
 األردنٌة المالٌة األوراق فً األجنبً االستثمار تشجٌع استراتٌجٌة

 

 مقدمة

 

 ،3791 لسنة( 13) رقم المالً عمان سوق قانون بموجب المالٌة األوراق لتداول منظم كسوق المالً عمان سوق أسس

 تشجٌع طرٌق عن المدخرات بتنمٌة السوق اهداف انذاك القانون حدد وقد. 3/3/3791 من اعتبارا فٌه التداول وبدأ

 بما بها والتعامل المالٌة االوراق اصدار وتنظٌم الوطنً، االقتصاد لخدمة المدخرات وتوجٌه المالٌة األوراق فً االستثمار

 التارٌخ ذلك ومنذ. المدخرٌن صغار وحماٌة المالٌة البالد مصلحة ٌضمن وبما وسرعته وسهولته التعامل هذا سالمة ٌكفل

 منذ السوق ومارس. المنطقة فً األسواق بٌن مرموقة مكانة واحتل أهدافه تحقٌق سبٌل فً هامة خطوات السوق خطا

 لتداول كسوق التنفٌذي دوره إلى إضافة المالٌة األوراق سوق فً المختلفة للنشاطات منظمة رسمٌة كجهة دوره انشائه

 رأس سوق هٌكلة اعادة عملٌة فً البدء بموجبه تم والذي 3779 لسنة( 31) رقم القانون صدر أن الى المالٌة، األوراق

 المالٌة األوراق هٌئة وهً المال، رأس سوق مؤسسات وانشاء التنفٌذي الدور عن الرقابً الدور فصل وتم الوطنً المال

 . المالٌة األوراق إٌداع ومركز عمان وبورصة

 

 أحكام تفعٌل المجلس بدأ حٌث 3779 عام من أٌلول شهر فً المالٌة األوراق لهٌئة للمفوضٌن مجلس أول تعٌٌن تم وقد

 البنٌة واٌجاد المال رأس سوق هٌكلة وإعادة التطوٌر عملٌة وتنفٌذ بموجبه به المنوطة بالمهام والقٌام المالٌة األوراق قانون

 رأس سوق مؤسسات إنشاء و التنفٌذي الدور عن الرقابً الدور فصل تم حٌث فٌه، االستثمار لتعزٌز الالزمة التحتٌة

 التشرٌعات وضع خالل من أهدافها وتحقٌق بعملها القٌام من وتمكٌنها المؤسسات هذه إقامة على الهٌئة عملت وقد. المال

 على عملت كما. االلكترونٌة واألنظمة األجهزة بأحدث وتجهٌزها لكوادرها والخارجً المحلً التدرٌب فرص وتوفٌر

 . المال رأس لسوق المنظمة والتشرٌعات باالجراءات ٌتعلق فٌما الدولٌة المعاٌٌر وتطبٌق ادخال

 

 

 رقم للقانون العملً والتطبٌق والدولً المحلً المستوٌٌن على والتشرٌعٌة االقتصادٌة للتطورات الهٌئة متابعة ضوء وفً

 من وطلبت تخصصةم لجان تشكٌل الى الهٌئة فعمدت التعدٌالت، من عدد ادخال إلى الحاجة ظهرت ،3779 لسنة( 31)

 فً تساهم مالحظات بأي تزوٌدها المملكة فً المال رأس سوق فً العالقة ذات واألهلٌة الحكومٌة والمؤسسات الجهات

 جدٌد قانون مشروع اعداد وتم. الدولٌٌن الخبراء من العدٌد استشارة الى باالضافة التجربة، وإغناء القانون تطوٌر

 من اعتبارا   به العمل وبدأ ، 3003 لسنة( 91) رقم تحت علٌه بالموافقة السامٌة الملكٌة اإلرادة وصدرت المالٌة لألوراق

13/33/3003. 

 

 

 وحجم السوقٌة والقٌمة التداول وأحجام المدرجة الشركات عدد حٌث من الوقت مرور مع السوق نشاط نما وقد

 الى لٌصل 3791 عام فً دٌنار ملٌون 6.1 من السوق فً التداول حجم ارتفع حٌث فٌه، واألجنبٌة العربٌة االستثمارات

 9.1 الى لتصل دٌنار ملٌون 311 من الفترة لنفس المدرجة لألسهم السوقٌة القٌمة وارتفعت ،3001 عام دٌنار ملٌار 3.7

 االقتصاد فً المالٌة األوراق سوق أهمٌة مدى على داللة االجمالً المحلً الناتج من% 339 نسبته ما مشكلة دٌنار ملٌار

 .الوطنً

 

 



  

 

 الوطنً المال رأس سوق شهدها التً التطورات أهم( أوالا 

 

 والنهوض والتشرٌعٌة التنظٌمٌة الهٌكلة اعادة عملٌة بداٌة 3779 لعام( 31) رقم المالٌة األوراق قانون صدور كان لقد

 لعام( 91) رقم المالٌة األوراق قانون بصدور العملٌة هذه وتعززت. الدولٌة المعاٌٌر وفق الوطنً المال رأس بسوق

3003. 

 :ٌلً ما 3779 لسنة( 31) رقم القانون صدور أعقبت التً التطورات أهم ومن

 

 الوطنً المال رأس سوق فً متخصصة مؤسسات وإنشاء التنفٌذي الدور عن والتشرٌعً الرقابً الدور فصل

 

 ومالً إداري باستقالل تتمتع الوطنً، المال رأس لسوق ظمةمن رقابٌة رسمٌة كجهة المالٌة األوراق هٌئة إنشاء تم -أ

 ٌكفل بما وتطوٌره المال رأس سوق وتنظٌم المالٌة األوراق فً المستثمرٌن حماٌة إلى وتهدف. الوزراء برئٌس وترتبط

 .والشفافٌة والكفاءة العدالة

 .للربح تهدف وال وإداري مالً باستقالل وتتمتع المالٌة، األوراق لتداول نظامً كسوق عمان بورصة إنشاء تم -ب

 ونقل وحفظ المالٌة األوراق تسجٌل أعمال مزاولة لها مصرح وحٌدة كجهة المالٌة األوراق إٌداع مركز إنشاء تم -ج

 .لها والتسوٌة التقاص وإجراء وإٌداعها ملكٌتها

  

 

 بالمعلومات المستثمرٌن وتزوٌد اإلفصاح تعزٌز

 

 فً تمثلت إجراءات تطبٌق خالل من السوق فً للمستثمرٌن الضرورٌة المعلومات عن اإلفصاح تعزٌز على الهٌئة عملت

 وتزوٌد اعدادها الواجب والتقارٌر ومستمر دوري بشكل عنها االفصاح المطلوب المعلومات تحدد خاصة تعلٌمات إصدار

 من وأقرباؤهم هم ٌملكون ما عن االفصاح علٌهم ٌتوجب الذٌن األشخاص التعلٌمات حددت كما. ذلك وتوقٌت بها، الهٌئة

 معاٌٌر تطبٌق المالٌة األوراق مصدري التعلٌمات وألزمت. الداخلٌة للمعلومات استغالل أي من الحد بهدف مالٌة أوراق

 توعٌة بحملة الهٌئة قامت الثقافة لهذه وتجذٌرا  . عنهم والتقارٌرالصادرة للبٌانات اعدادهم عند الدولٌة والتدقٌق المحاسبة

 .المخالفٌن بحق الالزمة اإلجراءات واتخذت ومتطلباتها، التعلٌمات بهذه العامة المساهمة للشركات وتثقٌف

  

 

 للمستثمرٌن جدٌدة خدمات وترخٌص المالٌة الخدمات بمستوى اإلرتقاء

 

 وأمٌن لحسابه وسٌطوال المالً الوسٌط أعمال أهمها ومن المالٌة الخدمات تقدٌم تنظم خاصة تعلٌمات الهٌئة أصدرت

