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 2017لسنة  األوراق المالية إيداعنظام الداخلي لمركز ال

 2017( لسنة 18من قانون األوراق المالية رقم ) (76ادة )لمألحكام ا باالستنادصادر 
 
 

 ( ويعمل به اعتبارًا من تاريخ2017 األوراق المالية لسنة إيداعز ـام )النظام الداخلي لمركـيسمى هذا النظ (1المادة )
26/10/2017. 

 
 الباب األول
 تعـاريـــف

 
ا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذ -أ  (2المادة )

 القرينة على غير ذلك:
 قانون األوراق المالية المعمول به. : القانون   

 هيئة األوراق المالية. : الهيئة 
 مجلس مفوضي الهيئة. : المجلس
 مركز إيداع األوراق المالية. : المركز 

 ز.مجلس إدارة المرك : مجلس اإلدارة 
 المدير التنفيذي للمركز. : المدير التنفيذي

 بورصة عمان أو أي سوق لتداول األوراق المالية مرخص من الهيئة. : السوق 
الشخص االعتباري المرخص من ِقبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط  : الوسيط 

 المالي أو الوسيط لحسابه.
رخص من ِقبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الشخص االعتباري الم : الحافظ األمين 

 األمين لألوراق المالية.
 المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها. : المصدر العام

 عضو المركز. : العضو
يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم تدل  -ب 

 رينة على غير ذلك.الق
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 الباب الثاني

 أهداف ومهام المركز
 

 ينشأ في المملكة مركز يسمى )مركز إيداع األوراق المالية(، ويكون مقره مدينة عمان. -أ  (3المادة )
 يعتبر المركز مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى تحقيق الربح. -ب 
استقالل مالي واداري، وله بهذه الصفة تملك األموال يتمتع المركز بشخصية اعتبارية ذات  -ج 

المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافه 
بما في ذلك إبرام العقود، وله حق التقاضي وان ينيب عنه في اإلجراءات القضائية أي محاِم 

 يوكله لهذه الغاية.
 .كز لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه وللهيئة التدقيق على سجالتهيخضع المر  -د 

 
 -يهدف المركز بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي: (4المادة )

هم بـاألوراق الماليـة بسـهولة تعزيز ثقة المستثمرين باألوراق المالية وتمكينهم مـن متابعـة اسـتثمارات .1 
 .ويسر

 بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق. الحد من المخاطر المتعلقة .2 
 

 يتولى المركز المهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما يلي: -أ (5المادة )
 تسجيل األوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها. .1  

 إيداع األوراق المالية. .2
 إجراء التقاص والتسوية لألوراق المالية. .3
 ه.ؤ األنشطة المهنية ذات العالقة بعمل المركز والتي يمارسها أعضااإلشراف والرقابة على  .4
ا واقتراح هذه التشريعات في التشريعات ذات العالقة بعمل المركز وفي تعديالتهإبداء الرأي  .5

 راءات الكفيلة بحماية المستثمرين مالكي األوراق المالية.واإلج
 المركز.اصدار التقارير ونشر المعلومات واإلحصاءات عن نشاط  .6
إقامة عالقات تعاون مع مراكز اإليداع والجمعيات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في  .7

 مجال األوراق المالية وإبرام اإلتفاقيات معها بما يخدم أهداف المركز.
تملك واستئجار وحيازة أي أموال منقولة أو غير منقولة وأي حقوق بما فيها حقوق الملكية  .8

ه، والتصرف في هذه األموال ز ضرورية أو مالئمة للقيام بمهامي يراها المركالفكرية، الت
 والحقوق.

 إنشاء وإدارة صندوق ضمان التسوية. .9
يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة المهام والصالحيات المنصوص  -ب 

 عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.



 

 

ها المركز وفق الطريقة التي يحدد ومصدر الورقة الماليةلمركز بترميز نوع الورقة المالية ا مو قي -أ (6المادة )
 الجهة الوحيدة في المملكة المخولة بذلك.  المركز ويكون 

 يتم تسجيل األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها بموجب قيود تدون في سجالت المركز. -ب 
الحاسب  اما يدويًا أو الكترونيًا بواسطةمسك هذه السجالت يتم المركز و  تدون القيود في سجالت -ج 

 .اآللي
تكون القيود المدونة في سجالت المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق  -د 

صادرة عنه دلياًل قانونيًا على ملكية األوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية 
وراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق األسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجالت أو األ

 الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
 

 الباب الثالث
 الهيئـة العامـة

 
 -تكون العضوية في المركز إلزامية للجهات التالية: (7المادة )

 الشركات المساهمة العامة. - أ -أ 
 له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.  المرخصشخص االعتباري ال -ب 
 الحافظ األمين. -ج 
 أي جهة أخرى يحددها المجلس. -د 
  

تتألف الهيئة العامة للمركز من األعضاء المسددين لبدالت االنتساب لعضوية المركز وبدالت اشتراك  (8المادة )
 عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.العضوية السنوية، ويكون لكل 

 
تكون صالحيات الهيئة العامة للمركز في اجتماعها السنوي العادي النظر في جميـع األمور المتعلقة  (9المادة )

 -بالمركز ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبـة بشأنهـا، بما في ذلك ما يلي:
 بأعمال المركز وخطته المستقبلية.مناقشة تقرير مجلس اإلدارة المتعلق  -أ 
وحساباته الختامية  القوائم المالية للمركزاالستماع إلى تقرير مدقق حسابات المركز عن  -ب 

 وأوضاعه المالية.
اإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية فيه للسنة  وقائمةللمركـز  المركز المالي السنوي مناقشـة  -ج 

 في الموافقة عليهـا. المالية المنتهية والنظر
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا الحكام هذا النظام. -د 
أي أمور أخرى من مهام المركز تعرض على الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس اإلدارة بناء  -هـ 

 على قرار مجلس اإلدارة أو تقترح الهيئة العامة عرضها بأغلبية أعضاءها الحاضرين.
   

تدعى الهيئة العامة للمركز إلى اجتماع عادي سنوي واحد بدعوة من قبل رئيس مجلس اإلدارة  -أ (10المادة )
 المستندة إلى قرار مجلس اإلدارة على أن ال يتجاوز موعد عقد هذا االجتماع نهاية شهر

 .نيسان



 

دعوة من تعقد الهيئة العامة للمركز اجتماعًا غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة ب -ب 
 رئيس مجلس اإلدارة المستندة إلى قرار مجلس اإلدارة .

ألغلبية أعضاء الهيئة العامة الطلب من رئيس مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع  -ج 
 غير عادي في أي وقت.

كز على رئيس مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة لالجتماع غير العادي الذي طلبه أعضاء المر  -د 
بمقتضى أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ تبليغ مجلس 
اإلدارة الطلب لعقد االجتماع، وإذا تخلف عن ذلك أو رفض االستجابة للطلب تقوم الهيئة بدعوة 

 الهيئة العامة لالجتماع على نفقة المركز.
عنوانه البريدي أو  الى العضو علىاألعمال  توجه الدعوة الجتماع الهيئة العامة وجدول -هـ 

 قبل خمسة عشر يومًا على األقل من تاريخ االجتماع.االلكتروني المثبت لدى المركز 
 ُترسل دعوة إلى الهيئة لحضور من يمثلها في اجتماع الهيئة العامة. -و 
به أو من ينتدبه مجلس يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حال غيا -ز 

 اإلدارة في حال غيابهما، أو من تعينه الهيئة في حال تعذر ذلك.
 

 يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيًا إذا حضرته أغلبية أعضاء الهيئة العامة. -أ (11المادة )
المحدد إذا لـم يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي خالل ساعة من الزمن  -ب 

لبدء االجتماع، فيؤجل الجتماع ثاٍن خالل خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد لالجتماع 
األول، ويتم تبليغ األعضاء بذلك قبل ثالثة أيام على األقل ويكون االجتماع الثاني قانونيًا 

 بالعدد الذي يحضره من األعضاء.
العامة غير العادي خالل ساعة من الزمن  إذا لـم يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة -ج 

المحدد لبدء االجتماع، تدعى الهيئة العامة الجتماع ثاٍن خالل عشرة أيام من التاريخ المحدد 
لالجتماع المؤجل، ويتم تبليغ األعضاء وفقًا إلجراءات التبليغ المبينة في هذا النظام على ان 

التاريخ المحدد لالجتماع الثاني، ويكون  ترسل الدعوة لالجتماع قبل أسبوع على األقل من
%( من األعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع 40االجتماع الثاني قانونيًا بحضور )

 الثاني يلغى االجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
ة يجوز انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع غير عادي للهيئة العامة وفي هذه الحال -د 

 تطبق أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لالجتماع.
يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي بموجب كتاب تفويض رسمي صادر  -هـ 

 .عن العضو
تصـدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية األصوات الممثلة في االجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس  -و 

 دارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.اإل
يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع األيدي، ما لم تطلب أغلبية األعضاء  -ز 

 الحاضرين االقتراع السري.
 

