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تعميمات ادراج صكوك التمويل االسالمي في بورصة عمان صادرة باالستناد الحكام المادة 
والمعدلة بموجب قرار  5345لسنة  63/أ( من قانون صكوك التمويل االسالمي رقم 47)

 .;4/43/534تاريخ  ;8/534المجمس رقم 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

تسمى ىذه التعميمات تعميمات ادراج صككؾ التمكيؿ االسالمي في بكرصة عماف  (:4المادة)
 .42/3/4102كيعمؿ بيا اعتباران مف  4102لسنة 

  (:5المادة )

ممات كالعبارات التالية المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير يككف لمك -أ 
 ذلؾ:

المجمس      : مجمس مفكضي ىيئة االكراؽ المالية المشكؿ بمقتضى احكاـ قانكف صككؾ 
 .4104( لسنة 31التمكيؿ االسالمي رقـ )

 : نشاط اقتصادم مدر لمدخؿ غير محظكر شرعان. المشركع

 كز ايداع االكراؽ المالية: مر   المركز

 البكرصػة       : شركة بكرصة عمػػػاف.

 : مجمس ادارة البكرصة. مجمس االدارة

 : المدير التنفيذم لمبكرصة. المدير التنفيذم

االدراج         : قيد صككؾ التمكيؿ االسالمي في سجالت البكرصة بحيث تككف قابمة لمتداكؿ 
 فييا كفقان لمضكابط الشرعية.

صككؾ   : ذلؾ الجزء مف السكؽ الثانكم الذم يتـ مف خاللو التداكؿ في صكػػػػػػػػػػػػػكؾ  سكؽ
 التمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ         التمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االسالمي.
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: الجية التي تتكلى اصدار صككؾ التمكيؿ االسالمي مباشرة اك مف خالؿ  الجية المصدرة
 .الشركة ذات الغرض الخاص

يككف لمكممات كالعبارات غير المعرفة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا في قانكف  -ب 
( لسنة 01كقانكف االكراؽ المالية  رقـ ) 4104( لسنة 31صككؾ التمكيؿ االسالمي رقـ )

كاالنظمة كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمقتضاىما ما لـ تدؿ القرينة عمى غير  4102
 ذلؾ.

 -تدرج صككؾ التمكيؿ االسالمي في سكؽ صككؾ التمكيؿ بعد التحقؽ مما يمي:(: 6) المادة

 تسجيؿ صككؾ التمكيؿ االسالمي لدل الييئة. .0

 ايداع صككؾ التمكيؿ االسالمي لدل المركز. .4

عدـ كجكد اية قيكد عمى نقؿ ممكية صككؾ التمكيؿ االسالمي باستثناء القيكد الكاردة في  .3
 معمكؿ بيا.التشريعات ال

تكقيع الجية الجية المصدرة اتفاقية االدراج مع البكرصة التي تحدد حقكؽ كالتزامات  .2
 الطرفيف فيما يتعمؽ بإدراج صككؾ التمكيؿ االسالمي.

 مكافقة ىيئة الرقابة الشرعية المركزية عمى تداكؿ الصككؾ. .5

 (:7المادة ) 

لكامؿ صككؾ التمكيؿ االسالمي المكتتب بيا عمى الجية المصدرة التي تتقدـ بطمب ادراج  - أ
 مرفقان بو جميع الكثائؽ كالمستندات المطمكبة كفقان لمنمكذج المعد ليذه الغاية.

لمبكرصة الحؽ في عدـ المكافقة عمى طمب ادراج أية صككؾ اسالمية إذا كانت لدييا أسباب  -ب
طمب اإلدراج االعتراض لدل مبررة تذكر في قرار الرفض، كعمى الجية المصدرة التي تقدـ ب

مجمس اإلدارة خالؿ مدة ال تتجاكز عشرة أياـ عمؿ مف تاريخ تبمغو بقرار البكرصة، كعمى مجمس 
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اإلدارة اصدار قراره بالرد عمى االعتراض خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثيف يـك عمؿ مف تاريخ تسمـ 
 البكرصة االعتراض.

 

 (:8المادة )

ي تتقدـ بطمب ادراج صككؾ التمكيؿ االسالمي اف تزكد البكرصة عمى الجية المصدرة الت اوال:
 -بالبيانات كالمعمكمات التالية عمى شكؿ نسخة كرقية كأخرل إلكتركنية:

 -تقرير صادر عف الجية المصدرة  يتضمف ما يمي:  -0

نبذة مختصرة عف تأسيس الجية المصدرة كغاياتيا الرئيسة الممارسة فعميان ، كعالقتيا  أ. 
 لشركات االخرل سكاء كانت امان ك تابعة اك شقيقة اك حميفة )إف كجدت(.با

 كصؼ صككؾ التمكيؿ االسالمي المصدرة التي ترغب الجية المصدرة بادراجيا. ب. 

تقييـ مجمس ادارة الجية المصدرة مدعمان باألرقاـ إلدائيا كالمرحمة التي كصمتيا كاالنجازات  ج. 
 الخطة المكضكعة.التي حققتيا كمقارنتيا مع 

د.   االحداث اليامة التي مرت بيا الجية المصدرة التي اثرت عمييا مف تاريخ تأسيسيا كحتى  
 تاريخ تقديـ طمب االدراج.

 ق. الخطة المستقبمية لمجية المصدرة لمسنكات الثالث القادمة.  

كؾ التمكيؿ %( اك اكثر مف اسيـ الجية المصدرة كصك5ك.  اسماء االشخاص الذيف يممككف )
 االسالمي المكتتب بيا.

ز. اسماء اعضاء مجمس االدارة كاسماء كرتب اشخاص االدارة التنفيذية العميا لمجية المصدرة 
كاالكراؽ المالية المممككة مف قبؿ ام منيـ اك اقربائيـ كعضكية ام منيـ في مجالس ادارات 

 الشركات االخرل.
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االسالمي كعدد الصككؾ المممككة لكؿ منيـ ح. كشؼ يتضمف اسماء مالكي صككؾ التمكيؿ 
 كجنسيتيـ كنسبة مساىمة غير االردنييف. 

عقد التأسيس كالنظاـ االساسي لمجية المصدرة )اف كجدا( كنشرة اصدار صككؾ التمكيؿ  -4
 االسالمي المكافؽ عمييا مف قبؿ المجمس.

مالية كالذم يتضمف تقرير التقرير السنكم )اف كجد( لمجية المصدرة كالمشركع الخر سنة  -3
 مجمس االدارة كالبيانات المالية المدققة كتقرير مدققي الحسابات.

البيانات المالية المرحمية )اف كجدت( لكؿ مف الجية المصدرة كالمشركع مراجعة مف قبؿ  -2
 مدقؽ الحسابات كالتي تغطي الفترة مف نياية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديـ طمب االدراج

 كحتى نياية الربع االخير الذم يسبؽ تاريخ تقديـ طمب االدراج .

 ام معمكمات اخرل تراىا البكرصة ضركرية التخاذ قرار االدراج. -5

 .تستثنى الشركة ذات الغرض الخاص مف احكاـ الفقرات )ج،د،ق( مف ىذه المادة ثانيًا:

لسنكية المدققة كالمرحمية المراجعة )اف عمى  الجية المصدرة االعالف عف البيانات المالية ا ثالثًا:
كجدت( كممخص عف تقرير الجية المصدرة المقدـ لغايات االدراج كالمشار الييا في البند 

( مف ىذه المادة الخاصة بالمشركع في صحفتيف يكميتيف محميتيف مرة كاحدة عمى 0)اكالن/
مؿ عمى االقؿ مف  تاريخ االقؿ، عمى اف تقـك الجية المصدرة باالعالف قبؿ ثالثة اياـ ع

 ادراج صككؾ التمكيؿ االسالمي الخاصة بالمشركع.

