
 

 8103لسنة  72نظام صندوق حماية المستثمرين في األوراق المالية رقم

 0/7/8103بتاريخ 0014من عدد الجريدة الرسمية رقم 0470المنشور عمى الصفحة 

نظام معدل لنظام صندوق حماية المستثمرين في االوراق المالية لسنة  8104( لسنة 87رقم )والمعدل بموجب نظام 
 0/7/8104( بتاريخ 0014( من عدد الجريدة الرسمية رقم )0104عمى الصفحة )والمنشور  8104

 

 0المادة 

( ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة  8102نظام صندوق حماية المستثمرين في األوراق المالية لسنة ) يسمى ىذا النظام
 ة.الرسمي

 

  8المادة 

النظام المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل القرينة عمى غير  يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا . أ
 ذلك:

  : قانون األوراق المالية.        القانون
 : صندوق حماية المستثمرين.      الصندوق

 : مجمس إدارة الصندوق.  مجمس اإلدارة
    شركة الخدمات المالية المرخصة بموجب أحكام القانون لمزاولة أعمال بيع وشراء األوراق المالية :  الوسيط المالي

 لصالح الغير.                
 تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عمييا في ىذا النظام ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك. . ب

 

  3المادة 

 عمى الوسطاء الماليين العاممين في السوق المالي.تسري أحكام ىذا النظام 

 

 



 

 

 7المادة 

( بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي ولو بذلك تممك  صندوق حماية المستثمرين في األوراق المالية يتمتع ) . أ
إبرام العقود لتحقيق أىدافو بما في ذلك  بجميع التصرفات القانونية الالزمة ماألموال المنقولة و غير المنقولة والقيا
التقاضي وينوب عنو في اإلجراءات القضائية ات وفق أحكام ىذا النظام ولو حق وقبول اليبات و التبرعات و المساعد

 أي محام يعينو ليذه الغاية ويعتبر خمفا قانونيا وواقعيًا لصندوق حماية المستثمرين القائم قبل صدور ىذا النظام.
إلشرافيا و رقابتيا ويكون مقره فييا أو في أي مكان يحدده مجمس االدارة في مدينة يرتبط الصندوق بالييئة ويخضع  . ب

 عمان.

  0المادة 

 ما يمي: ييدف الصندوق الى

حالة الوسيط إأدناه  إذا قرر المجمس  ةعن اي من الحاالت المبين جمةتعويض عمالء الوسيط المالي عن خسائرىم النا -أ 
 أو تصفيتو إجباريًا: بإعساره قرار من أي جيةالمالي لمتصفية اإلجبارية أو إذا صدر 

 قيام الوسيط المالي بالتصرف في األوراق المالية العائدة لمعميل دون تفويض. .0
 قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض . .8
 .المالي بالتصرف في األوراق المالية و المبالغ النقدية العائدين لمعميل دون تفويض قيام الوسيط .3

 .وحمايتيم توعية المستثمرين في األوراق المالية -ب

 

  1المادة 

 تكون العضوية في الصندوق الزامية لموسطاء الماليين المرخصين من الييئة.

  2المادة 

 مس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:جيتولى ادارة الصندوق و االشراف عميو م

 .نائب الرئيس / نائبًا لرئيس مجمس االدارة . أ



 

 ة.يئالمدير التنفيذي لمي . ب

 ج. المدير التنفيذي لمسوق المالي أو من يحل محمو.     

 د. المدير التنفيذي لممركز أو من يحل محمو.      

 

 3المادة 

 التالية:يتولى مجمس االدارة الميام والصالحيات 

 وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذىا. . أ
 إقرار الخطة العامة الستثمار أموال الصندوق وفق أحكام ىذا النظام. . ب

 ج. التنسيب لممجمس بإصدار التعميمات التي تتطمبيا أعمال الصندوق.

 د. مناقشة الموازنة السنوية لمصندوق و إقرارىا.

 الختامية والتقرير السنوي لمصندوق.ه. إقرار الميزانية والحسابات 

 و تصفية الوسيط المالي من خالل الييئة سارإع إجراءاتو. متابعة 

 ز. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابو.

 ح. إدارة شؤون الصندوق وفق أحكام ىذا النظام.

 المالي و البت فييا.الوسيط عمالء ط. دراسة طمبات التعويض المقدمة من 

 ي. أي أمور أخرى يعرضيا الرئيس عميو مما لو عالقة بميام الصندوق.

 

  4المادة 

كمما دعت الحاجة و يجتمع مجمس االدارة بدعوة من رئيسو او نائبو في حال غيابو مرة كل ثالثة أشير عمى االقل  . أ
االقل ويكون اجتماعو قانونيًا بحضور أربعة لذلك، كما يجتمع بناء عمى طمب مقدم من عضوين من أعضائو عمى 



 

من أعضائو عمى أن يكون من بينيم الرئيس أو نائبو، ويصدر قراراتو بأغمبية عدد أعضائو الحاضرين وعند تساوي 
 االصوات يرجح الجانب الذي صوت معو رئيس االجتماع.

االدارة لالشتراك في االجتماع  لمجمس االدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة و االختصاص من خارج مجمس . ب
 .لالستئناس برأيو دون أن يكون لو حق التصويت

 

 

 01المادة 

إدارة شؤونو و  نسؤول عممر الصرف فيو و المنفذ لسياستو و الآيكون الرئيس ىو الممثل القانوني لمصندوق و  . أ
 يتولى في سبيل ذلك:

 تنفيذ القرارات التي يصدرىا مجمس االدارة. .0
 العقود والمراسالت التي يقوم بيا الصندوق.التوقيع عمى  .8
 عن الصندوق. ع عمى التقارير و البيانات الصادرةالتوقي .3

 لمرئيس أن يفوض بعض صالحياتو إلى احد أعضاء مجمس االدارة شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا. . ب
 
 

 00المادة 

 تتكون الموارد المالية لمصندوق مما يمي: . أ
 صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار ىذا النظام.المبالغ المجمعة لدى  .0
( واحد بالعشرة آالف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعا وشراء و 1.1110مساىمات االعضاء والبالغة) .8

 التي يتم اقتطاعيا من المركز لصالح الصندوق.
 قدمة لمصندوق.مت و التبرعات الباالي .3
 وفق أحكام ىذا النظام.عوائد استثمار أموال الصندوق  .4
 أي موارد أخرى يوافق عمييا المجمس بناء عمى تنسيب مجمس اإلدارة . .5



 

( من الفقرة 8مجمس االدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساىمات االعضاء الواردة في البند) بلممجمس بناء عمى تنسي . ب
 )أ( من ىذه المادة.

 

 08المادة 

معة جخالل مدة ال تتجاوز منتصف شير كانون الثاني يبين فييا مجموع المبالغ الممس جيقدم الصندوق تقارير سنوية الى الم
لديو الخاضعة ألحكام ىذا النظام كما ىي في اليوم الحادي و الثالثين من شير كانون االول لمسنة المالية السابقة، وكذلك 

تموز يبين فييا مجموع المبالغ المجمعة لديو  يمتزم بتقديم تقارير نصف سنوية الى المجمس خالل مدة ال تتجاوز منتصف شير
 ف السنة المالية السابقة.صالخاضعة ألحكام ىذا النظام كما ىي في اليوم الثالثين من شير حزيران لن

 

 03المادة 

الوسيط المالي لمتصفية االجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض  ذا قرر المجمس احالةإ . أ
 العميل.

ألي من الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة  اجبارياتصفيتو  الوسيط المالي أوإعسار أخرى اذا قررت أي جية  . ب
 ( من ىذا النظام فيبدأ الصندوق بإجراءات تعويض العميل من تاريخ تحقق اي من تمك الحاالت .0)أ( من المادة )

( من 0ج. ال يتحمل الصندوق التعويض عن اي خسائر ناجمة عن أي حالة أخرى غير تمك المشار الييا في المادة)
 النظام. ىذا 

 07المادة 

 االشخاص المبينين أدناه:النظام ( من ىذا 03ال يشمل التعويض المشار اليو في المادة ) . أ
 أو الشركاء حسب واقع الحال و المدير العام. أعضاء مجمس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء ىيئة المديرين .0
 أوتصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية. سارإعباالشخاص الذين تسببوا  .8
 العمالء المتعاممين في البورصات األجنبية من خالل الوسيط المالي. .3

جة التداول في السوق يالخسائر التي تمحق بالعمالء نت ( من ىذا النظام03ال يشمل التعويض المشار إليو في المادة ) . ب
 المالي.



 

 

 00المادة 

لكل عميل ام بما ال يتجاوز عشرة آالف دينار ( من ىذا النظ03) د األعمى لمتعويض المشار إليو في المادةحيكون ال . أ
بأحكام ىذا النظام مبمغا ال ويكون الحد األعمى لمتعويض الذي يتحممو الصندوق في مواجية العمالء المشمولة ديونيم 

 يتجاوز ثالثة ماليين دينار.
مبمغ عمى الدائنين كل إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا ليذا النظام مبمغ ثالثة ماليين دينار فيتم توزيع ىذا ال . ب

 ىذه المادة. و بما ال يتجاوز الحد األعمى لتعويض الدائن الواحد كما ىو محدد في الفقرة)أ( من ،بنسبة دينو

  وق اقل من مبمغ ثالثة ماليين دينار دج. بالرغم مما ورد في الفقرتين )أ( و )ب( من ىذه المادة، إذا كانت موجودات الصن

 %( من صافي موجودات الصندوق وتوزع عمى 55فيكون الحد األعمى لمتعويض الذي يقدمو الصندوق بما ال يتجاوز)    

 لمشار إلييا في الفقرة)ب( من ىذه المادة.الدائنين بذات الطريقة ا    

 و بعد دراسة تمك المطالبات  فمممجمس اذا كانت مطالبات العمالء اعمى من السقف المحدد لمعميل الواحد  -0 د. 