 ُينظم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو عليه. -أ (12المادة )
العامة كاتبًا للجلسة لتدوين عدد الحضور وأسمائهم ووقائع االجتماع يعين رئيس اجتماع الهيئة  -ب 

 والقرارات التي تتخذ فيه ويعين مراقبين اثنين لجمع األصوات وفرزها.



 

يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة، لغايات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لجنة، أحد أعضائها  -ج 
 ك لإلشراف على عملية االقتراع وإعالن النتائج. رئيسًا وعضوين آخرين من غير المرشحين وذل

   يوقع محضر اجتماع الهيئة العامة من رئيس االجتماع وكاتب الجلسة وترسل نسخة منه إلى   -د 
 الهيئة.

                              

 الباب الرابع
 مجلـس اإلدارة

 
 أشخاص. خمسةيتولى إدارة المركز مجلس إدارة مؤلف من  - ب -أ (13المادة )

 -يتألف مجلس اإلدارة من: - ت -ب 
 الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ األمين. عضو يمثل. 1 - ث
( مـن الفقـرة )ب( مـن هـذه المـادة 1باقي أعضاء المركز غير المشمولين في البنـد ) يمثل عضو. 2 - ج

 ظ األمين.وغير مرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحاف
 مـن القطــاع األهلـي مـن ذوي الخبـرة فــي المجـاالت القانونيـة والماليـة واالقتصــادية ثالثـة أعضـاء. 3 - ح

 المجلس. يعينهم
 -ج 

 
 -د

( من الفقرة )ب( من هذه المادة 2( و )1يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين في البندين )
 باالقتراع السري.من قبل الهيئة العامة بأغلبية أصوات الناخبين 
 ص طبيعــي لتمثيلــه فــي مجلــس اإلدارة تتــوافر فيــهخعلــى عضــو مجلــس اإلدارة المنتخــب تســمية شــ

شروط التمثيل المنصوص عليها في هذا النظام خالل شهر من تاريخ انتخابـه أو مـن تـاريخ انتهـاء 
ثلـه خـالل هــذه خـدمات ممثلـه ألي سـبب مـن األسـباب ويعتبـر فاقـدًا لعضـويته إذا لـم يقـم بتسـمية مم

 الفترة. 
ينتخب مجلس اإلدارة في أول جلسة يعقدها رئيسًا له ونائبًا للرئيس من بين األعضـاء المعينـين مـن  -هـ 

 قبل المجلس.
 ال يجوز ألي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق. -و 
جوز انتخاب أو تعيين أي من أعضائه ألكثر من اإلدارة ثالث سنوات، وال يتكون مدة مجلس  -ز 

 .دورتين متتاليتين
يحضـر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس االدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق  -ح 

 التصويت.
 يعين مجلس اإلدارة أمينًا للسر من موظفي المركز ويحدد واجباته وبدل أتعابه لقاء هذه المهمة. -ط 

 
 يمثل العضو في مجلس اإلدارة شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط التالية: (14دة )الما
هيئة مديرين أو مدير عام أو نائب أو رئيس أو عضو ان يكون رئيس أو عضو مجلس ادارة او  -أ 

  .مساعد مدير عام لدى العضو
 أن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة. -ب 
 مره.أن يكون قد أتم الثالثين من ع -ج 
 أن يكون حاصاًل على الشهادة الجامعية األولى حدًا أدنى. -د 
أن ال يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة أو بعقوبة تأديبية  -هـ 



 

السباب تمس الشرف اوالثقة وان ال تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت 
اسة بالشرف أو الثقة، وللمجلس القيام باإلجراءات التي يراها مناسبة صلته بأي منها السباب م

 للتثبت من توفر هذا الشرط ويعتبر قراره بهذا الخصوص قطعيًا.
 