 -تشمؿ البيانات المالية ألغراض ىذه التعميمات ما يمي: رابعًا:

 تقرير مدقؽ الحسابات.  -0

 قائمة المركز المالي.  -4

 قائمة الدخؿ الشامؿ.  -3
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 قائمة التدفقات النقدية. -2

 لممكية.قائمة التغيرات في حقكؽ ا -5

 اإليضاحات حكؿ ىذه البيانات. -2

 (:9المادة )

تدرج صككؾ التمكيؿ االسالمي في سكؽ صككؾ التمكيؿ االسالمي بعد استيفاء جميع الشركط 
 ( مف ىذه التعميمات.5( ك)2( ك )3كالمتطمبات المذككرة في المكاد )

 (::المادة )

قبؿ حككمة المممكة االردنية الياشمية  تدرج صككؾ التمكيؿ االسالمي التي يتـ اصدارىا مف أ. 
اك ام مف المؤسسات  الرسمية العامة كالمؤسسات العامة في سكؽ صككؾ التمكيؿ االسالمي 

 بعد تقديـ طمب االدراج كالمكافقة عميو.

ب. لممجمس استثناء الحككمة اك ام مف المؤسسات الرسمية العامة كالمؤسسات العامة مف ام  
 يمات بما ال يتعارض مع الشريعة االسالمية كاحكاميا.مف احكاـ ىذه التعم

 (:;المادة )

يتـ ايقاؼ التداكؿ بصككؾ التمكيؿ االسالمي المدرجة في البكرصة في ام مف الحاالت  -أ 
 -التالية:

ام حادث طارئ يؤثر بشكؿ جكىرم عمى سالمة التعامؿ بصككؾ التمكيؿ االسالمي اك  -0
صدرة  اك المشركع لحيف استكماؿ اجراءات االفصاح لجميكر عمى المركز المالي لمجية الم

 المتعامميف.

 في الحاالت التي تراىا البكرصة ضركرية لحماية المستثمريف. -4
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بناءن عمى طمب مجمس ادارة الجية المصدرة المبرر كبقرار مف مجمس االدارة كلممدة التي  -3
 يراىا مناسبة.

لطبيعي لممشركع لفترة تتجاكز ثالثة اشير دكف ابداء عند تبمغ البكرصة بتكقؼ النشاط ا -2
 االسباب التي تبرر ىذا التكقؼ.

عند تبمغ البكرصة بقرار المجمس الصادر بمكجب احكاـ نظاـ الشركة ذات الغرض الخاص  -5
بالمكافقة عمى تصفية الشركة ذات الغرض الخاص )اف كجدت( كالمشركع تصفية اختيارية 

 ة التداكؿ التي تمي تبمغ البكرصة بذلؾ.كذلؾ اعتباران مف جمس

عند تبمغ البكرصة بقرار المجمس الصادر بمكجب احكاـ نظاـ الشركة ذات الغرض الخاص  -2
بتصفية الشركة ذات الغرض الخاص )اف كجدت( كالمشركع نتيجة التعثر كذلؾ اعتباران مف 

 جمسة التداكؿ التي تمي تبمغ البكرصة بذلؾ.

 يقررىا المجمس. في الحاالت التي -2

 في الحاالت التي يقررىا المجمس بناء عمى تنسيب مف ىيئة الرقابة  الشرعية المركزية. -1

عند تبمغ البكرصة برأم المستشار الشرعي اك المجنة الشرعية  لمجية المصدرة بعدـ جكاز  -9
بذلؾ تداكؿ الصؾ لسبب شرعي كذلؾ اعتباران مف جمسة التداكؿ التي تمي تبمغ البكرصة 

الى حيف كركد رأم مف ىيئة الرقابة الشرعية المركزية يتضمف استمرار ايقافيا اك اعادتيا 
 لمتداكؿ.

 اذا لـ تقـ الجية المصدرة بتسديد المستحقات المالية حتى نياية السنة الميالدية -01

ة لمجمس االدارة  ايقاؼ التداكؿ بصككؾ التمكيؿ االسالمي في حاؿ عدـ تزكيد البكرص -ب 
 بالبيانات المالية المدققة لممشركع لسنة مالية كاحدة.
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 (:>المادة )

تعاد صككؾ التمكيؿ االسالمي الى التداكؿ بعد زكاؿ اسباب االيقاؼ بمكجب قرار مف الجية 
 التي اصدرت قرار االيقاؼ، كتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عمييا لمبكرصة.

