تعليمات تداول األوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018
صادرة باالستناد ألحكام المادة (/70أ) من لانون األوراق المالية رلم ( )18لسنة  ,2017والمادة ()8
من النظام األساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة ,والممرة من لبل مجلس مفوضي
هيئة األوراق المالية بموجب لراره رلم ( )2018/224تاريخ 2018/7/5

المادة()1
تسمى هذه التعلٌمات "تعلٌمات تداول األوراق المالٌة فً شركة بورصة عمان لسنة  " 2018وٌعمل بها
اعتبارا ً من تارٌخ .2018/9/1

تعاريـف
المادة ()2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة الواردة فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل
أ-
المرٌنة على ؼٌر ذلن.
المانون
الهٌئة
البورصة
المركز
مجلس اإلدارة
المدٌر التنفٌذي
نظام التداول
التداول
الوسٌط
الوسٌط المعتمد
التفوٌض
أمر الشراء
أمر البٌع
الصفمة
سعر اإلؼبلق
السعر المرجعً

لانون األوراق المالٌة المعمول به.
:
هٌئة األوراق المالٌة.
:
شركة بورصة عمان.
:
مركز إٌداع األوراق المالٌة
مجلس إدارة البورصة.
:
المدٌر التنفٌذي للبورصة.
:
نظام التداول اإللكترونً المعمول به فً البورصة.
:
عملٌات شراء وبٌع األوراق المالٌة فً البورصة.
:
 :الشخص االعتباري المرخص من لبل الهٌئة لممارسة أعمال الوسٌط المالً أو
الوسٌط لحسابه.
 :الشخص الطبٌعً المرخص من لبل الهٌئة لممارسة أعمال الوساطة المالٌة.
 :الطلب الذي ٌمدمه العمٌل للوسٌط لشراء أو بٌع ورلة مالٌة بناء على شروط
محددة من لبل العمٌل وفما ً ألحكام هذه التعلٌمات.
األمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورلة مالٌة معٌنة.
:
األمر المرسل إلى نظام التداول لبٌع ورلة مالٌة معٌنة.
:
 :التداول الذي ٌتم بٌن وسٌطٌن أو من خبلل وسٌط واحد لشراء وبٌع أي ورلة
مالٌة وفما ً ألحكام المادة ( )16من هذه التعلٌمات
 :سعر آخر عملٌة تداول نفذت فً جلسة التداول على ورلة مالٌة معٌنة مع مراعاة
أحكام المادة ( )15من هذه التعلٌمات.
 :السعر الذي ٌتحدد بنا ًء علٌه الحد األعلى والحد األدنى المسموح بهما خبلل

جلسة التداول
ً
الرلم الذي ٌخصصه الوسٌط لعمٌله لؽاٌات التداول والمعرؾ مسبما لدى مركز
الرلم المرجعً
إٌداع األوراق المالٌة.
الشخص االعتباري المرخص لممارسة أعمال الوساطة المالٌة فً سوق مالً
:
الوسٌط الخارجً
ؼٌر أردنً.
الشخص االعتباري المرخص لممارسة أعمال إدارة االستثمار فً البورصة أو
:
مدٌر االستثمار
فً سوق مالً ؼٌر أردنً.
الشخص االعتباري المرخص من لبل الهٌئة لممارسة أعمال الحفظ األمٌن
:
الحافظ األمٌن
لؤلوراق المالٌة
التداول عبر اإلنترنت : :لٌام العمٌل بإدخال أوامر الشراء والبٌع الخاصة به بنفسه إلى نظام التداول عبر
برمجٌات الوسٌط وباستخدام البرنامج الذي ٌتٌحه الوسٌط لعمبلئه الستخدامه من
خبلل شبكة اإلنترنت.
خدمة التداول عبر اإلنترنت.
:
الخدمة
 :البرنامج الخاص لؽاٌات التداول عبر اإلنترنت والموافك علٌه من لبل البورصة.
البرنامج
 :العملٌة التً ٌتم بموجبها إتمام أي عمد تداول لنمل ملكٌة األوراق المالٌة من
التسوٌة
البائع إلى المشتري وتسدٌد أثمانها بشكل نهائً وؼٌر مشروط.
 :اآللٌة التً تعتمدها البورصة لتحدٌد السعر االفتتاحً للورلة المالٌة فً الحاالت
التعوٌم
التً ٌحددها مجلس اإلدارة وذلن من خبلل التوافك بٌن أوامر الشراء والبٌع
المدخلة إلى النظام ودون التمٌد بنسب االرتفاع واالنخفاض المسموح بها للورلة
المالٌة.
مجموعة التسعٌر  :مراحل جلسة التداول المعتمدة لتحدٌد أسعار األوراق المالٌة وتشمل التسعٌر
المستمر والثابت والثابت المتعدد.
بٌ -كون للكلمات والعبارات ؼٌر المعرفة بهذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها فً التشرٌعات الصادرة
عن البورصة ما لم تدل المرٌنة على ؼٌر ذلن.

