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 2004النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة 
 2002( لسنة 76من قانون األوراق المالية رقم ) /أ(83و ) (80) وادألحكام الم باالستناد صادر

  
ويعمل به اعتبارًا من ( 2004عضوية ومعايير السلوك المهني لسنة النظام الداخلي للهذا النظـام ) يسمى    (1) المادة

 .12/5/2004تاريخ 
 

 األول الباب
 تعـاريـــف

 

تدل لم  ماوالعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه   للكلمات يكون - أ(        2) المادة
 على غير ذلك: القرينة

 
 راق المالية الساري المفعول. األو  قانون : القانون

 األوراق المالية. هيئة : الهيئة

 مفوضي الهيئة.  مجلس : المجلس

 األوراق المالية. إيداع مركز : المركز

 إدارة المركز. مجلس : اإلدارة مجلس

 التنفيذي للمركز. المدير : التنفيذي المدير

 مرخص من الهيئة. يةاألوراق المالأو أي سوق لتداول بورصة عمان   السوق
ممارسة أعمال من قبل الهيئة ل له االعتباري المرخص الشخص : الوسيط

 المالي أو الوسيط لحسابه. الوسيط

أعمال الحفظ  المرخص له من قبل الهيئة لممارسة االعتباري الشخص : األمين الحافظ
 لألوراق المالية. األمين

 لديها. نافذةً ئة نشرة إصدار أصبحت الذي قدم إلى الهي المصدر : العام المصدر

 عضو المركز. : العضو

 

تــدل والعبــارات غيــر المعرفــة بهــذا النظــام المعــاني المخصصــة لهــا بالقــانون مــا لــم  للكلمــات يكـــون - ب
 على غير ذلك. القرينة
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 الثاني الباب
 العضوية

 تكون العضوية في المركز إلزامية للجهات التالية: -أ (3المادة )

 المساهمة العامة.الشركة  .1
 المصدر العام. .2

 .   الوسيط.3
 الحافظ األمين. .4

 أي جهة أخرى يحددها المجلس.  .  5
علــى الجهــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة الوفــاض بشــروط ومتطلبــات العضــوية لــدى  -ب

 المركز وفقًا ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز.
 
 
 
 
 

المـــدير التنفيـــذي قـــراره بقبـــول أو رفـــ  العضـــوية علـــى تنســـيب االدارة بنـــاًض  يصـــدر مجلـــس - ج
 خالل شهر من تاريخ تقديم طلب العضوية على أن يكون قرار الرف  مسببًا.

 تكون أنظمة المركز الداخلية وتعليماته ملزمة ألعضائه وعمالض المرخص لهم  منهم.   -د  

مـــن المـــدير التنفيـــذي خطيـــًا التفتـــيال علـــى و ـــائق وســـجالت أي مـــن   لمـــوظفي المركـــز المخـــولين  -أ (4المادة )
أعضــائه والحصــول علــى نســخ منهــا  ســواض كــان ذلــك بوشــعار مســبق أم بدونــه وذلــك فيمــا يتعلــق 

 بمهام المركز  شريطة أن يتم التفتيال أ ناض ساعات العمل الرسمي.
قيام باألعمال المنصوص عليهـا يعتبر شرطا للعضوية في المركز سماح العضو لموظف المركز ال -ب

 في الفقرة )أ( من هذه المادة.
   

المركز االلكترونية وقاعدة بياناته اال من قبل العضو المخول بذلك بموجب  أنظمةيحظر الدخول الى    -(       أ5المادة )
 هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز.

استخدامه ألنظمة المركز اإللكترونية وأي معلومات أو  يتحمل العضو المسؤولية المترتبة على    -ب  
 بيانات يتم الحصول عليها من هذه األنظمة.