 يكون الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة باسم العضو. - خ -أ (15المادة )
جتمــاع الهيئــة العامــة يفــتح بــاب الترشــيح لعضــوية مجلــس اإلدارة قبــل خمســة عشــر يومــًا مــن تــاريخ ا - د -ب 

 المحدد لالنتخابات ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
علـى كـل عضـو يرغـب بالترشـيح لعضـوية مجلـس اإلدارة تعبئـة نمـوذج الترشـيح لـدى المركـز وإعادتــه  - ذ -ج 

لمجلـس اإلدارة قبـل ســبعة أيـام علـى األقــل مـن تـاريخ اجتمــاع الهيئـة العامـة، علــى أن يكـون النمــوذج 
 ن قبل المفوض بالتوقيع عن العضو.موقعًا م

 على كل عضو قدم ترشيحه ويرغب في سحب ذلك الترشيح إبالغ رئيس مجلس اإلدارة بذلك خطيًا. - ر -د 
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بتوزيع قائمة بأسـماء األعضـاء المرشـحين علـى األعضـاء وذلـك قبـل ثالثـة  - ز -هـ 

 ة.أيام على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العام
لتمثيــل الوســيط والحــافظ األمــين  مرشــحاً تقســم ورقــة االقتــراع إلــى قــائمتين يســمي الناخــب فــي إحــداهما  - س -و 

باقي أعضاء المركز من غير المرخصين لممارسة أعمال الوسيط المـالي  لتمثيلمرشحًا وفي األخرى 
 أو الوسيط لحسابه أو الحافظ األمين.

هــا أســماء زائــدة عــن مقاعــد مجلــس اإلدارة ألي مــن الفئتــين المشــار تلغــى ورقــة االقتــراع التــي يــذكر في - ش -ز 
 (.13( من الفقرة )ب( من المادة )2( و )1إليهما في البندين )

يعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى األصوات في كل فئة هم أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبون  -ح 
األصوات يعاد االنتخاب بينهم وفي  وإذا حصل أكثر من مرشح من نفس الفئة على نفس العدد من
 حال تساوي االصوات في المرة الثانية يتم اجراء القرعة بينهم.

 
يكون رئيس مجلس اإلدارة الممثل الرسمي للمركز لدى جميع الجهـات ويمـارس الصـالحيات المخولـة  - ص -أ (16المادة )

اإلدارة ولـه أن يفـوض أي مـن  له بموجب األنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلـس
 صالحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة صالحيات رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه أو شغور مركزه، وفي  -ب 
حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه أو شغور مركزيهما ينتدب مجلس اإلدارة أحد أعضائه ليتولى 

 االدارة.ت رئيس مجلس صالحيا
 يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مقر المركز إال إذا نصت دعوة االجتماع على غير ذلك. - ض -ج 
 -د 

 
 -هــ

يجتمـــع مجلـــس االدارة بـــدعوة مـــن رئيســـه كلمـــا دعـــت الحاجـــة الـــى ذلـــك علـــى ان ال تقـــل اجتماعـــات  - ط
  مجلس االدارة خالل السنة الواحدة عن ستة اجتماعات.

رئيس مجلـس االدارة دعـوة مجلـس االدارة لجلسـة خاصـة بنـاء علـى طلـب خطـي يتقـدم بـه  يجب على - ظ
ثالثــة او اكثــر مــن  أعضــائه وذلــك خــالل اســبوع مــن تــاريخ تقــديم الطلــب علــى ان يــذكر فــي الطلــب 

 .مواضيع البحث لذلك االجتماع
يجــوز لــرئيس مجلــس اإلدارة فــي الحــاالت الطارئــة والتــي تتطلــب عقــد جلســة علــى وجــه االســتعجال  - ع -و 

توجيه الدعوة مشافهة أو بالهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يتم االجتماع خـالل أربـع وعشـرين سـاعة 
 على األكثر.



 

ى أن يكون رئيسه أو من أعضائه على األقل، عل أربعةيكون اجتماع مجلس اإلدارة قانونيًا بحضور  -ز 
 نائبه في حال غيابه واحدًا منهم.

تؤخـــذ قـــرارات مجلـــس اإلدارة بأغلبيـــة أصـــوات األعضـــاء الحاضـــرين ، وإذا تســـاوت األصـــوات يـــرجح  - غ -ح 
 الجانب الذي صوت معه رئيس اإلجتماع.

 تلخــص مــداوالت مجلــس االدارة فــي محضــر اجتمــاع الجلســة وتــدون قراراتــه فــي ســجل خــاص يوقعــه - ف -ط 
كافة االعضاء الحاضرين، وعلى العضـو المخـالف ألي مـن قـرارات مجلـس االدارة ان يعلـن مخالفتـه 

 .واسبابها في جلسة االجتماع وان يثبت ذلك في محضر االجتماع وسجل قرارات مجلس االدارة
ة يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور أي من جلسات مجلس اإلدارة من يراه من ذوي الخبر  -ي 

 دون أن يكون له حق التصويت.
 

تنتهـــي خـــدمات ممثـــل أي عضـــو فـــي مجلـــس اإلدارة بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة فـــي أي مـــن الحـــاالت  - ق -أ (17المادة )
 التالية:

 

 إذا اشغل منصبًا وزاريًا أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية. -1  
ذر مشروع يقبله مجلس ع لسات متتالية لمجلس اإلدارة دون إذا تغيب عن حضور ثالث ج -2

 اإلدارة، أو خمس جلسات متتالية مهما كانت األسباب.
 إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل. -3
 إذا انتهت خدماته لدى العضو. -4
م عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو فرضت عليه عقوبة تأديبية تمس كحإذا  -5

 الشرف أو الثقة.
 لن إفالسه.إذا أع -6
 إذا فقد العضو الذي يمثله أي من شروط عضويته. -7

 

 -ب 
 
 
 -ج

( علــى األعضــاء المعينــين مــن قبــل 7,4تســري أحكــام الفقــرة ) أ ( مــن هــذه المــادة باســتثناء البنــدين ) - ك
ويجــوز للمجلــس إنهــاء عضــوية أي  رار مجلــس اإلدارة لموافقــة المجلــس،المجلــس، علــى أن يخضــع قــ

 من قبله. من األعضاء المعينين
تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة المنتخب بقرار من مجلس اإلدارة في حال انتهت خدمات ممثله  - ل

 ( من هذه المادة لمرتين خالل فترة عضويته. 2بموجب أحكام الفقرة )أ/
 تعلق عضوية العضو في مجلس اإلدارة إذا توقف عن العمل لمـدة أقصـاها ثالثـة أشـهر، وإذا زادت - م -د 

 ن ذلك يعتبر مركزه شاغرًا.المدة ع
تنتهــي عضــوية العضــو فــي مجلــس اإلدارة إذا قــام بتقــديم اســتقالته خطيــًا أو توقــف بشــكل نهــائي عــن  - ن -هـ 

 ممارسة أعماله ألي سبب من األسباب.
 

أو إذا تـوفي فـي أي وقـت خـالل فتـرة عضـويته  اإلدارةفي حال رغبة العضو تغيير ممثله في مجلس  - ه -أ (18المادة )
أو انتهــت خدماتــه ألي ســبب مــن األســباب قبــل انتهـــاء مــدة العضــوية المقــررة للعضــو فيســمي ثلــه مم

 التمثيل.العضو شخصًا آخر في مكانه ممن تنطبق عليهـم شروط 
مجلـــس إدارة منتخـــب قبـــل انتهـــاء مـــدة عضـــويته المقـــررة ألي ســـبب مـــن  أي عضـــو شـــغر مركـــز إذا - و -ب 

يعـرض علـى الهيئـة العامـة فـي أول اجتمـاع قـادم لهـا و  ي مكانـهاألسباب يعـين مجلـس اإلدارة بـدياًل فـ
، وإذا شــغر مركــز أحــد األعضــاء المعينــين مــن قبــل المجلــس لــيمأل الشــاغر بــديلأو النتخــاب إلقــراره 

 .فيعين بديل عنه بنفس الطريقة التي تم تعيينه من خاللها



 

 
 
 

بعـد انتهـاء مـدة مجلـس اإلدارة لحـين  على رئـيس وأعضـاء مجلـس اإلدارة االسـتمرار بممارسـة مهـامهم - ي -ج
 انتخاب أعضاء جدد بداًل منهم ولمدة أقصاها ستة أشهر.

 
 المهام والصالحيات التالية: اإلدارةيتولى مجلس  (19المادة )

 وضع السياسة العامة للمركز بما يضمن إدارة أعماله ونشاطاته وتطويرها بما في ذلك: - أ أ -أ 
ابعــــة تنفيــــذ أحكــــام القــــانون ذات العالقــــة بأعمــــال المركــــز مــــن إجــــراءات لمت ماتخــــاذ مــــا يلــــز  .1

 واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
 مراقبة أعمال المركز من أجل تحقيق أهدافه. .2
 إقرار الموازنة التقديرية للمركز واإلشراف على تنفيذها. .3
 يئة العامة.والحسابات الختامية وعرضها على اله القوائم الماليةإعداد  .4
 وضع القواعد المنظمة لإلستعانة بالخبراء الالزمين لحسن أداء المركز. .5
 إقرار السياسة التدريبية للعاملين في المركز. .6
 تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز وتحديد أتعابه. .7
 . تعيين محام أو أكثر للمركز وتحديد أتعابه.8
 توفير األموال الالزمة إلدارة المركز وبموافقة المجلس. يات. اإلقتراض لغا9

 

 -ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -ج
 

تقديم االنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالمركز المتعلقة بالتعامل باألوراق المالية الى المجلس 
 : للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وبما في ذلك ما يلي

 مالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.إجراءات تسجيل األوراق ال .1
تحديــــد حقــــوق والتزامــــات األطــــراف ذات العالقــــة بعمليــــات التقــــاص والتســــوية ونقــــل ملكيــــة  .2

 .األوراق المالية
. الوقت الذي تنشـأ عنـده حقـوق دائنـي أطـراف عمليـات التـداول بـاألوراق الماليـة، بمـا فـي ذلـك 3

بالمقابــل النقــدي أو مــا يعادلــه، واألوراق الماليــة ذات العالقــة، وذلــك نتيجــة الحقــوق المتعلقــة 
 لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.

عليهـــا  بـــاالطالع. المعلومـــات والبيانـــات والســـجالت التـــي تعتبـــر ســـرية واألشـــخاص المخولـــون 4
 بحكم عملهم.

ز اإلفصـاح عنهـا، وتلـك التـي يجـوز . المعلومات والبيانات والسجالت التي يتوجب علـى المركـ5
 للجمهور االطالع عليها والحصول على نسخ منها.

. معــايير الســلوك المهنــي التــي تطبــق علــى كــل مــن أعضــاء المركــز، وأعضــاء مجلــس إدارتــه 6
 ومديره التنفيذي والموظفين فيه.

 . التنظيم االداري والهيكل التنظيمي للمركز والنظام الداخلي لعوائد المركز.7
 . تحديد بدل أتعاب أعضاء مجلس االدارة.8
 

اصـدار االنظمـة الداخليــة والتعليمـات واألســس الالزمـة لتسـيير شــؤون المركـز االداريــة والماليـة بنــاًء 
على تنسيب المدير التنفيذي، بمراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة وبمـا ال يتعـارض مـع أحكـام 

 يلي: التشريعات النافذة، وبما في ذلك ما
 .المفوضين بالتوقيع عن حسابات المركزتحديد  -1
 .النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين -2



 

 .اسس ومعايير االستحقاق والجدارة لغايات منح الحوافز والمكافآت للموظفين -3
 التعليمات الخاصة بصناديق ادخار واسكان الموظفين. -4

 
 الباب الخامس
 المدير التنفيـذي

   
 -أ (21المادة )

 
يعين مجلس اإلدارة بموافقة المجلس مديرًا تنفيذيًا متفرغًا إلدارة المركز بموجب عقد محدد المدة 

اه وسائر حقوقه المالية، ولمجلس اإلدارة إنهاء خدمات المدير التنفيذي بنفس يتضمن راتبه ومزاي
 .الطريقة

على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، لمجلس اإلدارة بموافقة المجلس تعيين أي من  -ب 
 ريقة.موظفي المركز الدائمين مديرًا تنفيذيًا للمركز، ولمجلس اإلدارة إنهاء خدماته بنفس الط

  -ج
 
 -د
 
 -ه

يخضع المدير التنفيذي المعين وفق ألحكام الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة لفترة تجربة 
 يحددها مجلس اإلدارة على أن ال تقل عن ستة أشهر.

يحظر على المدير التنفيذي القيام بأي عمل آخر أو أن يكون شريكًا أو مساهمًا في أي 
 له.مرخص له أو أن يكون ممثاًل 

يمارس المدير التنفيذي عمله وفقًا لألنظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في المركز كما 
 يمارس أي صالحيات أخرى يحددها مجلس اإلدارة.