الباب األول
التداول في بورصة عمان
عمود التداول
المادة ()3
ال ٌجوز التداول فً البورصة إال بواسطة عمود تداول تبرم بٌن الوسطاء مدونة فً سجبلت
أ-
ً
البورصة لحسابهم أو لحساب عمبلئهم وفما لؤلنظمة الداخلٌة للبورصة وتعلٌماتها الملزمة لجمٌع األطراؾ
المعنٌة بالتداول.
ب-

ٌحظر االتفاق على سعر ٌخالؾ ما ورد فً عمد التداول.

ٌكون باطبلً أي تداول خارج البورصة ّإال فً الحاالت التً تسمح فٌها الموانٌن واألنظمة
ج-
والتعلٌمات النافذة.
تكون المٌود المدونة فً سجبلت البورصة وحساباتها سواء كانت خطٌة أو إلكترونٌة وأي
د-
وثائـك صادرة عنها دلٌبلً لانونٌا ً على تداول األوراق المالٌة المبٌنة فٌها بتارٌخ تلن السجبلت أو الحسابات
أو الوثائك ما لم ٌثبت عكس ذلن.

التزامات الوسيط
المادة ()4
ٌلتزم الوسٌط بإبرام اتفالٌة للتعامل باألوراق المالٌة مع عمٌله تحدد حموق والتزامات الطرفٌن وذلن وفما ً
للتشرٌعات الصادرة عن البورصة.

المادة ()5
أ-

ٌجب على الوسٌط ما ٌلً:

 .1الحصول على تفاوٌض خطٌة أو صوتٌة أو إلكترونٌة من عمبلئه تخوله التصرؾ باألوراق المالٌة
نٌابة عنهم وتعتبر هذه التفاوٌض ملزمة للطرفٌن.
.2

التحمك من صحة التفاوٌض الواردة إلٌه بالطرٌمة التً ٌراها مناسبة وعلى مسؤولٌته الكاملة.

 .3تثبٌت التارٌخ والولت عند استبلم تفاوٌض عمبلئه لمراعاة التسلسل عند إدخال األوامر إلى نظام
التداول بما فً ذلن التفاوٌض لصالح محفظته.
 .4أن ٌثبت فً أي ولت أن لدٌه تفوٌضا ً ٌبٌن اسم عمٌله واسم الجهة المصدرة و نوع األمر وعدد
األوراق المالٌة والسعر وتارٌخ التفوٌض وولته ومدة سرٌانه .
.5

االحتفاظ بالتفاوٌض للفترة التً ٌحددها مجلس اإلدارة.

على الرؼم مما ورد فً البند ( )1من الفمرة (أ) من هذه المادة ٌجوز للوسٌط إدخال أوامر
ب-
الشراء والبٌع لصالح عمٌل الحافظ األمٌن بنا ًء على تفاوٌض صادرة عن مدٌر استثمار أو وسٌط خارجً
شرٌطة وجود اتفالٌة تعامل باألوراق المالٌة بٌن الوسٌط وبٌن مدٌر االستثمار أو الوسٌط الخارجً.
ٌحدد التفوٌض السعر الذي ٌرؼب العمٌل التنفٌذ علٌه وفما ً ألنواع األوامر التً تسمح بها
ج-
البورصة من حٌث السعر.
تعتبر التسجٌبلت الصوتٌة وااللكترونٌة الموجودة لدى الوسٌط معتمدة عند ولوع أي خبلؾ
د-
بٌن الوسٌط وعمٌله.

