراته ومه نويع اس ير ت ومعاي

 .وادارة استثماراته

  -ج

   
تثمار  دم طلب تسجيل صندوق االس ه االساسي يق ه نظام رفقا ب ئة م ى الهي يا ال المشترك خط

 .ومستكمال جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس
 )92(المادة  -أ

ى تسجيل صندوق االستثمار المشترك خالل             رفض عل ة او ال رارا بالموافق يصدر المجلس ق
 .ثالثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل

  -ب

ى تسجيل صندوق االستثمار المشترك ودفع الرسوم                ة عل رار المجلس بالموافق د صدور ق بع
تم تسجيل الصندوق في السجل المخصص لدى الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة                    ررة ي المق

 .شهادة تسجيل الصندوق

  -ج

همه او         باع اس ه او ان ت ارس اعمال ترك ان يم تثمار المش ندوق االس وز لص ه  ال يج وحدات
ا     ي يحدده بات الت تكمال المتطل ئة واس ن الهي جيل م هادة التس د صدور ش تثمارية اال بع االس

 .المجلس

  -د

   
ابات     يق حس ي لتدق ابات قانون ق حس ن مدق ترك تعيي تثمار المش ندوق االس س ادارة ص ى مجل عل

 . الصندوق
 )93(المادة 

   
ى اس     ز عل اط يرتك أي نش وم ب خص ان يق وز الي ش تثمرين  ال يج وال المس يع ام اس تجم

ة استثمارها في اوراق مالية او اصول مالية اخرى وادارة                    دة لغاي ا آوحدة واح تعامل معه وال
ك الشخص      اء ذل م انش تثمار اال اذا ت ن االس ية م اح المتأت ي االرب ارآة ف وال والمش ذه االم ه

تثمار مشترك وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات             والقرارات الصادرة  آصندوق اس
 . بمقتضاه او آشرآة استثمار

 )94(المادة  -أ

رة     ام الفق يد باحك ن التق اه م نة ادن ات المبي تثناء الجه س اس ادة بموجب  ) أ(للمجل ذه الم ن ه م
 -:تعليمات يصدرها

  -ب

  .1 .البنوك، فيما يتعلق بممارسة اعمالها المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها
يما يتعلق بممارسة اعمال التأمين وفق احكام التشريعات المعمول         شرآات    ن، ف التأمي

 .بها
2.  

رين     ة وعش ن خمس يها ع تثمرين ف دد المس ل ع ي يق بادر الت ال الم رآات رأس الم ش
 .مستثمرا

3.  

تثمار            نك يهدف حصرا لالس دى ب تثمار مشترك او مجمع او مختلط ل أي حساب اس
 .في حسابات مستقلة لديهالمشترك لالموال المحفوظة 

4.  

شرآات االستثمار التي ال تقوم بمعاملة اموال المستثمرين باعتبارها محفظة مشترآة           
 .الستثمارها في االصول المالية

5.  

لحة   ة ومص لحة العام يه المص ا تقتض ق م س وف ررها المجل ي  يق االت الت الح
 . المستثمرين

6.  

ن المتطل  تثناء أي شخص م تعلق  للمجلس اس يما ي انون ف ذا الق ي ه يها ف بات المنصوص عل
ام هذا القانون واالنظمة                     ك وفق احك تثمار، وذل تثمار المشترك او شرآة االس بصندوق االس

 .والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

  -ج

   



تولى ادارة صندوق االستثمار المشترك مجلس ادارة يتم انتخاب اعضائه من المساهمين في                ي
ت  تثمارية صوت واحد وعلى ان ال يتجاوز                 اج دة اس ماع سنوي بحيث يكون لكل سهم او وح

 %).20(عدد اعضائه من حلفاء أي مدير استثمار ما نسبته 

 )95(المادة  -أ

تثمار الدارة المحفظة االستثمارية لصندوق االستثمار المشترك                ر اس ن مجلس االدارة مدي يعي
 .ةويكون تحت اشراف اعضاء مجلس االدار

  -ب

   
ه بمقتضى تعليمات                        تم تنظيم عمل ا وي توحا او مغلق ا مف تثمار المشترك ام يكون صندوق االس

