تعميمات ايصاالت ايداع األوراق المالية الصادرة استناداً ألحكام المواد ( )3و ( )8و (/12ف)
من قانون األوراق المالية رقم ( )76لسنة .2002

المادة ()1
تسمى ىذه التعميمات تعميمات ايصاالت ايداع االوراق المالية لسنة  7117ويعمل بيا اعتبا اًر من

التاريخ الذي يحدده المجمس.
المادة ()7

أ) يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه مالم تدل القرينة عمى غير ذلك -:

الهيئة  -:ىيئة االوراق المالية
المجمس -:مجمس مفوضي الييئة

البورصة  -:بورصة عمان او اي سوق لتداول االوراق المالية مرخص من الهيئة.

المركز  -:مركز ايداع االوراق المالية
السوق  -:بورصة عمان او البورصة االجنبية
الجهة المصدرة االجنبية  -:الشخص االعتباري غير األردني الذي يصدر اوراقاً مالية مدرجة
ومتداولة في بورصة أجنبية

الجهة المصدرة األردنية  -:الشخص االعتباري األردني الذي يصدر اوراقاً مالية متداولة في
بورصة عمان

ايصاالت االيداع -:أوراق مالية يصدرىا بنك االيداع تمثل أوراق مالية تعود لجية مصدرة أردنية أو
اجنبية ويتم تداول ىذه االيصاالت في أسواق مالية غير االسواق المالية المدرجة فييا األوراق

المالية المقابمة ليا ،ولمالكي ىذه االيصاالت كافة الحقوق المقررة لمالكي األوراق المالية المقابمة

ليا .

االوراق المالية المقابمة اليصاالت االيداع  -:االوراق المالية الصادر مقابميا ايصاالت ايداع.

معامل التحويل  -:العدد الذي يمثل نسبة ايصاالت االيداع مقابل كل ورقة مالية تصدر مقابميا.
بنك االيداع -:ىو الشخص االعتباري المرخص لو اصدار ايصاالت االيداع.
اتفاقية االيداع  -:االتفاقية المبرمة مابين الجية المصدرة وبنك االيداع تتضمن معمومات حول
برنامج ايصاالت االيداع المنوي اصدارىا ،وتحدد حقوق والتزامات كل منيما.

الحافظ األمين -:الشخص االعتباري المرخص لو بممارسة أعمال الحفظ االمين لالوراق المالية
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والذي يعينو بنك االيداع وكيالً لو في السوق اآلخر.

ب) يكون لمكممات والعبارات غير المعرفة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا في قانون

االوراق المالية واالنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه مالم تدل القرينة عمى غير ذلك .
المادة ()3

أ) عمى بنك اإليداع المرخص من قبل الييئة والذي يرغب في اصدار ايصاالت االيداع داخل

المممكة التقدم لممجمس بطمب تسجيل ايصاالت االيداع مرفقاً بو المعمومات التالية-:

 .1تفاصيل وافية حول ايصاالت االيداع والية اصدارىا والغاية من اصدارىا واالطراف المشاركة
في اصدارىا وكافة المعمومات حوليا بما في ذلك الحد االقصى لعدد االيصاالت  ،الية
االصدار واالطفاء .

 .2نشرة اصدار معدة وفقاً لمممحق الذي تصدره الييئة عمى أن يتم اعداد نشرة االصدار من قبل
مدير اصدار مرخص من قبل الييئة.

 .3نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام االساسي وشيادة التسجيل لمجية المصدرة االجنبية .

 .4الموافقات والق اررات الرسمية لمجية المصدرة االجنبية المتضمنة الموافقة عمى اصدار ايصاالت
االيداع والتي يتم قبوليا من الييئة.

 .5الموافقات الرسمية لمجيات الرقابية االجنبية التي تخضع الجية المصدرة األجنبية لرقابتيا اذا
تطمبت تشريعات تمك الدول ذلك والتي يتم قبوليا من الييئة.

 .6نسخة من اتفاقية االيداع المبرمة مع الجية المصدرة األجنبية تتضمن المعمومات التالية -:
 التواريخ الزمنية المحددة الصدار ايصاالت االيداع .

 حقوق حممة ايصاالت االيداع (توزيع االسيم المجانية  ،االرباح النقدية ،الية التصويت،
المشاركة في زيادة راس المال من قبل الجية المصدرة االجنبية وغيرىا .

 معامل التحويل.

 سعر االصدار والية تحديده.