المادة ()6
ٌلتزم الوسٌط بإببلغ العمٌل بما ٌلً:
أ-
ب-
للوسٌط.

أوامر الشراء والبٌع المنفذة لصالح العمٌل فور تنفٌذها أو حسب االتفالٌة المبرمة بٌنهما.
أوامر الشراء والبٌع ؼٌر المنفذة لصالح العمٌل وذلن فور انتهاء مدة سرٌان التفاوٌض الممدمة

لواعد التداول
المادة ()7
تشؽل البورصة نظام التداول ٌومٌا ً ألؼراض تداول األوراق المالٌة فً البورصة ما عدا أٌام العطل واألعٌاد
الرسمٌة.

المادة ()8
ٌحدد مجلس اإلدارة ما ٌلً:
أ-

مجموعة التسعٌر لكل سوق من أسواق التداول فً البورصة.

أولات ومراحل جلسات التداول فً البورصة ،وللمدٌر التنفٌذي فً الحاالت الطارئة التً
ب-
تمتضٌها الضرورة إجراء أي تعدٌل على الجدول الزمنً لجلسات التداول وإعبلم الهٌئة والمركز والوسطاء
بذلن فوراً.
ج-

نسبة االرتفاع واالنخفاض الٌومٌة المسموح بها لسعر الورلة المالٌة عن السعر المرجعً.

د-

الحد األدنى الذي ٌمكن للوسٌط إظهاره من كمٌة األوراق المالٌة المدخلة فً أوامر الشراء

والبٌع.
الفترة الزمنٌة الواجب انمضاؤها على إدخال األمر إلى نظام التداول أو تعدٌله حتى ٌتسنى
ه-
للوسٌط تعدٌله مرة أخرى أو إلؽاؤه.

المادة ()9
أ-

تُسعر األوراق المالٌة بالدٌنار األردنً أو بأي عملة أخرى.

ب-

تُسعر األوراق المالٌة بمضاعفات نمدٌة ٌحددها مجلس اإلدارة.

المادة ()10
تُحدد وحدة تداول األوراق المالٌة فً البورصة بالورلة المالٌة الواحدة ومضاعفاتها ما لم ٌمرر مجلس
اإلدارة خبلؾ ذلن.

المادة ()11
أ-

ٌكون السعر المرجعً للورلة المالٌة خبلل جلسة التداول مساوٌا ً لسعر إؼبللها السابك.

بٌُ -عدل السعر المرجعً للورلة المالٌة فً الحاالت التً ٌحددها مجلس اإلدارة.
جٌُ -عوم سعر الورلة المالٌة فً الحاالت التً ٌحددها مجلس اإلدارة.

تعليك التداول
المادة ()12
للمدٌر التنفٌذي وفً الحاالت التً تمتضٌها مصلحة السوق ،إٌماؾ جلسة التداول أو إٌماؾ تداول ورلة مالٌة
أو أكثر لمدة محددة خبلل جلسة التداول وإعبلم الهٌئة والمركز والوسطاء بذلن فوراً.

إلغاء األوامر والعمود
المادة ()13
تموم البورصة بإلؽاء أوامر البٌع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتً لم تنت ِه مدة سرٌانها
أ-
على أي ورلة مالٌة فً الحاالت التالٌة:
.1

الٌوم التالً لتوزٌع األرباح النمدٌة.

.2

جمٌع الحاالت التً تحتسب بها البورصة سعرا ً مرجعٌا ً جدٌداً.

.3

إذا كانت أسعار أو كمٌات تلن األوامر تؤدي إلى تعطٌل تداول الورلة المالٌة.

.4

تعوٌم سعر الورلة المالٌة.

.5

بناء على طلب الوسٌط المعنً.

.6

أي حاالت أخرى تمتضٌها الضرورة وٌمدرها المدٌر التنفٌذي.

ب -للمدٌر التنفٌذي وفً الحاالت التً تمتضٌها الضرورة إلؽاء أي عمد تداول جرى تنفٌذه خبلل جلسة
التداول وٌعلم الوسطاء المعنٌٌن بذلن فوراً.
ج -ال تتحمل البورصة أي مسؤولٌة لانونٌة أو مالٌة تجاه الوسٌط أو أي من عمبلئه نتٌجة إلؽاء أوامر
البٌع والشراء وعمود التداول وفما ً لما ورد فً أحكام الفمرتٌن (أ,ب) من هذه المادة.

