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 الجريدة الرسمية

 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ـــــــورــــــ( مـــــــن الدستـــــ120)( و31) تينبمقتضـــى المــــاد

 1/9/2021ـوزراء بتاريــخ ـــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2021( لسنة 95نظام رقم )

 نظام التنظيم اإلداري لهيئة األوراق المالية

( 118( من الدستور والفقرة )أ( من المادة )120صادر بمقتضى المادة )

2017( لسنة 18من قانون األوراق المالية رقم )  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

لهيئااااة األوراق الماليااااة  نظااااام التنظاااايم اإلداريام )ـذا النظااااهااااـ يساااامى -1المااااادة

 في الجريدة الرسمية. ه( ويعمل به من تاريخ نشر2021لسنة 
 

 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت فاي هاذا النظاام المعااني الم صصاة لهاا  -2المادة

 -ة على غير ذلك:أدناه ما لم تدل القرين
 

 .هيئة األوراق المالية : لهيئةا

 مجلس مفوضي الهيئة. : مجلسال

 رئيس المجلس. : الرئيس

المشااكلة بمقتضااى والمتابعااة  لجناة الت ياايا والتنسااي  :  اللجنة

 أحكام هذا النظام.
 

 

 -من: للهيئةيتكون الهيكل التنظيمي  -3المادة

 المجلس.  -أ 

 الرئيس.     -ب 
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 الجريدة الرسمية

 -رات التالية:اإلدا -ج   

إدارة شااا ون المصااادرين والمنتجاااات وتتكاااون مااان الماااديريات  -1

 -التالية:

 مديرية اإلصدار. - أ

 مديرية الحوكمة. - ب

 مديرية اإلفصاح. - ج

 .مديرية الصكوك اإلسالمية  -د
 

 -إدارة ش ون المرخصين وتتكون من المديريات التالية: -2

 .مديرية الترخيص - أ
 التفتيش. مديرية -ب

 ورصات األجنبية.مديرية الب -ج

 مديرية الرقابة على سوق رأس المال. -د

 رهاب.مديرية مكافحة غسل األموال وتمويل اإل -هـ
 

اإلساااتراتيجية وتتكاااون مااان الماااديريات الفنياااة وإدارة الشااا ون   -3

 -التالية:
 

 مديرية الدراسات واالستشارات القانونية. -أ

 .إلعالموا والعالقات الدولية مديرية األبحاث -ب

  .الت ييااالداء الم سسي و مديرية تيوير -ج
 

 -المديريات التالية: -د                  
 

 مديرية الش ون المالية والمشتريات. -1

 مديرية الش ون اإلدارية. -2

 مديرية الموارد البشرية والتدريب.  -3

 مديرية تكنولوجيا المعلومات. -4
 

 .اخليةوحدة الرقابة الد -هـ                 
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 الجريدة الرسمية

 -:ينالتالي ينالمكتب -و                                   

  .مجلسالمكتب أمانة سر  -1

 مكتب الرئيس. -2

 ترتبا وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. -أ -4المادة

 -يرتبا بالرئيس كل من:  -ب

 .إدارة ش ون المصدرين والمنتجات -1

 .إدارة ش ون المرخصين -2
 .اإلستراتيجيةو الفنيةإدارة الش ون  -3
 مديرية الش ون المالية والمشتريات. -4

 مديرية الش ون اإلدارية. -5

 مديرية الموارد البشرية والتدريب.  -6

 مديرية تكنولوجيا المعلومات. -7

  .مجلسالمكتب أمانة سر  -8

 مكتب الرئيس. -9
 

على الرغم مماا ورد فاي الفقارة )ب( مان هاذه الماادةي للارئيس رباا أي  -ج

ن اإلدارات أو المديريات أو المكاتب بأي من أعضاء المجلس وفقا لما م

 تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة.
 

