
  

  

  المالية باألوراق للمتعاملين المخاطر مركزية نظام تعليمات

 رقـم المالية األوراق قانون من) ب/123(و) ف/12(و) 8( المواد ألحكام استناداً  الصادرة

/ 4 تـاريخ) 2013/ 333( رقـم المفوضـين مجلس قرار بموجب والمقرة ،2002 لسنة 76

9 /2013.  

  :1 المادة

 لسـنة الماليـة بـاألوراق للمتعـاملين المخاطر مركزية نظام تعليمات التعليمات هذه تسمى 

  .2014/ 1/1 تاريخ من اعتباراً  بها ويعمل 2013

  : 2 المادة

 واألنظمــة الماليــة األوراق قــانون فــي الــواردة للتعــاريف المخصصــة المعــاني مراعــاة مــع

 هـــذه فـــي وردت حيثمـــا التاليـــة والعبـــارات للكلمـــات يكـــون بموجبـــه الصـــادرة والتعليمـــات

  :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعاني التعليمات

  .المالية األوراق هيئة:  الهيئــــة

  .الهيئة مفوضي مجلس:  المجلـــس

  .الهيئة قبل من مرخص المالية األوراق لتداول سوق أي أو عمان بورصة:  الســــوق

  .الغير لحساب وبيعها المالية األوراق شراء يمارس الذي الشخص:  المالي الوسيط

ــــل ـــاري أو طبيعـــي شـــخص أي:  العميـــ ـــدى معـــرف اعتب ـــداع مركـــز ل ـــة األوراق إي  المالي

  .السوق في التداول ألغراض المالي الوسيط مع بالتعامل يرغب أو ويتعامل



  .االلكتروني المخاطر مركزية نظام:  النظـــــام

ـــة نظـــام ـــر مركزيـ  المــالي للوســيط يتــيح الهيئــة لــدى الكترونــي نظــام وهــو:      المخاطـ

 بهـم المتعلقـة المخاطر مركزية معلومات عن واالستعالم بعمالئه الخاصة البيانات تحميل

  . الماليين الوسطاء كافة لدى

 بمقتضــاها يســمح التــي أصــوليا الموقعــة الخطيــة العميــل موافقــة:  االطـــــالع تفــويــــض

 كافـة لـدى بـه المتعلقـة المخـاطر مركزيـة معلومـات علـى باالطالع المعني المالي للوسيط

  .الماليين الوسطاء

ـــات  لذمــة المقابلــة الســوقية بالقيمــة مقيمــة العميــل بمحفظــة الماليــة األوراق:  الـضمــانــ

  . المحجوزة أو المرهونة أو الموقوفة المالية األوراق ذلك من ويستثنى المدينة العميل

  :3 المادة

 للوسيط يتيح والذي االلكتروني المخاطر مركزية نظام خدمة المالي للوسيط الهيئة توفر 

 المــاليين الوســطاء كافــة لــدى العميــل مخــاطر مركزيــة معلومــات علــى االطــالع المــالي

 شركات قبل من بها الهيئة تزويد يتم التي المعلومات وحسب الهيئة، قبل من المرخصين

  .تباعا المالية الوساطة

  :4 المادة

ــى - أ ــة قبــل مــن المــرخص المــالي الوســيط عل ــي ملــف تقــديم الهيئ  الهيئــة إلــى الكترون

 و الممنـوح التمويـل ورصـيد حجـم ذلـك فـي بمـا عمالئه مخاطر مركزية معلومات يتضمن

 الــذمم يخــص فيمــا المحــاكم أمــام المنظــورة للقضــايا باإلضــافة للمحفظــة، الســوقية القيمــة

  .المجلس قبل من المعتمد النموذج حسب وذلك لديه، عمالئه على المترتبة



 يـوم كـل نهايـة في المادة هذه من) أ( الفقرة في المذكور الملف المالي الوسيط يقدم - ب

 االوقـات حسـب النظـام لمسـتخدمي المعلومـات واتاحـة بـه الهيئة تزويد يتم ان على عمل

  .المجلس قبل من تحديدها يتم التي

 معلومـات واكتمـال ودقـة صـحة مـن والتحقـق التأكـد مسـؤولية المـالي الوسيط يتحمل -ج

  . ذلك جراء مسؤولية أي الهيئة تتحمل أن ودون عمالئه مخاطر مركزية

 االسـتعالم العميـل، مـن المقـدم االطالع تفويض على بناء المالي للوسيط يحق: 5 المادة