تعديل األرلام المرجعية
المادة ()14
للمدٌر التنفٌذي تعدٌل األرلام المرجعٌة فً عمود التداول بنا ًء على طلب مبرر من الوسٌط
أ-
تمبل به البورصة.
ب-

للبورصة اتخاذ جمٌع اإلجراءات وطلب جمٌع الوثائك التً تراها مناسبة إلجراء التعدٌل.

ال تتحمل البورصة أي مسؤولٌة لانونٌة أو مالٌة تجاه الوسٌط أو أي من عمبلئه نتٌجة تعدٌل
ج-
ً
األرلام المرجعٌة فً عمود التداول وفما لما ورد فً أحكام الفمرة (أ) من هذه المادة.
تعديل سعر اإلغالق
المادة ()15
للمدٌر التنفٌذي تعدٌل سعر إؼبلق الورلة المالٌة إذا تبٌن بأن سعر تنفٌذ آخر عمد تداول
أ-
على الورلة المالٌة كان بهدؾ التأثٌر على سعر إؼبللها ،وٌصبح سعر اإلؼبلق هو سعر آخر عمد تداول نُفذ
بشكل ال ٌخالؾ أحكام التشرٌعات النافذة أو سعر اإلؼبلق السابك إذا لم ٌسبمه تنفٌذ أي عمود تداول.
إذا كان عمد التداول الذي أُعتمد لتحدٌد سعر إؼبلق الورلة المالٌة عمدا ً مرفوضا ً من مركز
ب-
إٌداع األوراق المالٌة فٌعتبر سعر اإلؼبلق هو سعر آخر عمد تداول نُفذ بشكل ال ٌخالؾ أحكام التشرٌعات
النافذة أو سعر اإلؼبلق السابك إذا لم ٌسبمه تنفٌذ أي عمود تداول.

الصفمات
المادة ()16
أ-

ٌحدد مجلس اإلدارة ما ٌلً:

.1

ولت تنفٌذ الصفمات فً البورصة.

.2

الحد األدنى للمٌمة السولٌة للصفمة الواحدة.

.3

السعر المرجعً للصفمات ونسبة االرتفاع واالنخفاض الٌومٌة المسموح بها للصفمات.

ب-
.1

ٌجب على الوسٌط ما ٌلً:

تنفٌذ الصفمة بنا ًء على تفوٌض عمٌله وفما ً ألحكام هذه التعلٌمات.

 .2التأكد أن األوراق المالٌة المراد بٌعها موجودة فً حساب عمٌله وأنها حرة وؼٌر مثملة بأي لٌد ٌمنع
التصرؾ المطلك بها وأن تكون لابلة للتسلٌم الفوري.
ج-

للبورصة طلب الوثائك والتمارٌر التً تراها مناسبة لبل السماح للوسٌط بتنفٌذ الصفمة.

المادة ()17
أ-

ٌجوز لمجلس اإلدارة استثناء بعض الصفمات من الحدود السعرٌة المسموح بها للصفمة.

تحتسب عموالت التداول لماء الصفمات المستثناه بموجب أحكام الفمرة (أ) من هذه المادة بنا ًء
ب-
على سعر التنفٌذ أو سعر إؼبلق الورلة المالٌة المعنٌة ٌوم التنفٌذ أٌهما أعلى.
لؽاٌات تنفٌذ الصفمات المستثناة من الحدود السعرٌة ٌجوز للبورصة بنا ًء على تفوٌض
ج-
الوسٌط الخطً إدخال أوامر الشراء والبٌع إلى نظام التداول نٌابة عن الوسٌط ،وٌتحمل الوسٌط كامل
المسؤولٌة الناتجة عن إدخال األوامر.

الباب الثاني
خدمة التداول عبر اإلنترنت

متطلبات وشروط تمديم الخدمة
المادة ()18
ٌحظر على أي وسٌط تمدٌم الخدمة إال بعد الحصول على الموافمة الخطٌة للبورصة وفما ً لآللٌة المنصوص
علٌها فً هذه التعلٌمات.