 الرسوم والمصاريف والعموالت المحددة عمى اصدار ايصاالت االيداع واطفاؤىا.
.7اسم الحافظ االمين ونسخة من االتفاقية المبرمة معو .

.8أية اتفاقيات مع جيات اخرى ذات عالقة باصدار ايصاالت االيداع.
 .9تعيد من بنك اإليداع والحافظ األمين بعدم التصرف في األوراق المالية المحفوظة لديو
كغطاء ليذه اإليصاالت.
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 .10اي بيانات ومعمومات اخرى تراىا الييئة ضرورية.
ب) تقوم الييئة باشعار مدير االصدار بالمالحظات عمى نشرة االصدار خالل مدة (  )15يوم
عمل من تاريخ تسميميا لممراجعة من قبل ىيئة االوراق المالية.
ج) يصدر المجمس ق ارره بالموافقة عمى التسجيل أو بالرفض خالل مدة ( )31يوماً من تاريخ تقديم
الطمب مستكمالً لكافة المتطمبات التي تحددىا الييئة .

المادة ()4

يمتزم بنك االيداع بعد اصدار ايصاالت االيداع داخل المممكة بما يمي-:
 .1اعالم الييئة خطياً فور االنتياء من كافة اجراءات اصدار ايصاالت االيداع بعدد االيصاالت

التي تم اصدارىا وسعرىا واالوراق المالية المقابمة ليا وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يط أر
عمى ىذه المعمومات.

. 2االلتزام بكافة أحكام قانون االوراق المالية واالنظمة والتعميمات والق اررات الصادرة بمقتضاه،
بما في ذلك االفصاح فو اًر عن اي معمومة جوىرية قد تؤثر عمى استم اررية ايصاالت االيداع.
الحفاظ عمى كافة حقوق حممة ايصاالت االيداع واعالميم بيا ،بما في ذلك االفصاح عن
كافة الق اررات والمعمومات ذات العالقة بحقوق مالكي تمك االيصاالت فور اتخاذىا.
.االفصاح في السوق المحمي عن جميع ما يفصح عنو في السوق الخارجي.
.5استكمال االجراءات الالزمة لدى المركز والبورصة عند اجراء اي من عمميات التحويل من
والى ايصاالت االيداع .

 .6تزويد الييئة باي بيانات ومعمومات اخرى تراىا ضرورية تتعمق بايصاالت االيداع .
المادة ()5

أ) يجوز لمجية المصدرة االردنية التي تكمف بنك ايداع اجنبي الصدار ايصاالت ايداع خار
المممكة مقابل اسيميا اصدار ىذه االيصاالت من خالل-:
 .1زيادة أرس المال وتخصيصيا لبنك االيداع .

 .2قيام بنك االيداع بشراء األسيم من خالل السوق.

 .3تخصيص أسيم الخزينة الممموكة من الشركة لبنك االيداع وفي ىذه الحالة اليتم تطبيق

الحد االدنى لفترة االحتفاظ المنصوص عمييا في تعميمات شراء الشركات المساىمة العامة
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لالسيم الصادرة عنيا.

ب) يكون الحد االقصى لعدد االسيم التي تصدر مقابميا ايصاالت ايداع ( )%31من رأسمال
الشركة المكتتب بو والمدفوع ولمجية المصدرة االردنية تجاوز ىذه النسبة بعد الحصول عمى موافقة

المجمس المسبقة عمى ذلك.
المادة ()6

أ) مع مراعاة أحكام المادة ( )5من ىذه التعميمات عمى الجية المصدرة األردنية التي تكمف بنك
االيداع باصدار ايصاالت ايداع خار المممكة التقدم لممجمس بطمب خطي لمحصول عمى الموافقة

مرفقة بالطمب البيانات التالية -:

 .1تفاصيل وافية حول ايصاالت االيداع ونوعيا والية اصدارىا والغاية من اصدارىا واالطراف
المشاركة في اصدارىا وكافة المعمومات حوليا ونسخة من االتفاقيات المبرمة معيا .

 .2قرار الييئة العامة في اجتماعيا غير العادي بالموافقة عمى اصدار ايصاالت ايداع في حال
زيادة راس المال أو تخصيص أسيم الخزينة لبنك االيداع .