 وذلـك النظـام خـالل من الماليين الوسطاء كافة لدى العميل مخاطر مركزية معلومات عن

 القائمـة بالتزاماتـه بالوفـاء قيامـه متابعـة أو العميل بتمويل الخاصة القرارات اتخاذ لغايات

  . الماليين الوسطاء على

  : 6 المادة

  :يلي ما االطالع تفويض يتضمن

 علـى النظام خالل من واالطالع باالستعالم المالي الوسيط قيام على العميل موافقة    - أ

  .الماليين الوسطاء كافة لدى به المتعلقة المخاطر مركزية معلومات

 الوسـطاء كافة لدى العميل مخاطر مركزية معلومات على الحصول من الغاية تحديد - ب

  .المعلومات تلك على االطالع في العميل حق على والتأكيد

  :7 المادة

 مركزيــة معلومــات عــن االســتعالم تخولــه التــي االطــالع بتفــاويض المــالي الوســيط يحــتفظ

 العالقــة انتهــاء بعــد ســنوات خمــس لمــدة المــاليين الوســطاء كافــة لــدى عمالئــه مخــاطر

  .العميل مع العقدية

  :8 المادة



 المخــاطر مركزيــة نظــام إلــى والــدخول العمــالء بيانــات عــن االســتعالم صــالحية تكــون - أ

  .المالي الوسيط لدى االمتثال ضابط أو/و المالي المدير أو/و العام بالمدير محصورة

 يـتم أن علـى النظـام باسـتخدام المفوضـين بأسماء الهيئة إعالم المالي الوسيط على - ب

  . إفشائها وعدم المعلومات سرية على بالمحافظة قبلهم من إقرار توقيع

 المفوضـين االشـخاص فـي تغييـر اي حـدوث فـور الهيئـة اعـالم المـالي الوسيط على -ج

  .النظام باستخدام

  :9 المادة

 الوســيط بهــا قــام التــي وأوقاتهــا االســتعالم عمليــات بجميــع خاصــاً  ســجالً  النظــام يــوفر - أ

  .المالي

 المـالي الوسـيط بهـا يقـوم اسـتعالم عملية أي من الغاية عن االستفسار للهيئة يحق -ب

  .النظام خالل من

  :10 المادة

  :القانونية التدابير اتخاذ طائلة تحت يلي مما بأي القيام المالي الوسيط على يحظر 

  .النظام استخدام إساءة -أ 

  .منه موقع أصولي اطالع تفويض بدون عميل أي عن االستعالم -ب 

  .االطالع تفويض في المحددة الغاية لغير العمالء من أي عن االستعالم -ج 

  .للغير العمالء من أي عن النظام خالل من عليها حصل التي المعلومات توفير -د 

 التعليمـــات هـــذه مـــن) 8( المـــادة فـــي المـــذكورين غيـــر األشـــخاص مـــن أي تمكـــين -هــــ

  .النظام إلى بالدخول



  : 11 المادة

 كافـــة لـــدى بـــه المتعلقـــة المخـــاطر مركزيـــة معلومـــات علـــى بالحصـــول الحـــق للعميــل -أ 

  .الهيئة من أو معهم يتعامل الذين الماليين الوسطاء من وسيط أي خالل من الوسطاء

 المخـاطر مركزيـة بمعلومـات العميـل تزويـد عـن االمتنـاع المـالي الوسيط على يحظر -ب 

  .النظام باستخدام عنها والمستعلم الماليين الوسطاء كافة لدى به المتعلقة

 الخاصـة المخـاطر مركزيـة معلومـات مـن أي على الهيئة لدى االعتراض حق للعميل -ج 

  .المجلس قبل من المعتمدة اإلجراءات حسب به

  -:12 المادة

 المخـــاطر مركزيـــة معلومـــات ســـرية علـــى بالمحافظـــة االلتـــزام المـــالي الوســـيط علـــى -أ 

 هـــذه أحكـــام بموجـــب المحـــددة الغايـــات لغيـــر اســـتخدامها وعـــدم النظـــام علـــى المتـــوفرة

  .التعليمات

 فـي الـواردة المعلومـات لحمايـة والسـالمة األمن إجراءات تطبيق المالي الوسيط على -ب 

 تحت المعلومات تلك على تعديل أي أو لديه المعلومات أنظمة على دخول أي من النظام

  .بحقه القانونية اإلجراءات اتخاذ طائلة

 الماليـة األوراق قـانون فـي عليهـا المنصـوص القانونيـة التدابير اتخاذ للهيئة: 13 المادة

 .التعليمات هذه ألحكام المخالفة الجهات بحق