المادة ()19
ٌجب على الوسٌط الذي ٌرؼب بتمدٌم الخدمة التمدم بطلب للبورصة مرفما ً به جمٌع الوثائك
أ-
والمستندات المعتمدة من لبل البورصة وفك النموذج المعد لهذه الؽاٌة ،على أن تتضمن الوثائك والمستندات
ما ٌلً:
 .1نموذج االتفالٌة التً سٌبرمها الوسٌط مع عمبلئه لتنظٌم تمدٌم الخدمة بما ٌلبً متطلبات المادة
(/25ج) من هذه التعلٌمات.
 .2خطة طوارئ مكتوبة تصؾ إستراتٌجٌة الوسٌط وموارده المتاحة إلدخال أوامر الشراء والبٌع
للعمبلء نٌابة عنهم إذا أصبح التداول عبر اإلنترنت ؼٌر متاح للعمبلء ألي سبب من األسباب.
 .3بٌان إفصاح المخاطر ،والذي ٌجب أن ٌنص بوضوح وصراحة على جمٌع المخاطر المترتبة على
شراء وبٌع األوراق المالٌة من خبلل الخدمة.
.4

ممدار البدل الذي سٌتماضاه الوسٌط من عمبلئه ممابل تمدٌم الخدمة.

.5

بٌان بالحد األدنى من الشروط الواجب توفرها فً العمٌل الراؼب باستخدام الخدمة.

ب -للبورصة أن تحدد أي متطلبات إضافٌة للنظر فً طلب الوسٌط الراؼب بتمدٌم الخدمة.

المادة ()20
توافك البورصة على طلب الوسٌط لتمدٌم الخدمة بعد التأكد مما ٌلً:
أ-
ب-
ج-

اكتمال وصحة الوثائك والمستندات المرفمة بالطلب وتوافمها مع هذه التعلٌمات.
أن البرنامج المستخدم من لبل الوسٌط ٌلبً متطلبات تمدٌم الخدمة.
أن البنٌة التحتٌة لؤلنظمة لدى الوسٌط مبلئمة إلجراء عملٌات التداول عبر اإلنترنت بشكل

سلٌم.
أن عملٌة تهٌئة وتحمٌل البرنامج وأنظمة االتصال مع نظام التداول مطابمة للمتطلبات التمنٌة
د-
والتشؽٌلٌة للبورصة.

التزامات الوسيط
المادة ()21
ٌلتزم الوسٌط الحاصل على موافمة البورصة لتمدٌم الخدمة تولٌع اتفالٌة توزٌع معلومات مع البورصة
وضمان توفٌر معلومات التداول الحٌة لعمبلئه مستخدمً الخدمة بما فً ذلن:
أ-

شاشة لمرالبة التداول الحً.

معلومات تظهر عمك السوق من خبلل إظهار ما ال ٌمل عن أفضل خمسة أسعار طلب
ب-
وعرض على الورلة المالٌة وكمٌاتها ،كما توفرها البورصة.
ج-

الرصٌد النمدي ورصٌد األوراق المالٌة للعمٌل (مدعمٌن بالولت والتارٌخ).

د-

تمٌٌم فوري لمحفظة العمٌل.

ه-

بٌان حالة األوامر المدخلة من لبل العمٌل.

و-

كشؾ حساب ٌبٌن حركات العمٌل مدعما ً بالولت والتارٌخ.

ز-

أي معلومات إضافٌة أخرى تطلبها البورصة و/أو الهٌئة.

المادة ()22
ٌلتزم الوسٌط الحاصل على موافمة البورصة على تمدٌم الخدمة بنشر بٌان إفصاح المخاطر المشار إلٌه فً
المادة (/19أ )3/من هذه التعلٌمات على مولعه اإللكترونً لبل المباشرة بتمدٌم الخدمة ،واستمرار نشره فً
جمٌع األولات باإلضافة إلى أي معلومات تتعلك بالخدمة تطلبها البورصة.

المادة ()23
ٌلتزم الوسٌط بإعبلم البورصة والهٌئة خطٌا ً فور علمه باألعمال المحظورة التً ٌرتكبها عمبلؤه مستخدمو
الخدمة خبلفا ً ألحكام المانون واألنظمة والتعلٌمات والمرارات الصادرة بممتضاه.

المادة ()24
ٌلتزم الوسٌط بتمدٌم الخدمة لعمبلئه وفما ً ألسلوب التعامل على األساس النمدي أو التموٌل على الهامش.

العاللة بين ممدم الخدمة ومتلميها
المادة ()25
للوسٌط أن ٌحدد الشروط التً ٌرى أنه من المناسب توفرها فً العمٌل الذي ٌستخدم
أ-
الخدمة ،مع مراعاة أٌة شروط لد تحددها البورصة و/أو الهٌئة بهذا الخصوص.
ٌجب على الوسٌط اتخاذ جمٌع اإلجراءات البلزمة للتحمك من هوٌة العمٌل الذي ٌطلب فتح
ب-
حساب للتداول عبر اإلنترنت ،وعلٌه االحتفاظ بصور عن جمٌع الوثائك المستخدمة للتحمك من هوٌة العمٌل.
ال ٌجوز ألي وسٌط أن ٌمدم الخدمة لبل أن ٌبرم اتفالٌة مع عمٌله تتفك مع نموذج االتفالٌة
ج-
المنصوص علٌه فً أحكام المادة ( )19من هذه التعلٌمات ،وتتضمن بشكل خاص ما ٌلً:
.1

بٌان إفصاح المخاطر ،وتولٌع العمٌل على إلرار باستبلمه للبٌان واطبلعه علٌه.

.2

بٌان بالبدل الذي سٌتماضاه الوسٌط ممابل تمدٌم الخدمة.

.3

بٌان تفصٌلً بالحموق وااللتزامات على كل من العمٌل والوسٌط.

.4

التأكٌد على مسؤولٌة العمٌل فً المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

.5

موافمة العمٌل على استبلم الوثائك والمراسبلت إلكترونٌاً.

 .6التأكٌد على أن العمٌل ٌدرن ماهٌة المخاطر التً لد تلحك باستثماراته فً األوراق المالٌة من خبلل
التداول عبر االنترنت وخاصة تلن الناشئة عن احتمال تأخر وصول األوامر المرسلة من لبله إلى نظام
التداول.
.7

التأكٌد على أن العمٌل ٌتحمل المسؤولٌة الناتجة عن أخطائه فً إدخال األوامر وتعدٌلها أو إلؽائها.

 .8التأكٌد على التزام العمٌل بأحكام لانون األوراق المالٌة واألنظمة والتعلٌمات والمرارات الصادرة
بممتضاه ،وتحمله المسؤولٌة المانونٌة كاملة عن المخالفات المرتكبة من لبله.
.9

الدعم التمنً والمساعدة الفنٌة البلزمة التً ٌمدمها الوسٌط لعمبلئه.

ال ٌجوز للوسٌط أن ٌعفً نفسه من المسؤولٌة المانونٌة عن الخسائر الناتجة عن إساءة
د-
استخدام الخدمة بسبب عدم توفٌر الحماٌة البلزمة للبرنامج أو عن األعطال الفنٌة فً آلٌة التوثٌك والحماٌة
الخاصة ببرنامجه وذلن بتحمٌلها إلى العمٌل.

المادة ()26
للعمٌل فً جمٌع األولات باستثناء األولات المحددة مسبما ً للصٌانة إدخال أوامر شراء وبٌع
أ-
ً
ً
جدٌدة وتعدٌل وإلؽاء األوامر المدخلة مسبما وؼٌر المنفذة أو المنفذة جزئٌا ،وذلن من خبلل البرنامج الذي
ٌرسلها إلى نظام التداول خبلل أولات التداول فً البورصة.
للعمٌل أن ٌصدر للوسٌط أوامر شراء أو بٌع جدٌدة أو طلب تعدٌل أو إلؽاء األوامر المدخلة
ب-
مسبما ً ؼٌر المنفذة أو المنفذة جزئٌا ً بالنٌابة عنه ،فً حال عدم توفر الخدمة للعمٌل ألي سبب من األسباب
وذلن خبلل ساعات عمل الوسٌط الرسمٌة.
فً حال لام العمٌل بإصدار أمر للوسٌط وفما ً لما هو وارد فً الفمرة (ب) من هذه المادة على
ج-
الوسٌط التحمك من توفر رصٌد األوراق المالٌة أو الرصٌد النمدي الكافً فً حساب عمٌله لبل إدخال أي
أمر أو إجراء أي تعدٌل على أي أمر مدخل إلى نظام التداول.