 وقواعد شروطا   التعلٌمات هذه وضعت وقد. األمٌن والحافظ اإلصدار ومدٌر المالً والمستشار اإلستثمار ومدٌر اإلستثمار



 فً ٌعملون الذٌن الطبٌعٌٌن األشخاص وترخٌص المال رأس سوق فً للعمل المالٌة الخدمات شركات لترخٌص محددة

 توفٌر وبهدف والمهنٌة، العلمٌة الكفاءة من عال مستوى ضمن للمستثمرٌن المالٌة الخدمة تقدٌم ٌتم حتى الشركات هذه

 ٌتعرضون قد التً المخاطر من وحماٌتهم فٌها المستثمرٌن حقوق وحفظ المالٌة األوراق فً لالستثمار المناسبة األجواء

 من فٌها العاملٌن واألشخاص الشركات هذه أداء مراقبة على الهٌئة وعملت. المالٌة الخدمات شركات مع تعاملهم جراء لها

 طبٌعٌٌن ألشخاص ترخٌصا 303و شركة 00لـ تراخٌص 301 منح وتم. بالتشرٌعات التزامهم ومتابعة التفتٌش خالل

 على تنطبق الترخٌص متطلبات أن بالذكر وٌجدر.  3000 لعام أٌار شهر نهاٌة حتى وذلك المالٌة، الخدمات بأعمال للقٌام

 .تمٌٌز دون وغٌرهم األردنٌٌن

  

 

 المشترك اإلستثمار صنادٌق إلنشاء والتنظٌمً التشرٌعً اإلطار وضع

 

 أوراقا   أوجد مما عنها الصادرة المالٌة األوراق واصدار الصنادٌق هذه انشاء تنظم المشترك االستثمار تعلٌمات اصدار تم

 والرقابة المالٌة األوراق فً االستثمار مخاطر تقلل أنها إضافة الستثماراتهم تنوٌعا   توفر المستثمرٌن أمام جدٌدة مالٌة

 فقد التعلٌمات لهذه واستنادا  . الهٌئة قبل من مرخصٌن مهنٌٌن قبل من موجوداته واستثمار الصندوق أعمال على واالشراف

 . مفتوح مال رأس ذات مشتركة صنادٌق ثالثة الفترة هذه خالل تأسس

  

 

  

 

 الوطنً المال رأس سوق فً جدٌدة وممارسات أدوات إستحداث 

 

 اآلجلة والعقود Options الخٌارات مثل جدٌدة أدوات إلصدار التشرٌعً واإلطار السند المالٌة األوراق قانون فً ورد

Forward Contracts المستقبلٌة والعقود Future Contracts ٌنظمها التً المالٌة األوراق تعرٌف فً أدخلت حٌث 

 .Short Selling المكشوف البٌع لتنظٌم التشرٌعً السند القانون وضع كما. القانون

  

 

 المركز و البورصة و الهٌئة فً اإللكترونٌة والنظم التقنً البعد 

 

 األوراق ومصدري والوسطاء المال رأس سوق مؤسسات ربط وتم لعملها الالزمة اإللكترونٌة باألنظمة الهٌئة تجهٌز تم

 Wide Area الواسعة األرضٌة الشبكة بواسطة الدولٌة والمؤسسات واألسواق المعلومات تزوٌد وشركات المالٌة

Network بها العالقة ذات والجهات المالٌة األوراق سوق مؤسسات بٌن اإلتصال وسرعة وسهولة األمان عزز مما 

 نظام وطبق التقلٌدٌة، التداول قاعة عن بدٌال   البورصة فً إلكترونً تداول نظام إنشاء تم كما. الخارجً والعالم وبٌنها

 ونقل والتقاص والتسوٌة للتسجٌل إلكترونٌة أنظمة إلى إضافة ،3777 سنة فً Remote Trading بعد عن التداول

 جلوس المركزي السجل نظام إنشاء المركز فً وتم. القدٌمة النظم عن بدٌال   المالٌة األوراق اٌداع مركز فً الملكٌة



 تسبق التً الخطوة وهً وعمالئهم، الوسطاء بٌن التعاقدٌة العالقة ٌنظم والذي الحسابات مسك نظام وتطبٌق اإلٌداع

 DVPالدفع مقابل التسلٌم مبدأ تطبٌق الى تؤدي والتً النقدٌة التسوٌات تطبٌق

 

  

 

 السوق فً والمشاركٌن العاملة للكوادر والمهنً العلمً المستوى تطوٌر

 

 البرامج من عدد عقد على حرصت حٌث السوق فً والمشاركٌن المال رأس سوق مؤسسات كوادر بتدرٌب الهٌئة اهتمت

 الهٌئة تعقدها التً البرامج ومن. والخارجٌة المحلٌة والدورات البرامج من العدٌد فً والمشاركة التدرٌبٌة، والدورات

 SEC US األمرٌكٌة المالٌة األوراق لهٌئة التدرٌبً البرنامج: ودولٌة وعربٌة محلٌة جهات مع بالتنسٌق سنوي بشكل

 التفاهم مذكرة بموجب العام خالل مرتٌن ٌعقد الذي المالٌٌن للوسطاء التدرٌبً والبرنامج CFA المالً المحلل وبرنامج

 .المصرفٌة الدراسات معهد و الهٌئة بٌن الموقعة

  

 

 والدولٌة العربٌة والمنظمات المؤسسات مع والتفاعل الدولٌة المعاٌٌر تطبٌق

 

 ومنها المال رأس سوق فً المختلفة المجاالت فً الدولٌة المعاٌٌر تطبٌق على باستمرار المال رأس سوق مؤسسات تعمل

 المنظمات إلى اإلنضمام على السوق مؤسسات وحرصت. ذلك وغٌر والتقاص والتسوٌة التداول و الترخٌص و اإلفصاح

 وقد. بعملها تتعلق معاٌٌر من ٌستجد وما التطورات بكل صلة على تكون حتى معها إٌجابً بشكل اعلوالتف الدولٌة

 International Organization of Securities) المالً األوراق لهٌئات الدولٌة المنظمة لعضوٌة الهٌئة انضمت

(Commissions (IOSCO ًفً أٌضا عضو وهً الناشئة األسواق لجنة رئٌس نائب موقع وتحتل فٌها فاعل عضو وه 

 اللجنة فً عضوا الختٌارها إضافة للمنظمة التنفٌذٌة اللجنة فً وعضو 3003 سنة منذ اللجنة لهذه التوجٌهٌة اللجنة

 . المؤسسات حوكمة موضوع بدراسة الخاصة واللجنة إسالمً مال رأس سوق قٌام أسس لوضع المشكلة الخاصة

 اآلسٌوٌة األوروبٌة البورصات إتحاد فً عضو البورصة و.  IOSCO فً مساندٌن كعضوٌن والمركز البورصة قبلت وقد

 أن كما الحالً، الوقت فً مراسل عضو أنها حٌث الدولً المالٌة األوراق أسواق إتحاد عضوٌة إلى اإلنضمام بصدد وهً

 وٌجدر. Association of National Numbering Agencies (ANNA) العالمٌة الترمٌز مؤسسة فً عضو المركز

 . العربٌة المال أسوق اتحاد فً فاعلون أعضاء والمركز والبورصة الهٌئة أن الذكر

 والمؤسسات الهٌئات من عدد مع التفاهم ومذكرات اإلتفاقٌات من عددا المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة وقعت وقد

 .والكوٌت ومصر البحرٌنو مالٌزٌا ومنها والدولٌة، العربٌة

  

 

 4002 عمان فً IOSCO لمنظمة والعشرٌن التاسع السنوي المؤتمر عقد

 

