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 اسم الخدمة االردنية والمتعاممة بالبورصات االجنبية ةترخيص شركات الخدمات المالية في اسواق المالي
 

 الدائرة المقدمة لمخدمة الترخيص والتفتيش

 الفئات المستهدفة لمخدمة مسؤولية محدودةالشركات المساهمة العامة او الخاصة او ذات 

 اماكن تقديم الخدمة مبنى هيئة االوراق المالية

 لممارسة تراخيص عمى الحصول الشركة طمب يبين األصول حسب موّقع كتاب .1
 (.ذكرها مع) المالية الخدمات أعمال

( عميه الحصول المطموب الترخيص غاية تتضمن)األساسي والنظام التأسيس قدع .2
 .األصول حسب مصدقين

 .عميها الحصول المطموب لمخدمة تطبيقها المنوي الخطية العمل إجراءات .3
 تقديم تاريخ قبل شهور ثالثة يتجاوز ال تاريخ في هي كما المطموبة المالية البيانات .4

 .الحسابات مدقق من مدققة مالية بيانات وآخر الطمب،

 من استيفاؤها يتم سوف التي الخدمات بدل أو العموالت الحتساب العامة األسس  .5
  .العمالء

 . الحساب فتح ونموذج المالية األوراق في التعامل اتفاقية نموذج .6
 ويجوز العمل، لسير الالزمة التنظيمية والكشوف الدورية العميل حساب كشوف .7

 .الترخيص عمى الحصول بعد والكشوف بالنماذج الهيئة تزويد الطمب لمقدم
 الحصول المنوي الخدمة في االمتثال ضابط دور يتضمن بحيث معدل  امتثال دليل .8

 .عميها
 .الترخيص طمب في لمنظر مناسبة أو ضرورية الهيئة تعتبرها أخرى بيانات أي .9

 الوثائق المطموبة

 .طمب الحصول عمى الموافقة المبدئية من الهيئة .1

 .تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة  .2

 .الموافقة النهائية من الهيئةطمب الحصول عمى  .3

 .تقديم طمب مباشرة العمل .4

 خطوات تقديم الخدمة
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  وزارة الصناعة والتجارة. .1

 البنك المركزي االردني. .2

 بورصة عمان.  .3

 مركز ايداع االوراق المالية. .4

 دائرة مراقبة الشركات. .5

 الشركاء في تقديم الخدمة

 

 الرسم بالدينار أعمال الخدمات المالية
بتحقيق غاية )متعهد تغطية  ماإلصدارات من خالل االلتزاإدارة 

 سابقًا(  
2222 

إدارة اإلصدارات من خالل االلتزام ببذل عناية )إدارة 
 اإلصدارات األولية سابقًا(

1222 

 1522 الحفظ األمين
 1222 إدارة االستثمار 

 522 الوسيط المالي

 522 الوسيط لحسابه
 252 االستشارات المالية 

 252 أمانة االستثمار
 522 التمويل عمى الهامش

 522 عن كل ترخيص في البورصات االجنبية 

رسوم الحصول عمى 
 الخدمة

 سبع ايام عمل من تاريخ استكمال الوثائق المطموبه
الوقت المتوقع النجاز 

 الخدمة
 دينار 522*اي ترخيص غير مذكور في القائمة 

 
 