 .3نسخة من اتفاقية االيداع المبرمة مع بنك االيداع تتضمن المعمومات التالية-:
 التواريخ الزمنية المحددة الصدار ايصاالت االيداع .
 عدد ايصاالت االيداع ونوعيا ومعامل التحويل .
 حقوق حممة

ايصاالت

االيداع (توزيع

االسيم

المجانية

،االرباح

التصويت،المشاركة في زيادة راس المال من قبل الجية المصدرة  ..الخ) .

النقدية ،

 سعر االصدار اليصاالت االيداع والية تحديده .

 تحديد البورصة االجنبية المراد اد ار ايصاالت االيداع لدييا.
 الرسوم والمصاريف والعموالت المحددة عمى اصدار ايصاالت االيداع واطفاؤىا.
 التاريخ المتوقع لبدء التداول في ايصاالت االيداع في البورصة االجنبية.
 الية الطرح اليصاالت االيداع خار المممكة .

. 4اسم الحافظ األمين المرخص من الييئة ونسخة من االتفاقية المبرمة ما بين بنك االيداع
والحافظ االمين .

 .5متطمبات االفصاح والموافقة عمى اصدار ايصاالت االيداع المعمول بيا في البورصة
األجنبية.

 .6اي بيانات ومعمومات اخرى تراىا الييئة ضرورية.
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ب) يصدر المجمس ق ارره بالموافقة أو بالرفض عمى طمب الجية المصدرة األردنية خالل مدة ()31
يوم من تاريخ تقديم الطمب مستكمالً لكافة المتطمبات التي تحددىا الييئة.
المادة ()7

تمتزم الجية المصدرة األردنية بعد اصدار ايصاالت االيداع خار المممكة بما يمي-:

أ) اعالم الييئة خطياً فور االنتياء من كافة اجراءات اصدار وبيع ايصاالت االيداع في البورصة
االجنبية بعدد ايصاالت االيداع التي تم اصدارىا وسعرىا واالوراق المالية المقابمة ليا وفقاً لمعامل

التحويل وأي تغيير يط أر عمى ىذه المعمومات.

ب) تزويد الييئة بتقرير شيري يتضمن معمومات عن ايصاالت االيداع المصدرة عمى أن يتضمن
التقرير معمومات عن حجم تداول االيصاالت وسعرىا ،وعدد االيصاالت المطفأة والمصدر

مقابميا أوراق مالية .

ج) استكمال االجراءات الالزمة لدى المركز عند اجراء اي من عمميات التحويل من والى ايصاالت
االيداع.

د) االلتزام بكافة أحكام قانون االوراق المالية واالنظمة والتعميمات والق اررات الصادرة بمقتضاه ،بما
في ذلك االفصاح فو اًر عن اي معمومة جوىرية قد تؤثر عمى استم اررية ايصاالت االيداع.

ه) االفصاح في السوق المحمي عن جميع ما يفصح عنو في السوق الخارجي.

و) تزويد الييئة بأي بيانات ومعمومات اخرى تراىا ضرورية تتعمق بايصاالت االيداع .
المادة ()8

يحظر التصرف باألوراق المالية المقابمة اليصاالت االيداع اعتبا اًر من تاريخ استكمال اجراءات

تسجيميا لدى المركز .
المادة ()9

أ) تطبق أحكام تعميمات اد ار االوراق المالية الصادرة عن البورصة عند قيام بنك االيداع بالتقدم
بطمب اد ار ايصاالت االيداع لدى البورصة.

ب) تصدر البورصة القرارت والمتطمبات الالزمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة.
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المادة ()11

أ) ت طبق أحكام تعميمات تسجيل وايداع االوراق المالية الصادرة عن المركز عند قيام بنك االيداع
بطمب تسجيل ايصاالت االيداع لدى المركز.

ب) يصدر المركز الق اررات والمتطمبات الالزمة لتنفيذ أحكام لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة .
المادة ( )11أحكام وشروط عامة

أ) يتم تزويد الييئة بجميع الوثائق والمستندات المتعمقة بايصاالت االيداع بالمغتين العربية
واالنجميزية عمى أن تكون النسخة المترجمة الى المغة العربية نسخة قانونية معتمدة .

ب) لممجمس اصدار الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذه التعميمات .

ج) لممجمس وعند النظر في طمبات ايصاالت االيداع استثناء مقدم الطمب من أي من أحكام ىذه
التعميمات.

د) يصدر المجمس ممحق اعداد نشرة اصدار ايصاالت االيداع .

ه)تطبق أحكام تعميمات إصدار األوراق المالية وتسجيميا النافذة عند تسجيل واصدار إيصاالت
اإليداع.
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