 حضره هاما دولٌا حدثا كان حٌث الماضً، 3000 أٌار شهر خالل عمان فً والعشرٌن التاسع مؤتمرها IOSCO عقدت

 العربٌة الدول فً IOSCO تعقده الذي األول المؤتمر كان وقد. العالم فً دولة 300 من اكثر من مشارك 600 من اكثر



 التً الهامة القرارات من مجموعة المؤتمر اتخذ كما المال، رأس أسواق تهم التً الهامة المواضٌع من عدد بحث تم حٌث

 نائبا المالٌة األوراق هٌئة انتخاب إعادة المؤتمر خالل تم وقد. األعضاء الدول أسواق تطوٌر وسبل الرقابة على تركز

 لمنظمة التنفٌذٌة اللجنة وكانت. فٌها التنفٌذٌة اللجنة فً عضوا اتنخابها إلعادة اضافة للمنظمة الناشئة األسواق لجنة لرئٌس

IOSCO لعام عمان فً للمنظمة السنوي المؤتمر لعقد مؤهلة كجهة 3003 سنة فً المالٌة األوراق هٌئة انتخبت قد 

 كان الذي المؤتمر لهذا التحضٌرات إعداد على المال رأس سوق مؤسسات مع بالتعاون عملت قد الهٌئة وكانت. 3000

 لتسوٌق عمان فً المؤتمر هذا انعقاد فرصة استغالل تم وقد. العزٌز ألردننا الحضاري الوجه و التقدم عكس ناجحا حدثا

 فً اإلستثمار ومناخ التنافسٌة والمٌزات الحضارٌة اإلنجازات وعرض الدولً المستوى على المال رأس وسوق األردن

 . عام بشكل الوطنً واإلقتصاد المالٌة األوراق

  

 

 المالٌة المهن معتمدي جمعٌة إنشاء

 

 جمعٌة وهً. الالزمة التمهٌدٌة اإلجراءات إتخاذ على عملت أن بعد المالٌة المهن معتمدي جمعٌة بانشاء الهٌئة قامت

 والمهنً العلمً المستوى رفع إلى وتهدف. المالٌة الخدمات أعمال لممارسة المرخصٌن الطبٌعٌٌن األشخاص تضم مهنٌة

 لعام( 91) رقم الجدٌد القانون وبموجب. المطلوب المستوى وفق عملهم أداء من ٌمكنهم بما أدائهم وتطوٌر ألعضائها

 .المالٌة المهن معتمدي لجمعٌة القانونً الخلف المال رأس سوق معتمدي جمعٌة أصبحت ،3003

  

 

  

 

 المال رأس سوق على المؤثرة التشرٌعات من عدد واصدار اجراءات اتخاذ

 :ٌلً ما أهمها ومن

 

 البنوك كقوانٌن المال رأس سوق على والمؤثرة العالقة ذات الهامة التشرٌعات من عددا وعدلت الحكومة أصدرت

 .األردنٌٌن غٌر استثمارات تشجٌع ونظام والتخاصٌة والشركات

 

 .محدودة نشاطات عدا فٌما المختلفة القطاعات فً األردنٌٌن غٌر تملك وسقوف القٌود الغاء

 

 خاضعة غٌر وعوائده المال رأس حركة أصبحت بحٌث األجنبٌة العمالت وحركة الدٌنار تحوٌل قابلٌة على القٌود الغاء 

 .غٌرهم أو لألردنٌٌن ذلك كان سواء للقٌود

 

 .الموزعة األسهم أرباح على والضرٌبة العامة المساهمة الشركات الرسملة جراءات على الضرٌبة الغاء

 



 مع والشراكة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مع الحرة التجارة اتفاقٌتً وتوقٌع WTO العالمٌة التجارة منظمة الى االنضمام

 .االوروبً االتحاد

 

 من تتحقق التً اإلٌجابٌة والمزاٌا التخاصٌة أهمٌة على والتأكٌد بالتروٌج المالٌة األوراق هٌئة ساهمت حٌث: التخاصٌة

 فً واألسهم الحكومٌة الشركات من عدد ملكٌة وتحوٌل التخاصٌة بعملٌة البدء تم وقد. البورصة خالل من إتمامها خالل

 مما األولً والسوق البورصة خالل من التخاصٌة عملٌات من عدد تنفٌذ تم حٌث الخاص، القطاع الى الشركات بعض

 Free Float السوق فً للتداول المتاحة الحرة األسهم نسبة من ورفع السوق واتساع عمق زٌادة فً ساهم

 

 :ٌلً ما العملٌات هذه أهم ومن

  

 

 .األردنٌة اإلسمنت مصانع شركة فً% 01.1 البالغة الحكومة مساهمة بٌع

 .دٌنار ملٌون 363 بقٌمة لإلستثمار األردنٌة المؤسسة لدى الحكومة محفظة من عامة مساهمة شركة 07 أسهم بٌع

 .األولً السوق خالل من األردنٌة اإلتصاالت شركة فً%  30.6 بٌع

 ملٌون 391 بقٌمة سهما   33.113.660 والبالغة العربٌة البوتاس شركة فً الحكومة تملكها التً األسهم من% 31.7 بٌع

 .أمرٌكً دوالر

  

 

  المال رأس لسوق المنظمة التشرٌعات من عدد اصدار

  

 الشؤون وتنظٌم الوطنً المال رأس سوق فً المختلفة والفعالٌات للنشاطات المنظمة التشرٌعات من عددا   الهٌئة أصدرت

 :التشرٌعات هذه أهم ومن. الهٌئة فً والمالٌة اإلدارٌة

 

 .3779 لسنة وتسجٌلٌها المالٌة األوراق إصدار تعلٌمات

 3771 لسنة التدقٌق ومعاٌٌر المحاسبٌة والمعاٌٌر اإلفصاح تعلٌمات

 .3777 لسنة المالٌة المهن ومعتمدي المالٌة الخدمات شركات أعمال ترخٌص تعلٌمات

 .3777 لسنة المشترك االستثمار تعلٌمات

 .3779 لسنة المالٌة األوراق هٌئة مفوضً مجلس اجتماعات تعلٌمات

 .3003لسنة عمان بورصة فً المالٌٌن الوسطاء ضمان صندوق تعلٌمات

 .3003 لسنة عنها الصادرة لألسهم العامة المساهمة الشركات شراء تعلٌمات

 .3771 لسنة( 70) رقم المالٌة األوراق هٌئة موظفً نظام



 .3771 لسنة( 73) رقم المالٌة األوراق لهٌئة اإلداري النظام

 .3771 لسنة( 73) رقم المالٌة األوراق لهٌئة المالً النظام

 .3771 لسنة( 71) رقم المالٌة األوراق لهٌئة اللوازم ظامن

 .3777 لسنة( 30) رقم المالٌة األوراق هٌئة رسوم نظام

 .3777 لسنة عمان لبورصة الداخلً النظام

 .3000 لسنة عمان بورصة فً المنازعات لحل الداخلً النظام

 .3777 لسنة عمان بورصة وعموالت لرسوم الداخلً النظام

 .3000 لسنة عمان بورصة فً المالٌة األوراق ادراج تعلٌمات

 .3777 لسنة عمان ببورصة الخاصة المهنً السلوك معاٌٌر

 .3777 لسنة المالٌة األوراق إٌداع لمركز الداخلً النظام

 .3000 لسنة المالٌة األوراق اٌداع مركز لعوائد الداخلً النظام

 3000 لسنة أثمانها وتسوٌة ملكٌتها ونقل المالٌة األوراق تسجٌل تعلٌمات

 .3777 لسنة المالٌة المهن معتمدي لجمعٌة الداخلً النظام

  

  

 

 4004 لسنة( 67) رقم المالٌة األوراق قانون صدور

 