)لجنااة الت ياايا والتنسااي  والمتابعااة(  لجنااة تساامى الهيئااةتشااكل فااي  -أ -5المااادة

 -كل من:وعضوية  الرئيسبرئاسة 

 ويكااون نائبااا لاارئيس اللجنااة أحااد أعضاااء المجلااس ي تاااره المجلااس -1

 يتولى صالحياته في حال غيابه.و
 .ثالثة من موظفي الهيئة ي تارهم الرئيس -2

  

الت ااذ  للمجلاستتولى اللجنة دراساة األماور التالياة وترفاع توصاياتها  -ب

 -المناسبة بشأنها: االجراءات
 وتقييمها. اواألنشية ال اصة به اوبرامجه الهيئةخيا  -1

 تعلقاااااة بعمااااال ألنظماااااة والتعليماااااات المالقاااااوانين وامشاااااروعات  -2

بالسوق المالي وكذلك األنظمة الداخلية والتعليمات المتعلقة الهيئةي 

 .ومركز إيداع األوراق المالية
 للهيئة.مشروع الموازنة السنوية  -3
 إليها. المجلس او الرئيسأي أمور أخرى يحيلها  -4
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 الجريدة الرسمية

 

مارة كال شاهر تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائباه عناد غياباه  -ج

أغلبياااة ويكاااون اجتماعهاااا قانونياااا بحضاااور دعااات الحاجاااة وكلماااا 

وتت ذ توصياتها  يمن بينهمأو نائبه على ان يكون رئيسها  أعضائها

 .صوات اعضائها الحاضرينأ أغلبيةب
 

لحضور  اأو خارجهالهيئة دعوة أي ش ص من داخل  لرئيس اللجنة -د

ون اجتماع اللجنة لالساتئناس برأياه فاي االماور المعروضاة عليهاا د

 ان يكون له ح  التصويت.
 

أميناا لسار اللجناة يتاولى تنظايم الهيئاة حاد ماوظفي الارئيس أيسامي  -هـ   

عمالهاا وتادوين محاضار جلسااتها وحفاد قيودهاا وساجالتها أجدول 

 .ومتابعة تنفيذ توصياتهاوقراراتها ومعامالتها 
 

مان الهيئاة  م قتاة لتمكايندائماة أو تشاكيل أي لجناة  للمجلاس أو الارئيس  -6المادة

على ان يحدد في قرار تشاكيلها مهامهاا وواجباتهاا وكيفياة ا القيام بمهامه

 انعقاد اجتماعاتها وات اذ قراراتها.
 

 

حكاام أالتعليماات الالزماة لتنفياذ  بناء على تنسيب الارئيس المجلسيصدر   -7المادة

  -هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
 ومس ولياتها. الهيئة في التنظيمية  تحديد مهام الوحدات -أ 
ساليب االتصال والتنسي  بين الوحدات التنظيمية أجراءات العمل وإ -ب    

 الهيئة.في 
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 الجريدة الرسمية

علاى ي1998( لسانة 91النظام اإلداري لهيئة األوراق المالياة رقام )يلغى   -8المادة

 أن يسااتمر العماال بالتعليمااات والقاارارات الصااادرة بمقتضاااه إلااى أن تلغااى

 .ألحكام هذا النظاما دل أو يستبدل غيرها بها وفقأو تع 

 

1/9/2021 

 

 
 نائب رئيس الوزراء ووزير

  اخلارجية وشؤون املغرتبني 
 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 اونةالدكتور بشر هاني حممد اخلص
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الثقافة 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير  املياه والري
 ووزير الزراعة بالوكالة

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 آلثار السياحة وا 

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 العدل 

  الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير 
 البيئة

  نبيل سليم عيسى املصاروة  
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
 

 وزير
 نونية دولة للشؤون القا

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير 
 والريادة االقتصاد الرقمي 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي  
 

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير العمل
 ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة 

 يوسف حممود علي الشمالي
 

 وزير
 صحةال

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية


