
 حق الحصول على المعلومات

 0096265607171 : هاتف –info@jsc.gov.jo : للتواصل

 ..المستثمر عزٌزي  

 ٌحصل ان ما مجتمع فً ٌعٌش الذي الفرد حق إن

 تحكم التً السلطة أو االدارة من كافٌة معلومات على

 فً وٌرغب تعنٌه التً األمور حول المجتمع، هذا

 فً الحق لمعنى الحقٌقً التجسٌد هو معرفتها،

 حق ضمان قانون كفله الذي المعلومات على الحصول

  لسنة (47) رقم األردنً المعلومات على الحصول

  :ماٌلً على منه (8) المادة تنص والتً 2007

 المعلومات على الحصول تسهٌل المسؤول على"

 علٌها المنصوص وبالكٌفٌة ابطاء دون كشفها وضمان
 .”القانون هذا فً

 .ال تتردد فً ممارسة حقك
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 ..عزٌزي المستثمر 

 
 معلومات جمع من بد ال سلٌم باستثمار البدء تستطٌع حتى 

 تحصل وحتى استثمارك، جوانب بكافة تتعلق وصحٌحة دقٌقة

 فإنك لذلك الموثوقة، مصادرها من جمعها من بد ال علٌها

 "متاحة" أنها على مصنفة معلومة أي على الحصول تستطٌع

 على الحصول طلب تقدٌم خالل من المالٌة األوراق هٌئة لدى

 أو الهٌئة، مقر إلى شخصٌا   بالحضور ورقٌا   إما المعلومات

 هٌئة قامت حٌث االلكترونً، موقعنا خالل من الكترونٌا  

 الحصول طلبات على اإلجابة خدمة بأتمتة المالٌة األوراق

 من الكترونٌا   الخدمة هذه طلب من لتتمكن المعلومات على

 خالل من االلكترونً الهٌئة موقع عبر مباشرة التقدٌم خالل

    -:التالً الرابط

                 
  www.jsc.gov.jo/requestinfo.aspxhttps:// 
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 ..عزٌزي المستثمر 

 

 عن أهمٌة ٌقل ال المعلومة على الحصول توقٌت إن 

 المالٌة األوراق هٌئة التزمت فقد لذلك ذاتها المعلومة

 على الحصول طلبات على اإلجابة خدمة بتقدٌم

 لدٌها، سرٌع مسار ضمن لإلعالمٌٌن المعلومات

 ممكن، وقت بأسرع للجمهور المعلومة توفٌر ٌضمن

 خالل من الكترونٌا   طلبها لٌتم الخدمة هذه أتمتة تم كما

 خالل من االلكترونً الهٌئة موقع عبر مباشرة التقدٌم

 -:التالً الرابط
 
 aspx.jo/RequestInfoMedia.gov.jsc//:https 
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 ..عزٌزي المستثمر 

 هٌكلها ضمن ٌندرج المالٌة األوراق هٌئة بأن اعلم

 والمعلومات البٌانات قسم ٌسمى خاص قسم التنظٌمً

 على الحصول حق ضمان قانون بتطبٌق ٌعنى

 متلقً استفسارات كافة على واإلجابة المعلومات

 بأعلى محددة وضوابط بروتوكوالت ضمن الخدمة

 .والفاعلٌة الكفاءة درجات

 على تحصل أن على المستثمر عزٌزي احرص لذلك  

 لطلب تقدٌمك عند المعلومات قسم من استالم اشعار

 خالل من الهٌئة تقوم كما المعلومة، على الحصول

 كافة تدفق بضمان لدٌها والمعلومات البٌانات قسم

 سٌاسة ضمن متاحة أنها على المصنفة البٌانات

 .المعلومات عن االستباقً االفصاح
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 ..عزٌزي المستثمر 