 .يصدرها المجلس وفقا الحكام هذا القانون
 )96(المادة  -أ

تثمار المشترك المغلق ان يتحول الى صندوق استثمار مشترك مفتوح اذا نص                 لصندوق االس
ى ان ي ك عل ى ذل ي عل ه االساس ة نظام انون واالنظم ذا الق ام ه ا الحك اعه وفق ق اوض وف
 .والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

  -ب

   
توح اصدار اسهمه او وحداته االستثمارية واعادة شرائها           تثمار المشترك المف لصندوق االس
ي يراث او الخلف م الم تحويل اال بحك ة لل تثمارية قابل ذه االسهم او الوحدات االس ون ه ة وال تك

 . القانونية

 )97(المادة  -أ

يحدد سعر اصدار االسهم او الوحدات االستثمارية او سعر اعادة شرائها على اساس صافي              
 .قيمة اصول صندوق االستثمار المشترك المفتوح بتاريخ االصدار او اعادة الشراء

  -ب

   
 وحداته االستثمارية يكون رأسمال صندوق االستثمار المشترك المغلق ثابتا وتكون اسهمه او

 .قابلة للتحويل والتداول
 )98(المادة  -أ

تم اصدار اسهم صندوق االستثمار المشترك المغلق او وحداته االستثمارية اما عن طريق                  ي
 .العرض العام او الخاص، ويتم تداول هذه االسهم او الوحدات االستثمارية في السوق

  -ب

   
لمشترك المفتوح زيادة رأس المال المصرح به دون حاجة         لمجلس ادارة صندوق االستثمار ا    

 . لموافقة المساهمين او حملة الوحدات االستثمارية فيه
 )99(المادة  -أ

تثمار المشترك المفتوح او وحداته االستثمارية او                    ادة شراء اسهم صندوق االس ال يجوز اع
ابه بناء على صافي قيمة اص                تم احتس ذي ي وله وذلك وفقا لالسس التي     اصدارها اال بالثمن ال

 .يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها

  -ب

   
تثمار المشترك الى اسهم او وحدات استثمارية متساوية الحقوق                 يقسم رأسمال صندوق االس
وتقتصر مسؤولية مالكي االسهم او الوحدات االستثمارية على قيمة مساهمتهم في رأسماله،               

 .  الوحدات االستثمارية نقدا ودفعة واحدة عند االآتتاب بهاويتم تسديد قيمة االسهم او

 )100(المادة  -أ

تثمارية في صندوق االستثمار المشترك المفتوح ان يطلب           الي مساهم او حامل لوحدات اس
استرداد حصصه مقابل ثمن يمثل القيمة الصافية للحصص بتاريخ االسترداد مخصوما منها              

 .ا لالسس المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلسأي رسوم او عمولة تحتسب وفق

  -ب

   
تثمار المشترك لضمان او تحصيل التزامات أي من                  ى موجودات صندوق االس ال يجوز الحجز عل

 .المساهمين او حملة الوحدات االستثمارية فيه
 )101(المادة 

   
ندوق اال       تثمارات ص نويع اس تعلقة بت ير الم س والمعاي دد االس واع تح ترك وان تثمار المش س

 .التعامل المسموح بها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس
 )102(المادة  -أ

  -ب  -:ال يجوز لصندوق االستثمار المشترك او لشرآة االستثمار القيام بأي مما يلي
  .1 .من صافي قيمة اصول أي منهما%) 10(االقتراض بقيمة تعادل او تزيد على 

ثر م      تثمار اآ نهما باوراق مالية لمصدر واحد باستثناء            %) 5(ن  اس من اصول أي م
االوراق المالية المصدرة من الحكومة او البنك المرآزي االردني او المكفولة من أي 

 .منهما

2.  

  .3 .من االوراق المالية العائدة لمصدر واحد%) 10(تملك اآثر من 
ن  ثر م تثمار اآ ي او%) 10(اس نهما ف ول أي م ن اص ن م درة م ية مص راق مال

 .صناديق االستثمار المشترك او شرآات استثمار اخرى
4.  

تثمار في اوراق مالية مصدرة من مدير استثمار صندوق االستثمار المشترك او              االس
 .من أي شرآة حليفة له

5.  