 .ئرهتعويض العميل بمقدار خساباتخاذ القرار المناسب            

 ( من ىذه الفقرة.0المجمس التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام البند ) ريصد -8    

ه.يقتصر التعويض الذي يمتزم بو الصندوق عمى قيمة خسائر العميل المشمولة بيذا النظام لدى الوسيط و ال تدخل في 
لناتجة عن التغير في احتساب التعويض أي مطالبات متعمقة بالفوائد أو الربح الفائت أو اي ادعاءات بالضرر أو تمك ا

 قيمة األوراق المالية الخاصة بالعميل.

 01المادة 

 الة الوسيط المالي لمتصفية االجباريةحمن المجمس بإ قرار النظام إذا صدر ذامن ى (05مع مراعاة أحكام المادة )
 التالية:سس و االجراءات د لتحديد مبمغ الضمان باتباع االفيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواح

إذا كان لمعميل الدائن اكثر من حساب لدى الوسيط المالي في أي من فروعيا تعتبر تمك الحسابات حسابًا واحد  . أ
 لغايات ىذا النظام، بما في ذلك حساب التمويل عمى اليامش.



 

لتزاماتو مستحقة إذا كان العميل الدائن مدينًا لموسيط المالي فيجري التقاص ما بين حقوقو و التزاماتو سواء كانت ا . ب
الدفع أم ال و إذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن لصالح العميل فيعتبر ىذا الرصيد ىو الرصيد الخاضع لمبمغ 

 التعويض وفق أحكام ىذا النظام.

 02المادة 

ذلك من  فيتعين عمى الصندوق خالل شير من المجمس باحالة الوسيط المالي لمتصفية االجباريةاذا صدر قرار  . أ
يدعو  أن ينشر اعالنا في صحيفتين يوميتين محميتين االوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات عمى االقل القرار

فيو العمالء المشمولة مطالباتيم بأحكام التعويض المنصوص عميو في ىذا النظام الى تقديم مطالباتيم الى الصندوق 
 ؤيدة.خالل شير من تاريخ االعالن معززًا بالوثائق الم

ال ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة اليو بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة )أ( من ىذه المادة، ما لم يقرر  . ب
 مجمس االدارة خالف ذلك.

 03المادة 

يقوم الصندوق بدراسة المطالبات و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا خالل شير من تاريخ انتياء المدة المحددة لقبول  . أ
 المطالبات.

( يومًا من 05يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت اليو خالل الميمة المحددة في الفقرة )أ( من ىذه المادة خالل ) . ب
 ر مجمس االدارة بقبول المطالبة.تاريخ صدور قرا

  يصدرىا  ج. تحدد اجراءات فحص المطالبات والمستندات الالزمة لتقديميا و التظممات المتعمقة بيا بموجب تعميمات

 عمى تنسيب مجمس االدارة. المجمس ليذه الغاية بناءً    

 04المادة 

 مطالبة الوسيط المالي.حقو في ويض العميل من الصندوق تنازاًل منو عن عال يعتبر ت - أ
عمية مما تحصل عميو من المحكمة وما عمى قيمة خسائر العميل الفلمصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد  - ب

 من الصندوق.حصل عميو 

 81المادة 



 

مساىمات و المبالغ المدفوعة من الوسيط المالي الى الصندوق وفق أحكام ىذا النظام دينا عمى الصندوق أو تأمينًا ال تعتبر ال
 مستردًا.

 

 80المادة 

المضمونة من قبميا او لمصندوق استثمار أموالو حصرا في االوراق المالية الصادرة عن الحكومة األردنية أو االوراق المالية 
 إيداعيا لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عميو مجمس اإلدارة.

 

 88المادة 

يخصص مجمس االدارة بعد موافقة المجمس سنويًا جزءًا من أموال الصندوق الستخداميا في مجاالت تيدف الى توعية 
 .الرقابية الالزمة لحماية المستثمرينوبناء األنظمة االلكترونية المستثمرين في االوراق المالية 

 

 83المادة 

 عمى الصندوق  أن يحتفظ بسجالت وحسابات منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.

 

  87المادة 

 تعتبر أموال الصندوق وحساباتو مستقمة عن أموال وحسابات الييئة.

 

  80المادة 

كانون الثاني من كل سنة وتنتيي في اليوم الحادي و الثالثين من شير تبدأ السنة المالية لمصندوق في اليوم االول من شير 
 كانون األول من السنة ذاتيا.



 

 

 81المادة 

وتحدد كافة االجراءات المتعمقة بتصفية الصندوق وفق  تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجمس االدارة و بموافقة المجمس،
 االجراءات التي يحددىا المجمس ليذه الغاية.

 

 82المادة 

 لممجمس إصدار التعميمات و القرارات و األسس و االجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام.

 

 83المادة 

 (8115دوق حماية المستثمرين لسنة تمغى) تعميمات صن

 

 

 
 

 