 األوراق لقانون العملً للتطبٌق ونتٌجة والخارجً، المحلً الصعٌد على والتطورات الدولٌة المعاٌٌر متابعة خالل من

 قانون صدر حٌث المالٌة لألوراق جدٌد معدل قانون إصدار إلى الحاجة ظهرت فقد بمقتضاه، الصادرة والتشرٌعات المالٌة

 :ٌلً ما معالمه أهم ومن. 3003 لسنة( 91) رقم المالٌة األوراق

 

 بالتحقٌق علقٌت فٌما أوسع سلطات ومنحها لرقابتها الخاضعة المؤسسات على واإلشرافٌة الرقابٌة الهٌئة صالحٌات تعزٌز

 .المخالفٌن على الغرامات فرض وصالحٌة والتفتٌش

 

 والمساهمة العامة المساهمة الشركات جمٌع والزام الهٌئة، لدى المصدرة األوراق بتسجٌل المالٌة األوراق مصدري إلزام

 .البورصة لدى المالٌة أوراقه إدراج بطلب التقدم عام مصدر وكل المملكة فً للجمهور أوراقا   تطرح التً الخاصة

 

 بشكل المصدرٌن إفصاح وضمان متطلباته على والتأكٌد اإلفصاح بتعزٌز ٌتعلق فٌما والتنظٌمً التشرٌعً اإلطار تدعٌم

 .للمستثمرٌن الالزمة المعلومات عن ودقٌق كامل



 

 المحاسبٌة للمعاٌٌر مخالفة أو مضللة أو صحٌحة غٌر مالٌة بٌانات على المحاسب أو الحسابات مدقق تصدٌق اعتبار

 .للقانون مخالفة المعتمدة، التدقٌق ومعاٌٌر

 

 .الوزراء مجلس من وبموافقة المجلس بقرار نفسها هٌكلة إعادة صالحٌة عمان بورصة منح

 

 إنشائه متطلبات وتحدٌد المملكة فً المالٌة لألوراق سوق من أكثر إلنشاء والتنظٌمً القانونً اإلطار وضع

 

 تلك بتنفٌذ الخاصة األحكام ووضع ودقٌق واضح بشكل أهدافه وتحدٌد المالٌة األوراق إٌداع مركز ومهام دور تدعٌم

 .المهام و األهداف

 

 البورصة، فً المالٌٌن الوسطاء ضمان لصندوق خلفا المالٌة األوراق إٌداع مركز فً التسوٌة ضمان صندوق إنشاء

 .الهٌئة وإشراف لرقابة الصندوق وٌخضع

 

 والمعتمدٌن المالٌة الخدمات شركات تقدمها التً المالٌة الخدمات بأعمال المتعلقة والبنود المواد بعض فً النظر إعادة

 صالحٌات تعزٌز تم كما. بها المرتبطة والنشاطات الوطنً المال رأس سوق فً الخدمات لهذه التنظٌمً اإلطار لتدعٌم

 .اإلعتماد أو خٌصالتر إلغاء أو تعلٌق أو برفض ٌتعلق فٌما الهٌئة

 

 التشرٌعً اإلطار فً النظر إعادة وتمت المستقلة، اإلعتبارٌة الشخصٌة ومنحها مشترك إستثمار صنادٌق بإنشاء السماح

 بنك ٌنشئه إستثمار صندوق أو عامة مساهمة شركة إما ٌكون كأن معٌن قانونً بشكل اإللتزام دون الصنادٌق لهذه المنظم

 حماٌة وتعزٌز المشارٌع هذه مثل إنشاء وتشجٌع لتعزٌز وذلك حالٌا، القائم الوضع هو كما مالٌة خدمات شركة أو

 .توفرها التً المزاٌا من واالستفادة فٌها المستثمرٌن

 

 المستقلة االعتبارٌة بالشخصٌة ٌتمتع و وإشرافها الهٌئة لرقابة ٌخضع" المستثمرٌن حماٌة صندوق" ٌسمى صندوق إنشاء

 .المالٌة باألوراق المستثمرٌن حماٌة إلى وٌهدف

 

 ومعالجة والعقوبات للمخالفات أكبر بتحدٌد ٌتصل وما القانون سلطة بتعزٌز المتعلقة والمواد التشرٌعٌة األطر تعزٌز

 المخالفات اجراءات وجعل المختص للقضاء الحاجة عند المخالفات وتحوٌل الهٌئة سلطة تدعٌم خالل من المخالفات

 .المستثمرٌن وحماٌة القانون سٌادة وٌعزز السرعة ٌحقق بما وشفافٌة تحدٌدا   أكثر والعقوبات

 

 البورصة أداء مؤشرأت على المال رأس سوق فً التطورات تأثٌر( ثانٌاا 

 



 ،3779 لسنة( 31) رقم المالٌة األوراق قانون صدور مع بدأت التً والفنٌة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة التطورات انعكست

 دٌنار ملٌار 1.6 من عمان لبورصـة السوقٌـة القٌمـة ارتفعـت حٌث. الوطنً المال رأس سوق أداء على إٌجابً بشكل

 إلى 361.6 من القٌاسً الرقم وقفز ،% 336.0 بنسبـة أي ،3001 عام نهاٌة فـً دٌنار ملٌار 9.1 إلى 3771 عـام

 مقداره ما 3001 لسنة التداول حجم وبلغ ،الفترة نفس خالل 313 إلى 313من المدرجة الشركات عدد وارتفع ،313.6

 %.101.1 ارتفاع بنسبة أي ،3771 لعام دٌنار ملٌون 301.1 مقابل دٌنار ملٌار 3.7

 نسبة وارتفعت دٌنار، ملٌون 13.1 الى دٌنار ملٌون 1.6 من الفترة نفس خالل األردنٌٌن غٌر استثمار صافً ارتفع كما

 . المدرجة لألسهم السوقٌة القٌمة اجمالً من% 11.1 الى% 13.1 من األردنٌٌن غٌر ملكٌة

 

 عمان بورصة فً اإلحصائٌة المؤشرات بعض

 

 المؤشر

  3771 3001 3000 

 3311.0 3166.3 301.1 (دٌنار ملٌون) التداول أحجام

 1331.1 9993.1 1013.3 (دٌنار ملٌون) السوقٌة القٌمة

 **3930.7 313.6 361.6 المرجح القٌاسً الرقم

 313 313 313 المدرجة الشركات عدد

 13.3 13.1 1.6 (دٌنار ملٌون) السنة خالل األردنٌٌن غٌر إستثمار صافً

 17.1 11.1 13.1 % األردنٌٌن غٌر ملكٌة

 3000 أٌار شهر نهاٌة حتى

 

 .3000/ 3/3 من اعتبارا نقطة 3000 إلى نقطة 300 من األساس قٌمة تغٌٌر تم

 

  

 

 األردنٌة المالٌة األوراق فً األجنبً اإلستثمار ٌعتشج استراتٌجٌة( ثالثاا 

 

 االستراتٌجٌة رؤٌة

 

 والمعاٌٌر الممارسات أحدث مع لٌتناغم والتقنٌة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النواحً من المال رأس سوق تطوٌر فً اإلستمرار

 تعزٌز فً وٌسهم والخارجٌة المحلٌة اإلستثمارات من مزٌد جذب على قادرا وٌكون فٌه، المستثمرٌن ثقة وٌعزز الدولٌة،

 .المملكة فً اإلقتصادٌة التنمٌة



 تحقٌق ٌكفل بما علٌه والرقابة المال رأس سوق وتطوٌر تنظٌم وهً المالٌة األوراق هٌئة رسالة من الرؤٌة هذه وتنبع

 .المالٌة األوراق فً المستثمرٌن وحماٌة المخاطر من وحماٌته فٌه، والشفافٌة والكفاءة العدالة

 