تثمار المشترك او شرآة االستثمار السماح                       دم من صندوق االس ى طلب يق ناء عل س، ب للمجل
من هذه المادة اذا تبيـن لـه ان هـذا ) ب(منهما بتجاوز القيود المنصوص عليها في الفقرة        الي  

 .االجراء ال يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة المستثمرين

  -ج

   
يتولى ادارة استثمارات صندوق االستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم 

تثمار المش          ن صندوق االس نه وبي ا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي       بي ترك ووفق
دات      ة الوح اهمين او حمل ة المس د لموافق ذا العق رام ه ى ان يخضع اب س، عل يصدرها المجل

 .االستثمارية

 )103(المادة  -أ

رة                    يه في الفق د المنصوص عل دة العق زيد م ادة على سنة قابلة         ) أ(يشترط ان ال ت ذه الم من ه
تجديد شريطة مواف    قة المساهمين او حملة الوحدات االستثمارية على ان يتم نشره وتزويدهم           لل

 .بنسخة منه قبل بدء سريانه

  -ب

تثمار أي مصلحة خاصة، مباشرة او غير مباشرة، في أي من        ر االس يحظر ان يكون لمدي
ي يعقدها لصالح صندوق االستثمار المشترك، وال يجوز الي شخص الجمع بين                الصفقات الت

ل مد دار      عم ر االص تثمار او مدي ن االس ن او امي افظ االمي ن الح ل أي م تثمار وعم ر االس ي
 .لصندوق االستثمار المشترك

  -ج

   
 )104(المادة    -:يتولى مدير االستثمار المهام والصالحيات التالية 

  -أ .اعداد نشرة اصدار صندوق االستثمار المشترك وتقديمها للهيئة
  -ب .ستثمار المشترك او وحداته االستثمارية لدى الهيئةتسجيل اسهم صندوق اال

  -ج .ادارة استثمارات صندوق االستثمار المشترك وفقا لسياسات الصندوق االستثمارية المعلنة
  -د .ترويج اسهم صندوق االستثمار المشترك او وحداته االستثمارية

  -هـ . المشترك او وحداته االستثماريةادارة عمليات التداول المتعلقة باسهم صندوق االستثمار
    

وم مدير استثمار صندوق االستثمار المشترك، وبموافقة مجلس ادارته، باتخاذ االجراءات الالزمة            يق
وله          اب اص ا واحتس تثمارية وتحويله ه االس ترك او وحدات تثمار المش ندوق االس هم ص جيل اس لتس

ذه االصول    ن له ظ االمي افية والحف تها الص ى   وقيم راف عل رقابة واالش اباته وال ى حس يق عل والتدق
 .ادارته، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس

 )105(المادة 

    
ادة          ام الم راعاة احك انون، ال يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي          ) 95(مع م ذا الق من ه

ن   ثر م ترك اآ تثمار مش ات  %) 40(صندوق اس ن االشخاص ذوي المصلحة، ولغاي ذه م ه
ادة يقصد بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظف لدى             الم
ي او وسيط لحسابه او مدير اصدار او معتمد او أي مستشار                    تثمار او وسيط مال ر اس أي مدي

 .قانوني الي من هؤالء المرخص لهم

 )106(المادة  -أ

ر اص                 ن او مدي تثمار او حافظ امي ر اس دار لصندوق االستثمار المشترك او     ال يجوز الي مدي
 -:أي شخص يقوم بالترويج للصندوق او أي حليف الي منهم القيام باالعمال التالية

  -ب

بيع اوراق مالية او أي اصول اخرى خاصة بهم لصندوق االستثمار المشترك اال في              
ية مصدرة منه وتشكل جزءا من عرض عام               يها االوراق المال ي تكون ف الحاالت الت

 .لمالكي فئة معينة من اوراقه المالية

1.   

الشراء عن علم الوراق مالية او أي اصول اخرى  من صندوق االستثمار المشترك                
 .وذلك باستثناء االوراق المالية المصدرة من الصندوق

2.   

   .3 .  اقتراض أي اموال من صندوق االستثمار المشترك
تثمار او  ر اس روج او مدي وز الي م تثمار   ال يج ر اصدار لصندوق االس ن او مدي افظ امي  ح

وم بالشراء او البيع، بشكل مباشر او غير                        نهم ان يق يف الي م المشترك او أي موظف او حل
تالآها، بشكل يخالف التعليمات التي                       نوي ام تلكها الصندوق او ي ية يم ة مال مباشر، الي ورق

 .يصدرها المجلس

  -ج

  
 



 المخالفات والعقوبات
 

 )107(المادة  -:خالفة الحكام هذا القانون أي مما يلييعتبر م
  -أ .تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة

  -ب  -:عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن
   .1 . تم عرضها او بيعهاالحقوق والميزات التي تمنحها االوراق المالية التي

ية  ال او االوضاع المال ك االعم دى نجاح تل ها المصدر او م ي يمارس ال الت يعة االعم طب
 .للمصدر او التوقعات المستقبلية له

2.   

ة        للة او مخالف حيحة او مض ير ص ية غ يانات مال ى ب ب عل ابات او المحاس ق الحس ديق مدق تص
ير         تمدة ومعاي بية المع ير المحاس التدقيق المعتمدة، ويكون آل منهما، حسب مقتضى الحال، للمعاي

 .مسؤوال عن تعويض أي شخص  تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك

  -ج

ال  تعلق باالعم يما ي ورة ف ة محظ ية او أي ممارس االوراق المال تعلق ب ليل ي داع او تض أي خ
 .المرخصة وفقا الحكام هذا القانون

  -د

   
 )108(المادة    -:كام هذا القانون قيام أي شخص بأي مما يليآما ويعتبر مخالفة الح

  -أ .تداول اوراق مالية او حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية
ا في ذلك              يره، بم نوية له او لغ ة او مع يق مكاسب مادي ية او سرية لتحق استغالل معلومات داخل

 .منهمااعضاء مجلس ادارة السوق والمرآز وموظفو آل 
  -ب

  -ج .  افشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص او القضاء
   

 )109(المادة    -:يحظر على أي شخص القيام باي مما يلي
رويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة         ائعات او ت بث الش

 .جهة مصدرةقد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي 
  -أ

يره، بقصد    ع غ تواطؤ م نفردا او بال واء م ية، س االوراق المال تعلقة ب امالت الم ى المع ير عل التأث
م  ا او عن سعر او حج م تداوله ية او حج ة مال ير صحيحة عن سعر أي  ورق اعطاء صورة غ

 .تداول أي اوراق مالية اخرى ذات عالقة

  -ب

   
ام                ا من احك ذا القانون او االنظمة او التعليمات او القرارات الصادرة       يعاقب آل من يخالف اي ه

ى     زيد عل رامة ال ت ل عن      ) 100,000(بمقتضاه بغ ى غرامة ال تق نار باالضافة ال ة الف دي مائ
زيد على خمسة اضعاف                      ى ان ال ت بها عل ي تجن ارة الت ه او ضعف الخس ذي حقق ربح ال ضعف ال

 .ذلك الربح او الخسارة

 )110(المادة  -أ

ة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر وباالضافة الى الغرامات          مع    أي عقوب عدم االخالل ب
رة        نة في الفق ادة، يعاقب آل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما        ) أ(المبي ذه الم من ه

 -:يلي

  -ب

رة        ام الفق ة احك نوات لمخالف الث س ى ث زيد عل دة ال ت بس م ادة  ) ج(الح ن الم  )63(م
 .من هذا القانون) 109(والمادة )  108(من المادة ) ب(و ) أ(والفقرتين 

1.   

ى سنة  لمخالفة احكام البند                 زيد عل دة ال ت ) 34(مـن المـادة ) أ(من الفقرة   ) 1(الحبس م
 .من هذا القانون)  47(من المادة ) ب(و ) أ(والفقرتين ) 42(من المادة ) د(والفقرة 

2.   

ة ة المختص ى او اذا اودع   للمحكم رة االول ة للم ت المخالف بس اذا آان ة الح م بعقوب  ان ال تحك
يا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة                      بلغا آاف ئة م ة او للهي المخالف لصندوق المحكم

 .دفعها قبل اآتساب الحكم الدرجة القطعية

  -ج

  -د .يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها
بر ون  يعت امنون والموظف رآاء المتض ن والش ئة المديري اء هي الس االدارة واعض اء مج  اعض

م        دم علمه ت ع م يثب ا ل ة م ن المخالف ؤولين ع الف مس باري المخ دى الشخص االعت نون ل المعي
 .بارتكابها

