
5671 
 
 

 الجريدة الرسمية

 بيع األوراق املالية غري األردنية داخل  وأتعليمات تسويق  
 ألحكام  صادرة باالستناد/  2021لسنة  اململكة األردنية اهلامشية 
 2017ة ــــ( لسن18من قانون األوراق املالية رقم ) /ب(118، ) /د(34)  /ص(12املواد )

 

 (1المادة )

ى هذه التعليمات  ق مو بيع األوراق المالية غير األردنية داخل المملكة تعليمات تسوي)تسم 

 ( وي عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.2021لسنة  األردنية الهاشمية

 

 
 (2المادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات  .م 

 غير ذلك: المخصصة لها مدناه، ما لم تدل القرينة على

 

 
فة في هذه التعليمات المعاني الم خص صة لها في  .ب  قانون  اليكون للكلمات والعبارات غير المعر 

 واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ما لم تدل القرينة على خ ف ذلك.
 

 المملكة األردنية الهاشمية. : ةــــــــــــــــــــالمملك

 النافذ.قانون االوراق المالية  : ونــــــــــــــــــــالقان

 هيئة االوراق المالية. : ةــــــــــــــــــــــالهيئ

 مجلس مفوضي الهيئة. : ســـــــــــــــــــالمجل

شيييييييركة الخيييييييدمات 

 المالية

شخص االعتباري الذي يمار  عم ً مو مكثر من معمال الوسيط ال :

مدير االستثمار، مو المستشار  مو الوسيط لحسابه، مو المالي

مو مدير اإلصدار، مو مي نشاط آخر تحد ده الهيئة بموجب  المالي

 القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
 ص الطبيعي مو االعتباري.الشخ : صــــــــــــــــــالشخ

مي نشاط مو عمل مرتبط بصورة مباشرة مو غير مباشرة ببيع  : قــــــــخدمة التسوي

 و/مو تسويق األوراق المالية غير األردنية داخل المملكة 

 و/مو الترويج لها مو اإلع ن عنها، بأي شكل من االشكال.

األوراق المالية غير 

 األردنية

المسجلة خارج المملكة لدل هيئة رقابية مماثلة  األوراق المالية :

 للهيئة.

الشخص المتعاقد مع شركة الخدمات المالية للحصول على خدمة  : رـــــــــــــــــالمستثم

 التسويق.

ل و/مو المرخ ص  : درـــــــــــــــــــالمص مصدر األوراق المالية غير األردنية المسج 

وراق المالية غير األردنية من حسب األصول في بلد إصدار األ

 هيئة رقابية مماثلة للهيئة و/مو وكيله.



5672 
 

 الجريدة الرسمية

 (3المادة )

 

التعليمات على ممارسة مي نشاط مو عمل من معمال تسويق و/مو بيع موراق تسري محكام هذه 

مالية غير اردنية داخل المملكة ومي نشاط مو عمل متصل بالترويج لها مو اإلع ن عنها بأي 

 شكل من االشكال.

 

ح لها بممارسة خدمة التسويق (4المادة )  الجهات المصر 

 

ح لها بذلك من الهيئة، وال بشركات الخد خدمة التسويقتنحصر ممارسة  .م  مات المالية المصر 

يجوز لسواها القيام لصالح ال ير و/مو بالنيابة عنه بأي عمل مو نشاط مت صل بصورة 

 .خدمة التسويقمباشرة مو غير مباشرة ب
مع مراعاة احكام الفقرة )م( من هذه المادة، يحظر على مي شخص الترويج مو اإلع ن بأي  .ب 

ح له بالقيام بها مو التوس ط بالقيام  خدمة التسويقوم بتقديم وسيلة كانت بأنه يق مو منه مصر 

 بها بصورة مباشرة مو غير مباشرة.
مو مباشرة مي عمل متصل  خدمة التسويقيحظر على شركة الخدمات المالية البدء بتقديم  .ج 

ل بها بصورة مباشرة مو غير مباشرة إال بعد الحصول على موافقة المجلس لمباشرة العم

 بها.
 
 

 طلب ممارسة خدمة التسويق (5المادة )

 

اغبة في ممارسة  بالتقد م بطلب للحصول على  خدمة التسويقتلت م شركة الخدمات المالية الر 

نةً ومرفقةً بالطلب البيانات  عد لهذه ال اية، مضم  ً للنموذج الم  موافقة الهيئة المسبقة وفقا

 :والوثائق التالية
 

التي  خدمة التسويقنوي شركة الخدمات المالية تطبيقها فيما يخص  إجراءات العمل التي ت .م 

 ترغب في ممارستها.
 نموذج االتفاقية التي تعت م شركة الخدمات المالية إبرامها مع المستثمر. .ب 
الوثائق المتعل قة باصدار األوراق المالية غير األردنية التي ترغب شركة الخدمات المالية  .ج 

مو الترويج لها و/ مو اإلع ن عنها داخل المملكة، بما في ذلك  ببيعها و/ مو تسويقها و/

ً نشرة اإلصدار ومية موراق مو وثائق مت صلة بها، مصادق  عليها بالطرق الرسمية. ا
الوثائق الخاصة بالمصدر بما في ذلك عقد تأسيسه ونظامه األساسي والشهادات الرسمية  .د 

ً بتها في بلد التسجيل واإلصدار، مصادقالتي تبي ن قيد تسجيله والجهة التي يخضع لرقا  ا

 عليها بالطرق الرسمية.
 االتفاقيات المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر و/مو مدير اإلصدار غير األردني. .ه 
 خدمة التسويقاالتفاقيات التي تبرمها شركة الخدمات المالية مع مي شخص ل ايات ممارسة  .و 

 وتقديمها.
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ق المالية غير األردنية التي ترغب شركة الخدمات المالية بتقديم تفاصيل ومعلومات األورا .ز 

 في حدودها، وبيان تصنيفها وتقييمها. خدمة التسويق
 بيان مصادر تمويل المصدر والبيانات والقوائم المالية الخاصة به. .ح 
بيان شروط وإجراءات البيع وإجراءات اإلصدار والفترة ال منية للتسويق و/مو البيع  .ط 

 سؤوليات المستثمر.وحقوق وم
 بيان ال اية من اإلصدار، وكيفية است  ل حصيلته. .ي 
 بيان آلية حماية المستثمر وضمانات االستثمار. .  
 بيان آليات التداول واالسترداد التي سيتم تقديمها للمستثمر. .ل 
 بيان القيود المفروضة على دفع مرباح األسهم المطبقة على المساهمين األجانب  .م 

 في بلد المصدر، إن وجدت.مو غير المقيمين 
 بيان العموالت التي ستتقاضاها شركة الخدمات المالية من المستثمر. .ن 
ض بالتوقيع عن مقد م الطلب بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة  .   إقرار موق ع من المفو 

 .بموجب الطلب والوثائق المرفقة به للهيئة
فيد بأن كافة االتفاقيات والنماذج إقرار من المستشار القانوني لشركة الخدمات المالية ي .ع 

الصادرة عن الشركة متفقة ومحكام القانون وهذه التعليمات، ودون تحمل الهيئة مية 

 مسؤولية تجاه ذلك.
 ي معلومات مو وثائق مخرل يطلبها المجلس سواًء عند تقديم الطلب مو مثناء النظر فيه.م .ف 

 

 

 (6المادة )

 

ً ألحكام المادة )تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم له .م  (  من هذه التعليمات ويصدر 5ا وفقا

( يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستكمل 30المجلس قراره بالموافقة مو رفض الطلب خ ل )

 كافة الشروط والمتطلبات.
للمجلس الطلب من شركة الخدمات المالية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة مو مي ضمانات  .ب 

صي ة والشروط التي يجدها المجلس مناسبة، لضمان االلت امات مخرل ألمر الهيئة وبال

المترتبة على الشركة في مواجهة الهيئة و/مو المستثمر و/ مو لضمان الت ام الشركة بأحكام 

 القانون وهذه التعليمات.
يجوز للمجلس في مي وقت مراجعة قيمة الكفالة مو مي ضمانة مخرل مطلوبة من شركة  .ج 

 تعديل شروطها مو صي تها، وفقاً لما يراه مناسباً. الخدمات المالية مو
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 الت امات شركة الخدمات المالية (7المادة )

 

ح لها من الهيئة بتقديم   بما يلي: خدمة التسويقتلت م شركات الخدمات المالية المصر 

 

تقديم ( من هذه التعليمات قبل 5ت ويد المستثمر بكافة البيانات والوثائق المحددة في المادة ) .م 

 له، كما تلت م بت ويده بأية تعدي ت تطرم عليها فور علمها بها. خدمة التسويق
على  خدمة التسويق،إبرام اتفاقية مع المستثمر تحدد حقوق والت امات الطرفين فيما يتعلق ب .ب 

ط ع المستثمر على جميع المستندات المتعل قة بالورقة المالية امن تتضمن االتفاقية ما يثبت 

ألردنية، ومنه على دراية وعلم بالعوائد والمخاطر المصاحبة لهذا االستثمار والضرائب غير ا

 المترتبة عليه، مع بيان توضيحي لمخاطر االستثمار.
 اع م المستثمر من االوراق المالية الموافق لشركة الخدمات المالية على تسويقها  .ج 

 غير مسجلة لدل الهيئة.
ة غير األردنية الموافق لشركة الخدمات المالية على تسويق و/مو بيع األوراق المالي .د 

ً ووفق اإلع ن المقبول من  تسويقها من الهيئة داخل المملكة ضمن المدد المحددة مسبقا

 الهيئة من حيث الصي ة والوسائل التي سيتم من خ لها نشر اإلع ن.
ألردنية التي قامت تقديم افصاح للهيئة كل ث ثة مشهر يتضمن عدد األوراق المالية غير ا .ه 

 شركة الخدمات المالية ببيعها مو تسويقها، مع بيان قيمتها وفئات توزيعها.
تقديم إفصاح للهيئة عن مي ت يير جوهري على البيانات الواردة في نشرة إصدار األوراق  .و 

المالية غير األردنية فور علم شركة الخدمات المالية بالت يير خ ل الفترة ال منية للتسويق 

 /مو البيع.و
تقديم إفصاح للهيئة عن مي ظروف مستجد ة مو معلومات جوهرية قد تؤثر بصورة مباشرة  .ز 

ح لها  مو غير مباشرة على خدمة التسويق و/مو على االستثمار في األوراق المالية المصر 

 في حدودها، فور علمها بها. خدمة التسويقبتقديم 
بما في ذلك قرارات المصدر  خدمة التسويق،ة بتقديم إفصاح للهيئة عن القرارات ذات الع ق .ح 

الصادرة عن هيئته العامة مو مجلس إدارته والقرارات ذات الع قة الصادرة عن الجهات 

الرسمية في بلد المصدر، وبذات الوقت إع م المستثمر بها خ ل الفترة ال منية للتسويق 

 و/مو البيع.
بخدمة التسويق عن تلك الخاصة بالتعام ت في فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة  .ط 

 السوق المالي األردني.
في السوق المالي األردني  شركة الخدمات الماليةفصل سج ت المستثمرين المتعاملين مع  .ي 

 عن سج تهم الخاصة بخدمة التسويق المقدمة لهم بموجب هذه التعليمات.
د تطلبها فيما يتعلق بخدمة التسويق ت ويد الهيئة بأية بيانات مو معلومات مو وثائق ق  .  

 والمستثمرين فيها.
عدم نشر مو ترويج مية بيانات مو معلومات غير صحيحة عن األوراق المالية غير األردنية  .ل 

 بتقديم خدمة التسويق في حدودها. شركة الخدمات الماليةالمسموح ل
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لحسابه في نفس يوم حسب اآللية المتفق عليها بعمليات الشراء المنفذة  المستثمرإخطار  .م 

التنفيذ، وللمستثمر االعتراض على العمليات التي تم تنفيذها على حسابه باب ة شركة 

الخدمات المالية بذات اآللية بأي خطأ مو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه 

 .شركة الخدمات الماليةوفق اآللية المبينة باالتفاقية المبرمة بينه وبين 
 بجميع االلت امات الناشئة عن تقديم خدمة التسويق للمستثمر والتي قام بتسويقها الوفاء  .ن 

 مو بيعها له في المواعيد المحددة لذلك.
رة من الهيئـة وفقا ل نظمة والتعليمات المعمول بها. .    دفع الرسوم والبدالت  المقر 

 

 

 سجل المستثمرين (:8المادة )

 

ح ل االحتفاظ بسجل  خدمة التسويقها من الهيئة بممارسة على شركة الخدمات المالية المصر 

ن السجل المستندات والبيانات والمعلومات  مفص ل بأسماء المستثمرين، على من يتضم 

والحسابات المتعلقة بالمستثمرين واالتفاقيات المبرمة معهم وكافة تفاصيل التعامل ما بين 

 والمستثمر.شركة الخدمات المالية 

 

 (9المادة )

 

ا لم تتم ت طية مو بيع كامل األوراق المالية غير األردنية المعروضة خ ل الفترات المحددة إذ

 ل كتتاب مو البيع، فلشركة الخدمات المالية إعادة عرضها بموافقة الهيئة.
 

 (10المادة )

 

توجيه خدمة  شركة الخدمات الماليةللمجلس تحديد فئة مو فئات المستثمرين الذين يجوز ل

ق لهم وشروط الم ءة المالية والخبرة واالحترافية والحد األدنى لقيمة االستثمار لكل التسوي

 منهم.

 

 مسؤولية شركة الخدمات المالية والقائمين على إدارتها (11المادة )

 

خدمة تكون شركة الخدمات المالية مسؤولة عن مي خطأ مو إهمال مو تقصير ينشأ عن قيامها ب

حتيال او تدليس مو تقديم اة اساليب تنطوي على غش او تضليل مو وعن استخدام مي التسويق

يكون وثائق مو بيانات مو معلومات غير صحيحة مو مضللة للهيئة او للمستثمر مو لل ير، و

مو هيئة مديريها مو مديرها العام، حسب  شركة الخدمات الماليةرئيس ومعضاء مجلس إدارة 

عن ارتكاب مي من هذه شركة الخدمات المالية من مع واقع الحال، مسؤولين بالتكافل والتضا

وعن األضرار التي تلحق بالمستثمر مو بال ير نتيجةً األفعال مو مخالفة محكام هذه التعليمات، 

 لذلك.
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 االتفاقية المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر  (:12المادة )

 

ن االتفاقية ال  مبرمة بينها وبين المصدر البنود التالية تلت م شركة الخدمات المالية بأن تضم 

 كحد مدنى:
إصدار  إقرار المصدر بأنه مرخص ومسجل حسب األصول من الجهة المختصة في بلد .م 

األوراق المالية غير األردنية من هيئة رقابية مماثلة للهيئة، وللهيئة اتخاذ التدابير ال زمة 

 للتحقق من ذلك.
المحكمة المختصة بحل مي ن اع قد ينشأ بين شركة تحديد القانون الواجب التطبيق و  .ب 

 الخدمات المالية والمصدر ، وتحديد طرق فض الن اعات وطرق إنهاء االتفاقية.
 تحديد العموالت مو مي كلم مخرل تم االتفاق عليه بين شركة الخدمات المالية والمصدر. .ج 
ن مية ممور جوهرية يمكن الت ام المصدر باع م شركة الخدمات المالية فوراً ودون إبطاء ع .د 

من تؤثر على ترخيصه مو تسجيله من الجهة المختصة في بلده، مو في حال صدور قرار من 

 تلك الجهة بتعليق مو إل اء ترخيصه مو تسجيله.
الت ام المصدر باع م شركة الخدمات المالية دون تأخير عن مي ت يير جوهري على  .ه 

ق المالية وعن مية ظروف مستجد ة مو معلومات البيانات الواردة في نشرة إصدار األورا

 جوهرية قد تؤثر بصورة مباشرة مو غير مباشرة على بيع و/ مو تسويق األوراق المالية

 في المملكة و/مو على االستثمار فيها خ ل الفترة ال منية للتسويق  غير األردنية

 و/مو البيع.
ات مو المعلومات المتعلقة بحساباته حق شركة الخدمات المالية بالحصول على كافة البيان .و 

 لدل المصدر.
 آلية التسويات المالية ما بين شركة الخدمات المالية والمصدر. .ز 
 

 (13المادة )
  

ح لها بممارسة خدمة التسويق القيام بما يلي:  يحظر على شركة الخدمات المالية المصر 
 لمستثمرين فيها.منح المستثمر تموي ً من مموالها مو من مموال عم ئها مو ا  .م 
األوراق المالية لىع ن عن  ،وبأي شكل من االشكال استخدام وسائل اإلع م، مي كان نوعها .ب 

  .اال وفقاً للموافقة الصادرة عن الهيئة غير األردنية.
شراء لألوراق المالية غير األردنية إال بموجب تفويض من المستثمر  قبول تنفيذ مي عملية .ج 

على من يشتمل التفويض المستلم خطياً مو عن طريق الهاتم مو عن  مو من ممثله القانوني،

والكمية والسعر  طريق رسالة بريد إلكتروني، اسم المستثمر ونوع خدمة التسويق المطلوبة

وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه، ويقع على شركة الخدمات المالية عبء إثبات من 

 مي وقت من األوقات.لديها تَفويضاً مصولياً من المستثمر في 
 .غير محددين من المجلستسويق مو بيع األوراق المالية غير األردنية لفئة من المستثمرين  .د 
ممارسة مي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيم غير مشروع لألموال من خ ل القيام بعمليات  .ه 

ونة ستثمار ممواله باستثمارات مضماوهمية يتم من خ لها إيهام المستثمر بالقدرة على 

 رم  المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل.
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 الجريدة الرسمية

 (14المادة )

 

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يجوز للمصدر منح موظفيه في المملكة حق خيار  . م

 الشراء واالكتتاب المباشر باألوراق المالية غير األردنية الصادرة عنه.
بالتقد م بطلب للحصول على موافقة  المادةالمصدر المشار إليه في الفقرة )م( من هذه يلت م  . ب

ً بالطلب كافة البيانات والوثائق المتعلقة بحق خيار الشراء  ناً ومرفقا الهيئة المسبقة، مضم 

ي معلومات مو وثائق مخرل يطلبها المجلس سواًء وم واالكتتاب الذي ينوي منحه لموظفيه

 .عند تقديم الطلب مو مثناء النظر فيه
 

 (15المادة )

 

ً ألحكام القانون والتشريعات المعمول بها في ي عاقب كل من يخالم محكام هذه التعليمات وفقا

 المملكة األردنية الهاشمية.

 

 
 (16المادة )

 يصدر المجلس القرارات ال زمة لتنفيذ محكام هذه التعليمات.

 

 ي ــــــجملس مفوض
هيئة األوراق املالية