يتحمل العضو المسؤولية المترتبة على الدخول إلى أنظمة المركز اإللكترونية من                                               -ج 
 خالل الرقم السري المخصص لذلك العضو. قبل أي من موظفيه أو مستخدميه  أو الغير  من

يلتزم العضو بالمحافظة على الرقم السري الخاص به للدخول إلى أنظمة المركز اإللكترونية     -د
 ويحظر عليه إعطاض ذلك الرقم السري ألي شخص غير مخول باستخدام األنظمة.

مركز اإللكترونية لتجنب حدوث سوض يقع على عاتق العضو مسؤولية مراعاة سالمة وسرية أنظمة ال -هـ    
االستخدام  ويلتزم العضو بوعالم موظفيه بضرورة وأهمية االلتزام بسالمة وسرية األنظمة واألمور 

 المتعلقة به.
 على العضو إعالم المركز فور علمه بحدوث سوض استخدام ألنظمة المركز اإللكترونية.   -و                
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المركز وبالطريقة التي يراها  يطلبها المركزبأي و ائق أو معلومات أو بيانات  بتزويد المركز العضويلتزم  (6المادة )
 .التي يحددهاخالل الفترة و مناسبة 

 
 الفصل األول

 المالية األوراقالشركات المساهمة العامة ومصدرو 
 

ا على حق الشروع بالعمل  إعالم الشركة المساهمة العامة خالل أسبوعين من تاريخ حصوله على -أ       (7) المادة
 ية:التال والبيانات بالو ائقوتزويده والتقدم بطلب لعضوية المركز  المركز بذلك خطياً 

 اسم الشركة وصفتها القانونية. .1

 عنوان المقر الرئيسي للشركة. .2

 .والتجارةتسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة  شهادة .3
 الشركة حق الشروع بالعمل. منح كتاب .4

 مجلس بالموافقة على تسجيل رأسمال الشركة وأي تغيير يطرأ عليه.قرار ال .5
األساسي مصدق من مراقب الشركات قبل أسبوعين على األك ر من والنظام  التأسيس عقد .6

 .تاريخ تقديم الطلب
وعدد األوراق المالية  وتاريخ انتخابهم ومدة عضويتهم اإلدارةمجلس  أعضاض أسماض .7

 المملوكة من قبل كل منهم.
 سم المدير العام وتاريخ تعيينه.ا .8

 المعتمد لمراسالت المركز. البريدي العنوان .9
 اسم ضابط االرتباط مع المركز على أن يكون من أشخاص اإلدارة العليا في الشركة. .10

تلتزم الشركة المساهمة العامة بوعالم المركز خطيًا ودون إبطاض عن اي تغيير يطرأ على  -ب
 نة في الفقرة )أ( من هذه المادة.المعلومات والبيانات المبي

 

 يشترط لقبول عضوية الشركة المساهمة العامة لدى المركز ما يلي: (8المادة )
 تسجيل أوراقها المالية لدى المركز وفقًا ألحكام التعليمات الصادرة عن المركز.  -أ

والقرارات الصادرة عنه  تزويد المركز بتعهد يؤكد وجوب تقيدها بانظمة المركز الداخلية والتعليمات  -ب
 وفق الصيغة المحددة من قبل المركز.

 تقديم تعهد بتسديد االلتزامات المالية المترتبة عليها لصالح المركز فور الطلب.  -ج
 تسديد بدالت انتساب العضوية وبدالت اشتراك العضوية السنوية للمركز. -د 

 

 المركز في أي من الحاالت التالية:تنتهي عضوية الشركة المساهمة العامة في  (9المادة )
 صدور قرار نهائي بزوال وصف الشركة المساهمة العامة عنها. -أ

 .اإلجباريةصدور قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية او صدور قرار قطعي بالتصفية  -ب
 انقضاض شخصيتها االعتبارية. -ج
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نمادارها ألي أوراق مالية عضوًا لدى المركز ال تعتبر الحكومة أو المؤسسات العامة عند إص (10المادة ) يعمل  وا 
 المالية لديه وفقًا للتعليمات الصادرة عنه. أوراقهاالمركز على تسجيل 

 

تطبق أحكام هذا الفصل على المصدر العام من غير الحكومة أو المؤسسات العامة او الشركات  (11المادة )
المالية  أوراقهأي من  إدراجن خالل عر  عام او عند المساهمة العامة عند إصداره أي أوراق مالية م

 في السوق.
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 الفصل الثاني
 الوسطاء

 

 التقدم بطلب لعضوية المركز على أن يرفق بالطلب الو ائق والبيانات التالية:                                           لى الوسيطع  -أ   (12)  المادة
 اسم الشركة وصفتها القانونية. .1
 نوان المقر الرئيسي للشركة.ع .2

 رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع. .3

 بالموافقة على الترخيص.المجلس قرار  .4
 شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة. .5
 .للشركات المساهمة العامةكتاب منح الشركة حق الشروع بالعمل  .6
من مراقب الشركات قبل أسبوعين على األك ر  مصدق عقد التأسيس والنظام األساسي .7

 من تاريخ تقديم الطلب.
في الشركة إذا كانت ذات مسؤولية محدودة حتى     كشف بأسماض الشركاض وحصصهم  .8

 تاريخه.          
مديرين )حسب واقع الحال( والمدير الة ـاض هيئـاض أعضاض مجلس اإلدارة  أو أعضـأسم .9

 العام.
 وقيع عن الشركة ونماذج عن تواقيعهم.أسماض المفوضين بالت .10
 .لدى الوسيط أسماض المعتمدين .11
 اسم ضابط االرتباط مع المركز على أن يكون من أشخاص اإلدارة العليا في الشركة.  .12
 العنوان البريدي المعتمد لمراسالت المركز. .13

تغيير يطرأ على المعلومات  أييلتزم الوسيط العضو بوعالم المركز خطيًا ودون إبطاض عن  -ب
  والبيانات المبينة في الفقرة )أ( من هذه المادة.

 

 يشترط لقبول عضوية الوسيط لدى المركز ما يلي: (13المادة )
والتعليمات الصادرة   األنظمةفتح حسابات بنكية لغايات دفع وقب  أ مان األوراق المالية وفق   -أ 

 عن المركز.
 دوق ضمان التسوية المحددة بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.تسديد مساهمته في صن -ب
تزويد المركز بتعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عنه  -ج

  وفق الصيغة المحددة من قبل المركز.
ه صندوق  ضمان التسوية تقديم تعهد بتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه المركز وتجا -د

 فور الطلب.
 للمركز.  السنويةتسديد بدالت انتساب العضوية وبدالت اشتراك العضوية  -هـ
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الوسيط المالي والوسيط لحسابه إال بعد صدور قرار من مجلس  أعماليحظر على الوسيط  ممارسة  (14المادة )
 االدارة  بقبول عضويته.

 

 يلي: يلتزم الوسيط بما (   15المادة )
 التقيد التام بكافة اإلجراضات اإلدارية والتنظيمية الصادرة عن المركز.   -أ  

 تزويد المركز بموافقة المجلس على تجديد الترخيص.  -ب                 
 

  هما.مبرمة بينالخطية الالتفاقية لوعميله  تخضع العالقة ما بين الوسيط -أ    ( 16المادة )
يط تعريف أي شخص وفتح حسابات أوراق مالية له على قاعدة بيانات المركز يحظر على الوس  -ب  

 إال إذا:
 كان مفوضًا بذلك خطيًا من قبل عميله. .1
حصل على كافة الو ائق ال بوتية الالزمة لتعريف عميله وفتح حساب أوراق مالية له  .2

 وفق التعليمات  الصادرة عن المركز.
 