 االستراتٌجٌة أهداف

 :ٌلً ما تحقٌق األردنٌة المالٌة األوراق فً األجنبً اإلستثمار تشجٌع استراتٌجٌة تستهدف

 

 فً المستثمرٌن حماٌة قواعد ٌعزر بما مؤسساته وعمل له المنظمة والتشرٌعات المال رأس بسوق بالنهوض االستمرار

 .السوق

 

 .استقاللٌتها على الحفاظ مراعاة مع الهٌئة لرقابة الخاضعة والجهات ومؤسساته السوق على الرقابة تعزٌز

 

 .عمقه وزٌادة السوق فً والعدالة والشفافٌة الكفاءة تعزٌز

 

 .المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة فً العاملٌن كفاءة رفع

 

 .السوق فً المختلفة للفعالٌات المنظمة الدولٌة المعاٌٌر اعتماد

 

 .والمركز والبورصة الهٌئة ألعمال اإللكترونٌة والبرامج األنظمة أحدث اعتماد

 

 .المالٌة األوراق فً االستثمار فً والتوعٌة الثقافة تجذٌر

 

 .األخرى األسواق أمام والخارجٌة المحلٌة لإلستثمارات وجاذبٌته تنافسٌته درجة ورفع السوق فً المستثمرٌن ثقة ترسٌخ

 

 لإلستراتٌجٌة الرئٌسٌة المعالم

 فً األجنبً اإلستثمار لتشجٌع استراتٌجٌة وتطبٌق صٌاغة ضمنها ومن التنافسٌة اإلقتصادٌة قدراته دعم الى األردن ٌسعى

 :التالٌة الرئٌسٌة المعالم اإلستراتٌجٌة هذه وتشمل. األردنٌة المالٌة األوراق

 للهٌئة والرقابً التنظٌمً الدور - أ

 

 

 التشرٌعات( 3



 

 الجدٌد، المالٌة األوراق وقانون لتنسجم السابق المالٌة األوراق قانون بموجب الصادرة التشرٌعات تحدٌث على الهٌئة تعمل

 رقم الجدٌد المالٌة األوراق لقانون استنادا السوق فً للعمل منظمة جدٌدة واجراءات تشرٌعات اصدار على تعمل كما

 وأي والمعطٌات الظروف تحددها سٌاسة وفق واالجراءات التشرٌعات هذه إصدار على الهٌئة تعمل و. 3003 لسنة( 91)

 .العامة المصلحة تقتضٌها أولوٌات ووفق السوق فً متغٌرات

 

 :التالٌة التشرٌعات اصدار 3000 و 3001 عامً خالل تم وقد -أ

 

 .3001 لسنة الهامش على التموٌل تعلٌمات

 

 .3001 لسنة األمٌن الحافظ ترخٌص تعلٌمات

 

 .3001 لسنة المال رأس سوق معتمدي لجمعٌة األساسً امالنظ

 

 .3001 لسنة الهٌئة لدى المعتمدة الغرامات دلٌل

 

 .3001 لسنة المالٌة األوراق إٌداع بمركز الخاصة والسجالت والبٌانات المعلومات عن اإلفصاح تعلٌمات

 

 .3000 لسنة المالٌة األوراق إٌداع لمركز الداخلً النظام

 

 .3000 لسنة التسوٌة ضمان لصندوق الداخلً النظام

 

 .3000 لسنة التدقٌق ومعاٌٌر المحاسبٌة والمعاٌٌر المصدرة الشركات إفصاح تعلٌمات

 

 .3000 لسنة عمان لبورصة الداخلً النظام 

 

 .3000 لسنة عمان لبورصة اإلداري الداخلً النظام 

 

 .3000 لسنة المالٌة األوراق إٌداع مركز لموظفً الطبٌة الرعاٌة تعلٌمات 

 



 .3000 لسنة المالٌة األوراق إٌداع لمركز المالً النظام

 

 .3000 لسنة المالٌة األوراق إٌداع مركز لموظفً اإلدخار صندوق تعلٌمات

 

 .3000 لسنة المالٌة األوراق إٌداع مركز لعوائد الداخلً النظام 

 

 .3000 عمان بورصة فً المالٌة األوراق إدراج تعلٌمات

 

 .3000 لسنة المهنً السلوك ومعاٌٌر المالٌة األوراق إٌداع مركز لعضوٌة الداخلً النظام 

 

 . 3000لسنة المالٌة األوراق لقانون خالفا المرتكبة المخالفات فً التحقٌق تعلٌمات 

 

 .3000 لسنة المالٌة األوراق هٌئة ومستخدمً موظفً ادخار لصندوق التطبٌقٌة التعلٌمات 

 

 . 3000 لسنة عمان بورصة فً المالٌة األوراق تداول تعلٌمات

  

 

  

 

 :ٌلً ما أهمها ومن السوق فً للعمل المنظمة واإلجراءات التشرٌعات من عدد إصدار على الهٌئة وتعمل -ب

 

 .واالعتماد الترخٌص ومتطلبات شروط وضع

 

 .المالٌة الخدمات لشركات المالٌة المالءة معاٌٌر

 

 .المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة لموظفً المهنً السلوك معاٌٌر اعتماد

 

 .المالٌة األوراق فً بتعاملها ٌتعلق فٌما االستثمار شركات أعمال تنظٌم 



 

 أو واحد، مصدر إلى العائدة المالٌة األوراق من أكثر أو%( 00) لشراء عرض أي وهو العام التملك عرض تنظٌم

 .المبادلة طرٌق عن حٌازتها

 

 .المالٌة لألوراق والتسوٌق التروٌج عملٌة تنظٌم

 

 .بها التقٌد الهٌئة لرقابة الخاضعة الجهات على ٌجب التً األداء تقوٌم ومعاٌٌر التدقٌق ومعاٌٌر المحاسبٌة المعاٌٌر اعتماد

 

 .الخاصة المساهمة الشركات عن الصادرة المالٌة األوراق فً التعامل تنظٌم

 

 .المالٌة لألوراق المكشوف البٌع تنظٌم

 

 .المالٌة األوراق تداول أسواق ترخٌص تنظٌم

 

 إٌداع إٌصاالت ومنها والسندات األسهم غٌر من القانون من( 1) المادة فً الواردة المالٌة األوراق وتداول إصدار تنظٌم

 .البٌع خٌار وعقود الشراء خٌار عقود التسوٌة، آجلة والعقود التسوٌة آنٌة العقود المساهمة، خٌار اسناد المالٌة، األوراق

 

 ثم ومن دراستها على المفوضٌن مجلس سٌعمل حٌث والمركز، البورصة أعمال بتنظٌم الخاصة التشرٌعات من عدد إقرار

 .إقرارها

 

 المال رأس سوق فً الرقابً الهٌئة دور تعزٌز( 3

 

 :ٌلً ما خالل من وذلك

 

 .المقررة واألسس وبالمعاٌٌر بمقتضاه الصادرة والتشرٌعات بالقانون لرقابتها الخاضعة والشركات الجهات التزام متابعة

 

 والقرارات والتعلٌمات واألنظمة بالقانون واإللتزام اإلمتثال لتحقٌق Compliance Program رقابً برنامج وضع

 .محددة وإجراءات متطلبات وفق الهٌئة لرقابة الخاضعة الجهات على والرقابة والتدقٌق التفتٌش وإجراء بموجبه، الصادرة

 



 التحقٌق ولجان المفوضٌن مجلس وصالحٌات المرتكبة المخالفات فً التحقٌق اجراءات بموجبها ٌحدد تعلٌمات وضع

 .التحقٌق ومحاضر بجلسات المتعلقة األخرى االجرائٌة واألمور

 

 المستثمرٌن وٌعرضون محظورة أعماال ٌرتكبون والذٌن المخالفٌن بحق الرادعة العقوبات إٌقاع فً القانون نهج تطبٌق