  -هـ

ؤوال عن    ال مس ك عن قصد او تقصير او اهم ان ذل واء آ ة س أي مخالف يه ب وم عل ون المحك يك
 . تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاتهتعويض أي شخص

  -و

ى موجودات أي شخص يحاآم لديها ضمانا لسداد الغرامات                    اء الحجز عل ة المختصة الق للمحكم
 .والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات

  -ز

   
لية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر، حسب   يحق الي مستثمر تعرض الضرار ما     

 -:مقتضى الحال، بالتعويض عن االضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي
 )111(المادة  -أ



ة      انون واالنظم ذا الق ام ه ة الحك ورة مخالف م بص د ت ية ق ك االوراق المال يع تل ان ب
 .والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

1.   

   .2 .انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك االوراق المالية
تثمر تعرض الضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او آفاية االفصاح الوارد         ا يحق الي مس آم
ام هذا القانون                           ئة وفق احك ى الهي ا ال تقارير الواجب تقديمه رفقاتها او ال في نشرة االصدار او م

ى           ع عل بة أي شخص وق تعويض عن االضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما           مطال نها بال أي م
 -:يلي

  -ب

م تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له          تقرير ل رفقاتها او ال ان نشرة االصدار او م
 .التخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او االحتفاظ بأوراق مالية

1.   

 بيانات غير صحيحة او مضللة آان لها      ان نشرة االصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن       
 .اثر على قرار البيع او الشراء او االحتفاظ باالوراق المالية

2.   

  -ج  -:للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خالل مدة ال تزيد على سنتين من تاريخ
   .1 . البيع، في حال نجمت االضرار عن بيع اوراق مالية

رة االصدا اذ نش يه،   نف ه ف ان ينبغي تقديم ذي آ تاريخ ال تقرير او ال م ال اريخ تقدي ر، او ت
 .وذلك حسب مقتضى الحال 

2.   

    
للمجلس تقييد الترخيص او االعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي                  

   -:من الحاالت التالية
 )112(المادة 

ة المرخص له او المعت   مد الي من احكام هذا القانون او االنظمة او التعليمات او  القرارات مخالف
 .الصادرة بمقتضاه

  -أ

  -ب .اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتياال
ة المختصة بارتكاب خداع او احتيال في أي من المعامالت المتعلقة              ام المحكم نهما ام ة أي م ادان

 .  باالوراق المالية
  -ج

   
تعطى قضايا االوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة االستعجال لدى المحاآم المختصة بما في              

 .ذلك تنفيذ االحكام الصادرة عنها
 )113(المادة  -أ

تم التبليغ في قضايا االوراق المالية وفقا الحكام قانون اصول المحاآمات المدنية، اال انه  يجوز     ي
ع مك         يغ اي شخص يق ان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة          تبل

ى االقل وارسال نسخة من                            دة عل ية واح ية محل ان وجد او عن طريق االعالن في صحيفة يوم
اشعار التبليغ او االعالن بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة                

ر تاريخ التبليغ فى هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار      خارج المملكة، ويعتب  
 .التبليغ في البريد

  -ب

يع طرق االثبات بما في ذلك البيانات االلكترونية                      ية بجم بات في قضايا االوراق المال يجوز االث
لرغم مما  الصادرة عن الحاسوب وتسجيالت الهاتف ومراسالت اجهزة الفاآسميلي وذلك على ا              

 .ورد في أي تشريع اخر

  -ج

 



 احكام عامة وانتقالية
 
 

 )114(المادة    -:تمنح االوراق المالية، وفقا الحكام هذا القانون، الميزات التالية
  -أ .الصفة النهائية والقطعية لتداولها في االسواق المالية
  -ب .حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المرآز

  -ج .  از الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوقعدم جو
  

رة          ام الفق راعاة احك ول، جميع التراخيص              ) ب(مع م بر، سارية المفع ادة تعت ذه الم من ه
م  ية رق انون االوراق المال ام ق ئة بموجب احك ي صدرت عن الهي نة ) 23(الت  1997لس

ذ    ام ه ا الحك اعهم وفق يق اوض م توف رخص له ى الم يمات  وعل ة والتعل انون واالنظم ا الق
 .والقرارات التي يصدرها المجلس وخالل المدة المحددة في أي منها