يوقف أو يقيد أي أنشطة أو مهام أو عمليات أو أي من الخدمات التي يقدمها  يجوز للمركز أن -(     أ17المادة )
عالمللوسيط   الجهات ذات العالقة بذلك في أي من الحاالت التالية: وا 

عدم تسديد الوسيط لاللتزامات المالية المترتبة عليـه وفقـًا ألحكـام هـذا النظـام والتعليمـات   .1
 محددة لذلك.الصادرة عن المركز  في مواعيدها ال

إذا فقــد قدرتــه التشــغيلية أو الفنيــة المطلوبــة بموجــب األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن  .2
 المركز.

 إذا أصبح الوسيط غير قادر على الوفاض بالتزاماته المالية تجاه المركز. .3
 اإلخالل بالتزاماته المبينة في نظام صندوق ضمان التسوية. .4
   نظمة أو التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.تنفيذًا للقانون أو األ .5

  

في حال اتخاذ أي إجراض وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة  يكون الوسيط المعني ملزمًا بتسوية   -ب
كافة المعامالت المعلقة التي يكون طرفًا فيها  وبعكس ذلك يتخذ المركز اإلجراضات المناسبة 

قة وفق ما يراه مناسبًا وبما يحقق مصلحة األطراف األخرى ذات العالقة لتسوية المعامالت المعل
 ودون ترتيب أي مسؤولية على المركز من جراض ذلك. 

 

 تنتهي عضوية الوسيط  لدى المركز في أي من الحاالت التالية:    -أ  (    18المادة )
 ها.إلغاض الترخيص الممنوح له لممارسة األعمال المرخص له بممارست .1

 إلغاض عضويته لدى السوق. .2
 إعالن إفالسه أو صدور قرار بتصفيته. .3

 انقضاض شخصيته االعتبارية. .4
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إذا انتهت عضوية الوسيط يتم تصفية أعمال الوسيط  ذات العالقة بالمركز وفق اإلجراضات التي   -ب
 يحددها المركز لهذه الغاية.
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 الفصل الثالث
 الحافظ األمين

 

 الو ائق والبيانات التالية:الحافظ األمين التقدم بطلب لعضوية المركز على أن يرفق بالطلب على  -أ      (19المادة )
 اسم الشركة وصفتها القانونية. .1
 عنوان المقر الرئيسي للشركة. .2

 رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع. .3

 بالموافقة على الترخيص.المجلس قرار  .4
 هادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.ش .5
 .للشركات المساهمة العامةكتاب منح الشركة حق الشروع بالعمل  .6
مصدق من قبل مراقب الشركات قبل أسبوعين  عقد التأسيس والنظام األساسي .7

 .على األك ر من تاريخ تقديم الطلب
 اض أعضاض مجلس اإلدارة والمدير العام.ـأسم .8
 .لتوقيع عن الشركة ونماذج عن تواقيعهمأسماض المفوضين با .9

 اسم ضابط االرتباط مع المركز على أن يكون من أشخاص اإلدارة العليا في الشركة. .10

 العنوان البريدي المعتمد لمراسالت المركز. .11
المعلومات   تغيير يطرأ على  أيعن  ودون إبطاض المركز خطياً  حافظ األمين بوعالميلتزم ال  -ب

 في الفقرة )أ( من هذه المادة.نة والبيانات المبي
    

 لدى المركز ما يلي: األمينيشترط لقبول عضوية الحافظ  (20المادة )
تزويد المركز بتعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عنه  -أ

  ووفق الصيغة المحددة من قبل المركز.
 ترتب عليه من التزامات مالية تجاه المركز فور الطلب.تقديم تعهد بتسديد ما ي   -ب
 السنوية للمركز. العضويةتسديد بدالت انتساب العضوية وبدالت اشتراك  -ج

           

 -يلتزم الحافظ األمين بما يلي: (    21المادة )
 التقيد التام بكافة اإلجراضات اإلدارية والتنظيمية الصادرة عن المركز.  -أ
 زويد المركز بموافقة المجلس على تجديد الترخيصت   -ب  
 

  بينهما. مبرمةالخطية الالتفاقية لوعميله الحافظ األمين تخضع العالقة ما بين  -أ      (22المادة )
يحظر على الحافظ األمين تعريف أي شخص وفتح حسابات أوراق مالية له على قاعدة بيانات  -ب         

 -المركز  إال إذا:
 كان مفوضًا بذلك خطيًا من قبل عميله. .1  
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حصل على كافة الو ائق ال بوتية الالزمة لتعريف عميله وفتح حساب أوراق مالية له  .2 
 وفق التعليمات الصادرة عن المركز.