 .للخطر الوطنً المال رأس سوق واستقرار

 

 النشرات خالل من مرتكبٌها وأسماء المخالفات عن االعالن حٌث من المخالفات مجال فً والشفافٌة اإلفصاح نهج تطبٌق

 .مناسبة تراها أخرى وسٌلة أي أو اإللكترونً الهٌئة موقع وعبر الدورٌة والتقارٌر

 

 والسرعة بالفعالٌة فٌها والبت والتحقٌق والجمهور المستثمرٌن شكاوى تلقً لتسهٌل القائمة واآللٌات الوسائل تطوٌر

 .المطلوبة

 

 فً الوقائً العالج لنهج ترسٌخا   القانونٌة والحدود بالعقوبات المعرفة ونشر وطنٌا   المالٌة باألوراق والمعرفة الثقافة تجذٌر

 .السوق

 

 .المال رأس سوق فً والخالفات النزاع وفض لتسوٌة المعنٌة الهٌئة أجهزة ضمن المناسبة واآللٌة الترتٌبات وضع

 

 واحدة رقابٌة مؤسسة فً الرقابة مؤسسات توحٌد نحو التوجه( 1

 

 الخدمات وشركات التأمٌن وشركات واالستثمارٌة التجارٌة والبنوك المساهمة للشركات واحدة مرجعٌة إلٌجاد خدمة

 االقتصاد وفً الحكومة لدى قناعات لبناء سعٌها الهٌئة ستواصل السوق، فً للثقة وتعمٌقا المستثمرٌن على وتسهٌال المالٌة

 للتوجه مواكبة وذلك المالٌة، األوراق هٌئة فً تتمثل واحدة مرجعٌة فً الجهات هذه على الرقابة مؤسسات لتوحٌد الوطنً

 . والمساءلة المسؤولٌة وتشتت االزدواجٌة عن بعٌدا   المجال هذا فً الجدٌد الدولً

 

 بالمعلومات المستثمرٌن وتزوٌد السوق فً والشفافٌة اإلفصاح تعزٌز( 0

 

 :ٌلً ما خالل من رئٌسً بشكل الهدف هذا تحقٌق على الهٌئة ستعمل

 

 التً المالحظات االعتبار بعٌن األخذ مع الجدٌد المالٌة األوراق قانون أحكام مع لتتوافق الحالٌة اإلفصاح تعلٌمات تعدٌل

 .الوطنً المال رأس سوق فً العالقة ذات الجهات ومالحظات السابقة الفترة خالل العملً التطبٌق أثناء ظهرت

 



 عن واالعالن Electronic Filing المطلوبة بالمعلومات الهٌئة تزوٌد من الشركات لتمكٌن اإللكترونٌة الوسائل اعتماد

 .إلكترونٌا عنها اإلفصاح الواجب المعلومات هذه

 

 المستثمرٌن ذلك فً بما المال رأس سوق فً المشاركٌن لدى باإلفصاح المتعلقة والثقافة الوعً نشر على التركٌز

 . الشركات وإدارات والمعتمدٌن المصدرة والشركات

 

 التعلٌمات بهذه التقٌد درجة رفع بهدف المخالفٌن على العقوبات وتشدٌد ومتطلباتها اإلفصاح بتعلٌمات االلتزام متابعة

 .ومتطلباتها

 

 فً الحسابات مدقق دور وتعزٌز المهنة لهذه المهنً السلوك قواعد ووضع الحسابات تدقٌق مهنة تنظٌم فً المساهمة

 االوراق قانون بموجب للهٌئة الممنوحة الصالحٌات خالل من وذلك للجمهور، المنشورة المعلومات مصداقٌة تحقٌق

 المهنة هذه تطوٌر بهدف القانونٌة، الحسابات تدقٌق مهنة تنظٌم قانون وفق المشكلة العلٌا الهٌئة فً وعضوٌتها المالٌة

 .بها واإلرتقاء

 

 .للمستثمرٌن الضرورٌة المعلومات نشر فً المال رأس سوق مؤسسات دور ورفع تعزٌز

 

 .الدولٌة المعلومات نشر مؤسسات خالل من والسوق بالشركات الخاصة المعلومات نشر تشجٌع

  

 

  

 

 السوق تعمٌق على العمل استمرار( 6

 

 :أهمها من إجراءات خالل من ذلك تحقٌق على الهٌئة ستعمل

 

 . له ومالئمتها السوق مناخ وفق جدٌدة مالٌة خدمات ترخٌص

 

 والحكومات التنمٌة وسندات الخزٌنة مستوى على الوطنً اإلقتصاد فً السندات سوق تشجٌع على العمل فً اإلستمرار

 :أهمها من اجراءات خالل من وذلك المساهمة، والشركات المحلٌة

 

 .السندات طرٌق عن التموٌل بمزاٌا والبلدٌات والشركات المؤسسات تثقٌف



 

 .االئتمانً التصنٌف مؤسسات ترخٌص

 

 .السندات اصدار لتعزٌز الحوافز ومنح العوائق دراسة

 

 .اإلسمٌة والقٌم اآلجال متنوعة سندات سوق وتعمٌق لترسٌخ العالقة ذات الحكومٌة الجهات مع التنسٌق مواصلة 

 

 .جدٌدة مالٌة ادوات الستحداث السوق لمتطلبات االستجابة 

 

 بأن الهٌئة وتؤمن. السوق خالل من التخاصٌة عملٌات تنفٌذ على والتأكٌد السوق لتعمٌق كأداة التخاصٌة دعم مواصلة 

 . الخارجً للمستثمر فرصة وتمثل العرض جانب تعزز التً الهامة العوامل احد التخاصٌة

 

 .المالئمة الحوافز ومنحها مساهمة شركات الى العائلٌة الصفة وذات الخاصة الشركات تحول تشجٌع

 

 فً واألفراد العسكري والقطاع وموظفٌن طلبة من كافة المجتمع شرائح لدى المالٌة األوراق فً االستثمار ثقافة تجذٌر

 .الخاص القطاع

 

 .السوق فً المؤسسً واالستثمار الخاصة والتأمٌن التقاعد وصنادٌق المشترك االستثمار صنادٌق إنشاء تشجٌع

 

 

 Corporate Governance المؤسسٌة الحوكمة مباديء تطبٌق مدى وتقٌٌم مراجعة( 1

 

 تلك وخاصة المؤسسٌة للحوكمة الدولٌة المباديء تطبٌق أسس وضع دراسة فً المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة بدأت

 للحصول الهٌئة وتسعى. عمان بورصة فً والمدرجة الهٌئة لدى المسجلة للشركات بالنسبة OECD منظمة عن الصادرة

 ، محددة بتوصٌات للخروج األردن، فً المؤسسٌة والحوكمة المطبقة للتشرٌعات تقٌٌم الجراء الالزمة الدولٌة الخبرة على

 فً الدولٌة والممارسات للمعاٌٌر استنادا الوطنً المال رأس سوق فً المؤسسٌة للحوكمة وأسس تشرٌع الخراج تمهٌدا

 . المجال هذا

 

 المستثمرٌن وحماٌة المخاطر إدارة-ب

 

 والمركز البورصة فً اإللكترونٌة األنظمة وتحدٌث تطبٌق متابعة



 

 التطلعات أهم ومن. امن اطار ضمن وتطوٌرها وتحدٌثها والمركز البورصة فً اإللكترونٌة األنظمة تطبٌق الهٌئة تتابع

 :ٌلً ما المجال هذا فً المستقبلٌة

 

 .إلكترونٌا وتوثٌقها المركز الى كامال   مالكٌها سجالت ونقل المالٌة األوراق إٌداع

 

 .البورصة فً المنفذة التداول لعقود والتسوٌة التقاص إجراء

 

 .البورصة فً المنفذة التداول لعقود المالٌة التسوٌات اجراءات لتسهٌل وذلك RTGS الوطنً المدفوعات نظام مع الربط

 

 .اإللكترونً المركز نظام مع البورصة فً التداول نظام ربط

 

 .DVP الدفع مقابل التسلٌم مرحلة إلى وصوال المركز فً والتقاص التسوٌة نظام استكمال

 

 .المالٌة األوراق واقتراض باقراض ٌعنى نظام تطوٌر

 

 .بها الخاصة والحركات المالٌة األوراق من حساباته على االطالع من تمكنه للمستثمر الٌة توفٌر

 

 منطقة نطاق ضمن ٌقع ال آخر موقع الى الحالً مكانه من االٌداع لمركز االحتٌاطً المساند الموقع نقل على العمل

 .للمركز المركزي السجل بٌانات على الحفاظ بهدف التحتٌة البنٌة خدمات

  

 

 المال رأس سوق فً الدولٌة المعاٌٌر تطبٌق متابعة

 فً المختلفة واألنشطة الفعالٌات تنظم والتً الدولٌة المنظمات تصدرها التً المتجددة الدولٌة المعاٌٌر تطبٌق الهٌئة تتابع

 فً أقرت والتً IOSCO المالٌة األوراق على الرقابة لهٌئات الدولٌة المنظمة المنظمات هذه أهم ومن المال رأس سوق

 المال، رأس سوق فً المختلفة الفعالٌات بتنظٌم تتعلق هامة وأسسا مباديء تتضمن وثٌقة 3001 عام من أكتوبر شهر

 هذه الهٌئة وتطبق. العالم دول فً المال رأس سوق قطاع لتقٌٌم كأساس الدولً البنك قبل من المباديء هذه اعتماد تم حٌث

 فً موجودة ثغرات أي ومعالجة كامل بشكل تطبٌقها على وستعمل المال، رأس سوق فً عام بشكل واألسس المباديء

 .الممارسة أو التشرٌع

  

 



 المستثمرٌن حماٌة صندوق إنشاء

 حماٌة الرئٌسً هدفه ٌكون" المستثمرٌن حماٌة صندوق" ٌسمى صندوق انشاء الجدٌد المالٌة األوراق قانون أجاز

 وسوف. المالٌٌن الوسطاء مع تعاملهم جراء لها ٌتعرضون قد التً السداد عدم مخاطر من المالٌة األوراق فً المستثمرٌن

 وشروط إدارته كٌفٌة ذلك فً بما الصندوق هذا بعمل المتعلقة األمور تنظم التً التعلٌمات اصدار على الهٌئة تعمل

 .المالٌة األوراق فً للمستثمرٌن علٌه المترتبة واإللتزامات عمله وآلٌة موجوداته وإدارة المالٌة وموارده فٌه العضوٌة

  

 

 المال رأس سوق مؤسسات فً للعاملٌن المهنً السلوك معاٌٌر تطوٌر

 

 من عدة أمور فٌها تحدد تعلٌمات وفق والمركز والبورصة الهٌئو فً للعملٌن المهنً للسلوك معاٌٌر اصدار على العمل

 وغٌر المالٌة األوراق فً بتعامالتهم المتعلقة والضوابط علٌهم والمحظورات المؤسسات تلك فً العاملٌن واجبات ضمنها

 . ذلك

  

 

 الهٌئة فً اإللكترونٌة والبرامج األنظمة تطوٌر

 

 :ٌلً ما على رئٌسً بشكل الهٌئة تعمل

  

 

 سوق فً والمشاركٌن للمستثمرٌن والضرورٌة الهامة بالمعلومات باستمرار ٌغذى بحٌث للهٌئة اإللكترونً الموقع تطوٌر

 المستثمرٌن لدى والثقافة الوعً ونشر المستثمرٌن حماٌة تعزٌز وخاصة أهدافها تحقٌق من الهٌئة وٌمكن المال، رأس

 .والجمهور

 مع التفاعل من المال رأس سوق فً المشاركٌن لتمكٌن والالزمة حداثة األكثر والنظم والبرامج اإللكترونٌة الوسائل اعتماد

 .إلكترونٌا الترخٌص أو اإلعتماد طلبات وتقدٌم وتبادلها منهم المطلوبة المعلومات وتقدٌم الهٌئة

 

 Surviellanceالتداول على الرقابة مجال فً وخاصة لعملها الالزمة اإللكترونٌة واألنظمة بالبرامج الهٌئة دوائر تجهٌز

System الهٌئة لرقابة الخاضعة المؤسسات على والرقابة . 

  

 

 المالٌة األوراق إٌداع مركز فً التسوٌة ضمان صندوق إنشاء متابعة

 



 فً التداول مخاطر تقلٌل إلى خاصة بصورة ٌهدف المركز فً صندوق إنشاء على الجدٌد المالٌة األوراق قانون نص لقد

 العجزفً وتغطٌة المالٌة، لألوراق المشتري الوسٌط لدى النقدي العجز تغطٌة ٌتم بحٌث الوسطاء، بٌن المالٌة األوراق

 القانونً الخلف الصندوق هذا وسٌكون. السوق فً المالٌة األوراق تداول نتٌجة البائع الوسٌط لدى المالٌة األوراق رصٌد

 الصندوق هذا إنشاء ئةالهٌ وستتابع. حالٌا البورصة تدٌره والذي الهٌئة انشأته الذي المالٌٌن الوسطاء ضمان لصندوق

 .به المتعلقة األمور وسائر عمله ستنظم التً التعلٌمات وإقرار

 

 

 

 والدولٌة المحلٌة الجهات مع التعاون-ج

 

 االستثمار أمام عوائق أي وازالة السوق تطوٌر فً ٌساهم بما المال رأس بسوق العالقة ذات الرقابٌة الجهات مع التعاون

 فٌه

 

 :ٌلً ما المجال هذا فً الهٌئة به ستقوم ما أهم ومن

 

 بموجبها ٌتم المالٌة األوراق قانون لتطبٌق خدمة تفاهم مذكرات توقٌع مثل جدٌدة عملٌة مرحلٌة صٌغة إٌجاد على العمل

 الشركات ومراقب االردنً المركزي البنك ومنها المختلفة الرقابٌة الجهات مع والتعاون التنسٌق ومجاالت أطر تحدٌد

 .التأمٌن قطاع مراقبة وهٌئة

 

 المناسبة االقتراحات وتقدٌم وغٌرهما الشركات وقانون البنوك قانون مثل األخرى القوانٌن فً الواردة األحكام دراسة 

 .التعارض أو االزدواجٌة ولتجنب بمقتضاه الصادرة والتشرٌعات المالٌة األوراق قانون مع التشرٌعات تلك لتنسجم

 

 الجوانب وتجنب الضرٌبً العبء وخفض االستثمارٌة الحوافز لتقدٌم العالقة ذات القوانٌن لتعدٌل المناسبة المدخالت تقدٌم

 .وتداولها إصدارها ذلك فً بما المالٌة األوراق فً والتعامل المال رأس سوق فً االستثمار تشجٌع فً ٌساهم بما السلبٌه

 

 .العالقة ذات الجهات مع بالتعاون وذلك اإلدخار، وصنادٌق الخاصة التقاعد صنادٌق لتنظٌم المناسبة المقترحات تقدٌم

 

 األردنً القضائً الجهاز مع والتواصل التعاون جسور تعزٌز

 

 القضائٌة الكوادر مع والتعاون المهنً، الحوار خالل ومن القانون بتطبٌق الصلة ذات المعلومات بتبادل الهٌئة ستقوم

 ثقة تعزٌز فً أهمٌة من لذلك لما المطلوبة بالسرعة المالٌة باألوراق المتعلقة القضاٌا حل فً اسهاما   المتخصصة