 

نــين وممثلــي االعضــاء المنتخبــين االفصــاح للهيئــة والمركــز عمــا علــى اعضــاء مجلــس االدارة المعي -أ (20المادة )
يملكـــه كـــل مـــنهم واقربـــاؤه مـــن اوراق ماليـــة اردنيـــة وعـــن أي مســـاهمات او حصـــص فـــي أي شـــركة 

 خدمات مالية واي تغيير يطرأ على أي منها خالل سبعة ايام من تاريخ التغيير.
ئة والمركز عما يملكه كل منهم من مساهمات على أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين االفصاح للهي -ب 

او حصص في أي مرخص له عضو في المركز من غير البنوك، واي تغيير يطرأ على أي منها 
 خالل سبعة أيام من تاريخ التغيير. 

يلتزم كل مـن رئـيس واعضـاء مجلـس االدارة وممثـل أي مـنهم بالعمـل لمصـلحة المركـز ويتقيـد علـى  -ج 
 -ي:وجه الخصوص بما يل

اإلفصــاح عــن أي مصــلحة تخصـــه بشــأن أي موضــوع مطـــروح للنقــاش علــى مجلـــس اإلدارة،   .1
 وفي هذه الحالة يتوجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.

 المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالمركز وعدم نقلها الي طرف اخر. .2
بحكــــم عضــــويته أو تمثيلـــــه فــــي مجلـــــس اإلدارة  عــــدم اســــتغالل أي معلومـــــات حصــــل عليهـــــا .3

 لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.
يعتبــر رئــيس واعضــاء مجلــس االدارة مســؤولين عــن كــل مخالفــة يرتكبهــا مجلــس االدارة للتشــريعات  -د 

 المعمول بها.
طيـًا فـي ال تشمل المسؤولية المشار اليها في الفقرة )د( من هذه المادة أي عضـو اثبـت اعتراضـه خ -هـ 

 محضر اجتماع مجلس االدارة الذي تم فيه اتخاذ أي قرار تضمن مخالفة للتشريعات المعمول بها.



 

 
يتم اختيار المدير التنفيذي من بين األشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في المجاالت المالية واالقتصادية، على  (22المادة )

 -ر فيه الشروط التالية:أن تتوف
 أن يكون أردني الجنسية. -أ

 أن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة. -ب
 أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة في المجاالت المالية واالقتصادية. -ج
 أن يكون حاصاًل على الشهادة الجامعية األولى حدًا أدنى. -د
مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة تأديبية أو جنحة حكم بجناية  أن ال يكون قد صدر بحقه -هـ

ألسباب تمس الشرف أو الثقة وأن ال تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت 
 صلته بأي منها ألسباب ماسة بالشرف أو الثقة.

 -أ (23المادة )
 
 

ى جميع الشؤون اإلدارية والمالية والفنية يكون المدير التنفيذي مسؤواًل أمام مجلس اإلدارة ويتول
 للمركز بما في ذلك ما يلي:

 . متابعة تنفيذ أحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.1
 . تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة. 2
فق السياسات التي   و  . التوقيـع على كافة الوثائق والمراسالت الالزمة لتسيير أعمال المركز3

 .يقررها مجلس اإلدارة
 . تعيين الموظفين في المركز وفقًا ألحكام نظام موظفي المركز وقرارات مجلس اإلدارة.4
 . متابعـة حسن سير األعمال في المركز وحسن أداء موظفيه وجهازه اإلداري.5
ثالثــين مــن شــهر تشــرين . تحضــير مشــروع الموازنــة التقديريــة وتقديمــه إلــى مجلــس اإلدارة قبــل ال6

 الثاني من كل سنة.
 . تقديم البيانات المالية ربع السنوية إلى مجلس اإلدارة.7
 . تقديم البيانات المالية النصف سنوية مصدقة من مدقق الحسابات إلى مجلس اإلدارة.8
لحسابات  إلى والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مدققة من مدقق ا القوائم المالية. تقديـم 9

 مجلس اإلدارة قبل نهاية شهر  شباط من العام الالحق.
 . ممارسة جميع الصالحيات والقيام باألعمال األخرى التي يعهد مجلس اإلدارة بها إليه.10
 . تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة.11

ف رئيسي في المركز بموافقة مجلس اإلدارة للمدير التنفيذي تفويض أي من صالحياته ألي موظ -ب 
 على أن يكون التفويض محددًا وخطيًا.

يعين مجلس اإلدارة نائبًا للمدير التنفيذي يتولى إدارة شؤون المركز  في حال غياب المدير  -ج
 التنفيذي أو شغور مركزه.