 )115(المادة  -أ

ال المودع لديه بموجب                    ئة لممارسة اعم ا، الرخص الصادرة عن الهي اة حكم بر، ملغ تعت
م   ت رق ية المؤق انون االوراق المال ام ق نة ) 23(احك م 1997لس رخص له ى الم  وعل

ادرة   بمم س الص رارت المجل تزام بق تها واالل ن ممارس توقف ع ال ال ك االعم ة تل ارس
 .بخصوص تصفية تلك االعمال

  -ب

 
واردة في هذا القانون والمتعلقة بطريقة عمل المرآز اعتبارا من التواريخ التي              ام ال تسري االحك

 .يحددها المجلس بموجب قرارات يصدرها ووفق ما يراه مناسبا
 )116(المادة 

   
ية المصدرة من قبلهم، واي                       ليم سجالت مالكي االوراق المال ية تس ى مصدري االوراق المال عل
نة فيها الى المرآز وذلك وفقا                      ية المبي تلك السجالت، وبمالكي االوراق المال ة ب يانات ذات عالق ب

 .للتعليمات التي يصدرها المرآز لهذه الغاية

 )117(المادة 

    
ا      بر بورصة عم ا مرخصة بموجب احكام هذا القانون على ان تقوم بتوفيق اوضاعها        تعت ن وآأنه

 .وفقا لالحكام المتعلقة بمتطلبات وشروط الترخيص الواردة في هذا القانون
 )118(المادة 

   
تقال مجلس ادارة بورصة عمان او المرآز او فقد أي منهما نصابه القانوني او الي            اذا اس

تعلق بالمصلحة ال       ال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة                سبب ي ة او مصلحة سوق رأس الم عام
 .مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص

 )119(المادة  -أ

يها في الفقرة              نة المنصوص عل دة اللج من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد  ) أ(تكون م
ذه ال      الل ه ة خ تها العام وة هيئ ز ودع ة او المرآ تولى ادارة البورص دة، ت رة واح دة لم م

 .النتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لالنظمة الداخلية للبورصة او المرآز

  -ب

   
ؤونهما          نظم ش تخدميها ت يها ومس كان لموظف ندوق اس ار وص ندوق ادخ اء ص ئة انش للهي

 .بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
 )120(المادة  -أ

ت       يها ومس كان لموظف ار واس ناديق ادخ اء ص ز انش ان والمرآ ة عم نظم لبورص خدميها ت
 .شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية

  -ب

  -ج .من هذه المادة بالشخصية االعتبارية) ب(و) أ(تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين 
   

ع        ى من رسوم طواب ه، تعف ول ب واردات المعم ع ال انون رسوم طواب ي ق ا ورد ف رغم مم ى ال عل
ي   دار االوراق المال رات اص واردات نش االوراق    ال تداول ب امالت ال يات ومع جيلها، وعمل ة وتس

 .المالية

 )121(المادة 

   
 )122(المادة  -أ . وتعديالته1997لسنة ) 23(يلغى قانون االوراق المالية رقم 

ذي يتعارض فيه مع احكام هذا                         ى المدى ال أي نص ورد في أي تشريع اخر ال ال يعمل ب
 .رات الصادرة بمقتضاهالقانون واالنظمة والتعليمات والقرا

  -ب

بقى جميع االنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون االوراق      ت
ية المؤقت رقم     سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها 1997لسنة ) 23(المال

 .بها

  -ج

يمات الصادرة عن آل من بورص       ية والتعل ة الداخل يع االنظم بقى جم ز  ت ان والمرآ ة عم
 .سارية المفعول الى حين الغائها اواستبدال غيرها بها

  -د



   
ذا     ام ه يذ احك ة لتنف ة الالزم س، االنظم يب المجل ى تنس ناء عل وزراء، ب س ال يصدر مجل
القانون بما في ذلك الشؤون االدارية والمالية وشؤون اللوازم واالشغال وشؤون الموظفين   

ما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق     والمستخدمين في الهيئة ب    
 .اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني

 )123(المادة  -أ

  -ب .يصدر المجلس التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون
   

 )124(المادة  . احكام هذا القانونذرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفي
   

19/11/2002 
 عبد اهللا الثاني ابن الحسين

 
 
 