 .المالٌة األوراق فً المستثمرٌن

 



 والدولٌة العربٌة المؤسسات مع التعاون

 

 الهٌئة فإن والدولً، العربً المستوٌٌن على المال رأس أسواق مؤسسات مع التعاون توطٌد فً الهٌئة لجهود استمرارا  

 :ٌلً ما على ستعمل المال رأس سوق ومؤسسات

 

 واجتماعاتها، فعالٌاتها فً والمشاركة والدولٌة العربٌة والمؤسسات المنظمات فً ودورها حضورها الهٌئة تعزز

 IOSCO منظمة والمؤسسات المنظمات هذه أهم ومن. تصدرها التً والمعاٌٌر واألسس قرارتها صٌاغة فً والمساهمة

 .العربٌة المال أسواق واتحاد

 

 والكوٌت مصر فً والدولٌة العربٌة الجهات من عدد مع الهٌئة وقعتها التً التفاهم ومذكرات اإلتفاقٌات تنفٌذ متابعة

 المالٌة األوراق وهٌئة العمانٌة المال سوق هٌئة من كل مع تفاهم مذكرتً مشروعً هناك بأن علما ومالٌزٌا، والبحرٌن

 تنفٌذ ومتابعة توقٌعهما على الهٌئة وستعمل الجانبٌن، قبل من مبدئً بشكل مضمونهما على الموافقة تمت البولندٌة

 .بنودهما

 

 Multilateralاألطراف متعددة الدولٌة التفاهم مذكرة على الموقعٌن إلى انضمامها خالل من التزاماتها الهٌئة تتابع

Memorandum of Understanding (MMOU )ًمنظمة أقرتها الت IOSCO، لإلنضمام بطلب الهٌئة تقدمت وقد 

 .واإلجرائٌة التشرٌعٌة والمتطلبات المعاٌٌر من بالعدٌد وفائها بعد إلىها

 

 .العربٌة المال رأس سوق مؤسسات من عدد مع المستمر الخبرات وتبادل تعاونها المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة تتابع

 

 لألعلى

 

 والمستثمرٌن الجمهور وتوعٌة التدرٌب -د

 

 المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة فً العاملٌن كفاءة رفع

 من لتتمكن المؤسسات وهذه الهٌئة فً للعاملٌن والمهنً العلمً المستوى رفع المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة ستواصل

 :ٌلً ما خالل من أهدافها، وتحقٌق عملها تطوٌر

 

 األمرٌكٌة المالٌة األوراق هٌئة لدى وبالذات وخارجٌة محلٌة تدرٌبٌة برامج فً وإشراكهم دراسٌة بعثات فً اٌفادهم

 .IOSCO  لمنظمة المتخصصة والبرامج البرٌطانٌة المالٌة الخدمات وسلطة

 

 هذه تجربة على اإلطالع بهدف الخارج فً المال رأس سوق ومؤسات الهٌئات من لعدد لهم مٌدانٌة زٌارات ترتٌب 

 .منها واإلستفادة والمؤسسات الهٌئات



 

 معهد مع بالتعاون فٌه والمشاركٌن المال رأس سوق ومؤسسات الهٌئة لموظفً الجدٌدة التدرٌبٌة البرامج من العدٌد تنظٌم

 . األمرٌكٌة المالٌة األوراق وهٌئة المصرفٌة الدراسات

 

 .المتخصصة المواضٌع بعض فً ودورات لقاءات لعقد السوق ومؤسسات للهٌئة المتخصصٌن الخبراء استقدام

  

 

  ودولٌا   محلٌا   الوطنً المال رأس سوق وتروٌج المستثمرٌن لدى المالٌة األوراق فً اإلستثمار ثقافة تجذٌر

 فً باإلستثمار ٌتعلق فٌما كافة المجتمع شرائح بٌن والمعرفة الوعً لنشر ومسعاها جهدها تكثٌف فً الهٌئة ستستمر

 :أهمها من اتإجراء خالل من المالٌة األوراق

 

 نشر مهمتها تكون الدولٌة، المتخصصة الرقابة هٌئات مع بالتعاون والمركز والبورصة الهٌئة لدى متخصصة آلٌة إٌجاد

 . المالٌة األوراق فً االستثمار ثقافة وتعزٌز الوعً

 

 .المختلفة اإلعالم ووسائل والنشرات للهٌئة اإللكترونً الموقع خالل من تثقٌفٌة مواد نشر

 

 .المتخصصة والبرامج الندوات تنظٌم

 

 العلمٌة والمعاهد والجامعات العلمً والبحث العالً التعلٌم ووزارة والتعلٌم التربٌة وزارة مثل التعلٌم أجهزة مع التعاون

 والمعاهد المدارس لطلبة والمحاضرات اللقاءات عقد إلى إضافة الموضوع هذا فً تبحث مواد الدراسٌة المناهج لتضمٌن

 .عام بشكل والجمهور والجامعات

 

 من به وماٌتمتع فٌه باالستثمار والتعرٌف ودولٌا وعربٌا محلٌا الوطنً المال رأس سوق وتسوٌق لتروٌج برامج وضع

 . واستقرار وعدالة حماٌة

 

 . األردن فً االستثمار فرص لتسوٌق المعنٌة الجهات مع التعاون

  

 

 أهم ومن. المالٌة الخدمات لتقدٌم لهم والمرخص للمعتمدٌن والمهنً العلمً المستوى ورفع السوق فً المالٌة المهن تطوٌر

 :ٌلً ما المجال هذا فً الهٌئة به ستقوم ما

 



 األخذ مع الدولٌة والمعاٌٌر التطورات وتجاري الجدٌد المالٌة األوراق قانون أحكام مع لتتوافق الحالٌة التعلٌمات تطوٌر

 سوق فً العالقة ذات الجهات ومالحظات السابقة الفترة خالل العملً التطبٌق أثناء ظهرت التً المالحظات االعتبار بعٌن

 .الوطنً المال رأس

 

 .عالٌة ومهنٌة بكفاءة خدماتهم تقدٌم ٌضمن بما واألفراد للشركات الترخٌص ومتطلبات شروط مراجعة

 

 .المعتمدٌن العتماد ومتطلبات شروط وضع 

 

 مع والمتعاملٌن المستثمرٌن وٌحمً مركزها ٌعزز بما المرخصة المالٌة الخدمات لشركات المالٌة المالءة متطلبات تطوٌر

 .مالٌة مخاطر ألي تعرضها أثر من وٌخفف الشركات هذه

 

 .لدٌهم ٌعملون الذٌن واألشخاص والمعتمدٌن للمرخصٌن المهنً السلوك معاٌٌر اصدار

 

 بموجبه الصادرة والقرارات والتعلٌمات واألنظمة القانون بأحكام مستمر بشكل والمعتمدٌن لهم المرخص التزام متابعة

 .واالعتماد الترخٌص ومتطلبات

 

 .أعضائها مصالح ورعاٌة المالٌة المهن تطوٌر فً أهدافها لتحقٌق ومساعدتها المال رأس سوق معتمدي جمعٌة دعم

 

 والجهات المعاهد من عدد مع بالتنسٌق فٌه المهنٌة والمستجدات السوق فً والتداول التعامل مجال فً تدرٌبٌة برامج تنظٌم

 تعزٌز وبخاصة السوق فً المرخصٌن المالٌة الخدمات لمقدمً والمهنً العلمً المستوى رفع بهدف والخارجٌة المحلٌة

 تدرٌبٌة برامج لتقدٌم المتقدمة الدول بعض فً األخرى والهٌئات US SEC األمرٌكٌة المالٌة األوراق هٌئة مع التعاون

 .متخصصة اقلٌمٌة

 

 