 
مجلس اإلدارة والهيئة بما يملكه أو  على المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز أن يصرح إلى -أ (24المادة )

 يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استالم مهامه وفور حدوث أي تغيير عليهـا.
يحظر على المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز أن يكون شريكًا أو مساهمًا في أي مرخص  -ب

 له عضو في المركز أو أن يكون ممثاًل له أو ألي من أعضاء المركز.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة، يخضع المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز  -ج

 للتعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم امتالك أو تداول أي أوراق مالية من قبل أي منهم.



 

 
 -أ (25المادة )

 
 -ءلة القانونية ما يلي:ُيحظر على المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز تحت طائلة المسا 
. استغالل أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى المركز لغايات الكسب المادي أو 1

 المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر.
. إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى المركز ألي طرف آخر غير مفوض 2

 باالطالع عليها.
 فكرية للبرامج اإللكترونية للمركز.. خرق لحقوق الملكية ال3

يلتزم المدير التنفيذي وموظفو المركز بحفظ الوثائق السرية في مكان آمن يضمن عدم اطالع  أي  -ب
 شخص عليها.

يلتزم موظفو المركز بإعالم المدير التنفيذي عند حدوث أي خلل أو استخدام خاطئ ألنظمة  -ج
تؤثر على المعلومات والبيانات المحفوظة ضمن هذه  المركز أو احتمال وجود أي برامج قد

 األجهزة والبرامج.
 

يلتزم المدير التنفيذي وموظفو المركز باتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان سالمة أجهزة  (26المادة )
 ه.وأنظمة المركز اإللكترونية وعدم السماح لألشخاص غير المخولين باستخدام أجهزته وأنظمت

 
 

 الباب السادس
 السنة المالية وموارد المركز

 
تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي  (27المادة )

 والثالثين من شهر كانون األول من السنة ذاتها.
 

 تتكون موارد المركز من: (28المادة )
 السنوية التي يتقاضاها من أعضائه، اشتراك العضوية بدالتو  ب لعضوية المركزبدالت االنتسا -أ 

    والعموالت واألجور والبدالت والغرامات التي تنص عليها أنظمته الداخلية. وبدالت التسجيل
 عائدات أمالك المركز وعائدات أمواله وبيع أصوله. -ب 
 .عليها وافق المجلسالهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي ي -ج 

 
التــي يحــددها مجلـــس  والقـــرارات يــودع المركــز أموالــه النقديـــة لــدى بنــك أو أكثــر فـــي المملكــة وفــق األســس (29المادة )

 .اإلدارة
 على المركز أن يمسك ما يلي: (30المادة )

 .والسجالت المحاسبية الخاصة به وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة الدفاتر -أ
 والتعليمات الصادرة عنه. الداخلية والسجالت الضرورية لمزاولة أعماله وفق أنظمته الدفاتر -ب

 
 يحتفظ المركز باحتياطي عام يقيد فيه صافي الفائض السنوي للمركز في كل سنة مالية. -أ (31المادة )

ـى من االحتياطي العام، ألي سنة مالية يغطوإجمالي النفقات  اإليراداتوقع عجز في حساب  إذا -ب



 

العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ هذا وإذا لم يكف االحتياطي العام لتغطية 
 فيما بعد. المتحققة اإليراداتدينًا لهم على صافي  تم دفعه، ويكون ما تهالكافي لتغطي

المركز بموافقة المجلس اقتراض على الرغم مما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة لمجلس إدارة  -ج
 المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.

فــي حــال انقضــاء الشخصــية االعتباريــة للمركــز بحلــه أو بتصــفيته أو بــأي شــكل مــن األشــكال تــؤول  -د
 أمواله إلى الخزينة العامة.

 
 

 الباب السابع
 أحكــام عــامة

 
لدى الغير امواال عامة يتم تحصيلها وفقا الحكام قانون تحصيل االموال  تعتبر أموال المركز وحقوقه (32المادة )

 االميرية المعمول به.
 

 .2004لسنة يـلغـى النظام الـداخـلي لـمـركز إيــداع األوراق الـمـاليـة  . أ (33المادة )

ه ضـمن تبقى جميع األنظمة الداخلية والتعليمات واالسس الصادرة بموجب النظام الداخلي المشـار اليـ . ب
 الفقرة )أ( من هذه المادة، سارية المفعول الى حين الغائها أو استبدال غيرها بها.
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