 

 الصادرة عن المركز كل ما يتعلق باألمور التالية: اإلجراضات(    تحدد 23المادة )
ف أو تقييد أي أنشطة أو مهام أو عمليات أو أي من الخدمات التي يقدمها المركز حاالت إيقا    -أ             

 للحافظ األمين واإلجراضات المتخذة من قبل المركز في هذه الحاالت.
 االلتزامات المترتبة على الحافظ األمين تجاه المركز.   -ب 

   

 ز في أي من الحاالت التالية:تنتهي عضوية الحافظ األمين  لدى المرك  -(       أ24المادة )
 إلغاض الترخيص الممنوح له لممارسة أعمال الحفظ األمين. .1

 إعالن إفالسه او صدور قرار بتصفيته. .2

 انقضاض شخصيته االعتبارية. .3
 

إذا انتهت عضوية الحافظ األمين يتم تصفية أعمال الحفظ األمين ذات العالقة بالمركز وفق     -ب
 مركز لهذه الغاية.التي يحددها ال اإلجراضات
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على العضو االلتزام بأحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك  (25المادة )
 األنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها لدى المركز.

 

 لة القانونية القيام بأي مما يلي:يحظر على إي عضو تحت طائلة المساض (26المادة )
بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاض معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة  -أ

 .وأعضائهفيما يتعلق بعمل المركز 
 التعر  أو التأ ير على سمعة المركز ومكانته أو أي عضو آخر أو االنتقاص منها. -ب
 ة للعمالض في الحفظ األمين لتحقيق مصلحة أو منفعة خاصة.استخدام األوراق المالية العائد -ج
 إفشاض األسرار الخاصة بالمساهمين أو العمالض. -د

 

يلتزم العضو بتوفير اإلمكانيات والموارد الفنية والتقنية والبشرية والمالية الالزمة لتنفيذ وتنظيم نشاطاته  (27المادة )
 األنظمةلتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما فيها وا واألنظمةبما يتفق مع القانون  وأعماله

 والتعليمات المعمول بها لدى المركز. 
 

نص يقيد  الواجبات  أيعضو بموجب االتفاقيات التي يبرمها ان يضمن هذه االتفاقيات  أييحظر على  (28المادة )
 بمقتضاه.والتعليمات والقرارات الصادرة  واألنظمةالمفروضة عليه بموجب القانون 

  

 واألنظمةتتحمل إدارة العضو المسؤولية الكاملة عن تصرفات موظفيها المخالفة الحكام القانون  (29المادة )
 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

المركـــز  أنظمـــةحمايـــة المعلومـــات الخاصـــة بكـــل مـــنهم والتـــي تمكـــنهم مـــن الـــدخول الـــى ب األعضـــاضيلتـــزم  (30المادة )
المركـــز  أنظمـــةنيـــة وعـــدم اســـتخدام أي بـــرامأ اال بعـــد التأكـــد مـــن ســـالمتها وعـــدم تأ يرهـــا علـــى االلكترو 

 اإللكترونية. 
 

عند حدوث أي خرق لحقوق الملكية الفكريـة للبـرامأ االلكترونيـة للمركـز أو  المركز بوعالم األعضاضيلتزم  (31المادة )
أي بــــرامأ قــــد تــــو ر علــــى المعلومــــات  المركــــز أو احتمــــال وجــــود ألنظمــــة خــــاط أي خلــــل أو اســــتخدام 

 والبرامأ.  األجهزةوالبيانات المحفوظة ضمن هذه 
 