 على بالرد تلتزم المالٌة األوراق هٌئة أن اعلم

 مدة ضمن المعلومات على الحصول طلبات

 الطلب لتقدٌم التالً الٌوم من ٌوما   ثالثٌن

 معلال   ٌكون أن ٌشترط الذي بالرفض سواء

 عن االمتناع ٌعتبر كما باإلٌجاب، أو ومسببا  

 بالرفض، قرارا   المحددة المدة ضمن الرد

 شكوى تقدٌم المستثمر عزٌزي لك ٌحق وبذلك

 مفوض بواسطة المعلومات مجلس أمام

 بحق دعوى تقدم أن لك ٌحق كما المعلومات،

 حال فً العلٌا العدل محكمة أمام المسؤول

 .المعلومات على الحصول طلب رفض

mailto:info@jsc.gov.jo


 حق الحصول على المعلومات

 0096265607171 : هاتف –info@jsc.gov.jo : للتواصل

 ..عزٌزي المستثمر 

 عن االستباقً اإلفصاح المالٌة األوراق هٌئة تضمن

 الهٌئة طورت فقد الخدمة متلقً من طلبها قبل المعلومة

 خالل من عمان بورصة مع بالتعاون لإلفصاح جدٌدة آلٌة

 ((XBRL لغة باستخدام االلكترونً االفصاح نظام تطبٌق
Extensible Business Reporting Language، ًوه 

 .جوانبه كافة من لالفصاح ومتطورة موّحدة عالمٌة لغة

 عن االفصاح عملٌة وٌسرع ٌسهل النظام هذا وتطبٌق

 المصدرة للجهات المالٌة غٌر والمعلومات المالٌة البٌانات

 فً ٌساعدك الذي األمر واالنجلٌزٌة، العربٌة باللغتٌن وذلك

 فً االستثماري قرارك التخاذ الالزمة المعلومات توفٌر

 نظام 2020 عام خالل الهٌئة واطلقت كما المناسب، الوقت

 والذي الجدٌد XBRL بلغة االلكترونً واالفصاح الخدمات

 وارسال الخدمات لتقدٌم حصرٌة الكترونٌة منصة ٌُعد

 .الهٌئة لرقابة الخاضعة الجهات  من االفصاحات
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 بزٌارة تقوم أن المستثمر عزٌزي المجدي من 
 موقع ضمن (FAQ) تكرارا   األكثر األسئلة قسم

  -:التالً الرابط خالل من االلكترونً الهٌئة
   jo/faq/ar.gov.jsc.www//:https 

 دورٌا   القسم هذا بتحدٌث الهٌئة تقوم حٌث

 تتكرر التً واالستفسارات باألسئلة وتغذٌته

 قد والتً المعلومة على الحصول طلبات ضمن

 عن وتبحث لدٌك استفهام عالمات تشكل

 .إجابتها
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 األوراق هٌئة بأن المستثمر عزٌزي علما 

 منصة على بٌاناتها تصنٌف أنهت قد المالٌة

 استنادا   المفتوحة الحكومٌة البٌانات تصنٌف

 ،2020 الحكومٌة البٌانات تصنٌف لسٌاسة

 62 منها بٌانات مجموعة 121 بواقع

 56و ،"عادي" تصنٌف بمستوى مجموعة

 وثالث ،"خاص" تصنٌف بمستوى مجموعة

 وال ،"حساس" تصنٌف بمستوى مجموعات

 ضمن مصنفة الهٌئة لدى مجموعة أي ٌوجد

 . "سري" مستوى
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 تقوم المالٌة األوراق هٌئة بأن المستشمر عزٌزي اعلم

 الحكومٌة البٌانات منصة على بٌاناتها مجموعات بنشر

 البٌانات مجموعات تستعرض منصة وهً المفتوحة

 المفتوحة بالصٌغ الحكومٌة الجهات بحوزة التً المفتوحة

 للشروط ووفقا لك ٌسمح بحٌث آلٌا ، للقراءة القابلة و

 المفتوحة الحكومٌة للبٌانات األردنٌة الرخصة فً الواردة

 المنصة على المنشورة البٌانات مجموعات بإستخدام

 سٌاسة بموجب وذلك توزٌعها وإعادة اإلستخدام وإعادة

 لمجموعات الوصول وٌمكنك المفتوحة، الحكومٌة البٌانات

 واألعمال االقتصاد قطاع ضمن المالٌة األوراق هٌئة بٌانات

 -:التالً االلكترونً الرابط عبر
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Op
enData#/manageDataSet  
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 .. المستثمر عزٌزي
 أي على بالرد المالٌة األوراق هٌئة تلتزم

 البٌانات منصة على ٌرد معلومة طلب

 بمجموعات ٌتعلق المفتوحة الحكومٌة

 مارس بها، الخاصة المنشورة البٌانات

 على الحصول فً تتردد وال حقك

 بل الموثوق مصدرها من المعلومة

   .اٌضا   عنها واالستفسار
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