 (:43المادة )

 -ادراج صككؾ التمكيؿ االسالمي في ام مف الحاالت التالية:يمغى حكمان 

بعد تبمغ البكرصة بقرار المجمس الصادر بمكجب احكاـ نظاـ الشركة ذات الغرض الخاص  -أ 
 بتصفية الشركة ذات الغرض الخاص )اف كجدت( كالمشركع نتيجة التعثر.

الشركة ذات الغرض الخاص  بعد تبمغ البكرصة بقرار المجمس الصادر بمكجب احكاـ نظاـ -ب 
 بالمكافقة عمى تصفية الشركة ذات الغرض الخاص )اف كجدت( كالمشركع تصفية اختيارية.

 استمرار ايقافيا عف التداكؿ لمدة تزيد عف سنة.  -ج 

 عند بمكغ مكعد اطفاء صككؾ التمكيؿ االسالمي اك عند االطفاء المبكر. -د 

 (:44المادة )

بتزكيد البكرصة بالتقارير كالبيانات كالمعمكمات المشار الييا ادناه اف  تمتـز الجية المصدرة -أ
 كجدت عمى شكؿ نسخة كرقية كأخرل إلكتركنية:

التقرير السنكم الذم يتضمف تقرير مجمس االدارة كالبيانات المالية كتقرير مدققي الحسابات  -0
 .كذلؾ خالؿ مدة اقصاىا ثالثة اشير مف تاريخ انتياء السنة المالية

تقرير ربع سنكم مقارف مع الفترة نفسيا مف السنة المالية السابقة يتضمف البيانات المالية  -4
 مراجعة مف مدقؽ الحسابات كذلؾ خالؿ شير مف تاريخ انتياء الربع المعني.

المعمكمات كالقرارات الصادرة عف مجمس ادارة الجية المصدرة كالتي قد تؤثر عمى اسعار  -3
 المصدرة فكر حدكثيا اك اتخاذىا. صككؾ التمكيؿ االسالمي
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 القرارات الصادرة عف اجتماعات ىيئة مالكي الصككؾ المبمغة ليا مف قبؿ اميف االصدار.  -2

القرارات الصادرة عف الييئة العامة لمجية المصدرة )اف كجدت( المتعمقة بصككؾ التمكيؿ  -5
 عقد االجتماع.االسالمي كذلؾ قبؿ بدء جمسة التداكؿ في يـك العمؿ التالي لتاريخ 

تقرير عف المشركع كمدل تقدـ انجازه كالعكائد المكزعة فيو كتكقع التدفقات النقدية لمعمر  -2
 المتبقي لممشركع.

 ام معمكمات اك بيانات تراىا البكرصة ضركرية. -2

تمتـز الجية المصدرة لمصككؾ بالمتابعة كالتنسيؽ مع مراقب عاـ الشركات كأم جية  -ب
بكرصة بقرارات التصفية االختيارية كالتصفية االجبارية لمشركة ذات مختصة أخرل لتبميغ ال

 الغرض الخاص.

 

 (:45المادة )

يجكز لمجمس االدارة ادراج صككؾ التمكيؿ االسالمي المصدرة بالعمالت االجنبية كيتـ تسعير 
في  صككؾ التمكيؿ االسالمي كفقان الحكاـ تعميمات تداكؿ صككؾ التمكيؿ االسالمي المعمكؿ بيا

 البكرصة.

 

 (:46المادة )

يتخذ المدير التنفيذم جميع القرارات كاالجراءات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذه التعميمات ما لـ يرد 
 نص بخالؼ ذلؾ.

 (:47المادة )
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يتكلى مجمس االدارة معالجة ام حالة غير منصكص عمييا في ىذه التعميمات كاتخاذ القرارات 
ة المجمس كلممجمس االستئناس برأم ىيئة الرقابة الشرعية المركزية الالزمة بشأنيا بعد اخذ مكافق

 في الحاالت التي تقتضي ذلؾ.

 

 (:48المادة )

عمى الجية المصدرة االلتزاـ بأحكاـ ىذه التعميمات كجميع التشريعات المتعمقة بذلؾ كام قرارات 
 صادرة عف البكرصة بيذا الخصكص.

 