آلية عمل برنامج التداول عبر اإلنترنت
المادة ()27
ٌتحمك البرنامج من توفر الرصٌد الكافً من النمد أو من األوراق المالٌة لدى العمٌل لبل
أ-
إدخال أي أمر أو إجراء أي تعدٌل على أي أمر مدخل إلى نظام التداول.
ب-

ٌموم البرنامج بما ٌلً إلكترونٌاً:

 .1حجز تكلفة األوراق المالٌة المراد شراؤها وعمولة التداول والبدالت المستحمة من رصٌد الحساب
النمدي المتاح للتداول للعمٌل المعنً فور إرسال أمر الشراء إلى نظام التداول.
 .2حجز كمٌة األوراق المالٌة المراد بٌعها من رصٌد حساب األوراق المالٌة المتاح للتداول للعمٌل
المعنً فور إرسال أمر البٌع إلى نظام التداول.
 .3عند تنفٌذ أمر الشراء كلٌا ً أو جزئٌا ً ٌتم خصم تكلفة األوراق المالٌة التً تم شراؤها وعمولة التداول
والبدالت المستحمة من الرصٌد النمدي المحجوز ،وزٌادة رصٌد حساب العمٌل من األوراق المالٌة بممدار
الكمٌة التً تم شراؤها.
 .4عند تنفٌذ أمر البٌع كلٌا ً أو جزئٌا ً ٌتم خصم عدد األوراق المالٌة التً تم بٌعها من رصٌد األوراق
المالٌة المحجوزة ،وزٌادة رصٌد حساب العمٌل النمدي بممدار مبلػ البٌع مخصوما ً منه عمولة التداول
والبدالت المستحمة على العمٌل.
 .5تعدٌل رصٌد حساب العمٌل النمدي ورصٌد حسابه من األوراق المالٌة فً حالة رفض األمر من لبل
نظام التداول أو تعدٌله من لبل العمٌل أو إلؽائه حسب والع الحال.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة ()28
ٌحدد مجلس اإلدارة ما ٌلً:
أ-

ممدار البدل الذي تتماضاه البورصة من الوسٌط لماء تفعٌل الخدمة.

ب -الحد األدنى البلزم لفتح حساب التداول عبر اإلنترنت نمدا ً أو ما ٌعادله من األوراق المالٌة.
ج -أنواع أوامر الشراء والبٌع التً ٌسمح للعمٌل إدخالها من خبلل الخدمة ومدة سرٌانها.

المادة ()29
تحتفظ البورصة بسجل أداء إلكترونً لجمٌع الوسطاء الذٌن ٌمدمون الخدمة ٌتضمن البٌانات
أ-
والمعلومات التالٌة لكل وسٌط:
 .1التارٌخ والولت والمدة الزمنٌة التً لم تتوفر فٌها الخدمة لعمبلئه ألي سبب من األسباب.
 .2وصؾ النمطاع الخدمة.
 .3وصؾ لئلجراءات المتخذة لمواجهة انمطاع الخدمة.
 .4توضٌح ألسباب انمطاع الخدمة.
ب-

تزود البورصة الهٌئة بالسجل والتحدٌثات المدخلة علٌه شهرٌاً.

المادة ()30
للهٌئة و/أو للبورصة اتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالٌة بخصوص الخدمة:
أ-
ب-

تمٌٌد أو تعلٌك أو منع تمدٌم الخدمة.
تمٌٌد أو تعلٌك أو منع نشاط أي من الوسطاء فٌما ٌتعلك بتمدٌمهم للخدمة.

ج-

تمٌٌد أو تعلٌك أو منع تمدٌم الخدمة ألي عمٌل محدد.

د-

إعادة تنظٌم الخدمة.

المادة ()31
إذا تبٌَّن للبورصة ان الوسٌط ارتكب أي مخالفات اثناء تمدٌم الخدمة فتموم برفع تمرٌر بذلن إلى الهٌئة
ٌتضمن الولائع والمخالفات لتموم الهٌئة باتخاذ التدابٌر المناسبة بشأنها.

المادة ()32
ٌنحصر بالوسطاء المعتمدٌن استخدام برنامج التداول الخاص بالبورصة إلدخال أوامر
أ-
الشراء والبٌع إلى نظام التداول.
ب -ال ٌجوز أن ٌزٌد عدد نسخ برنامح التداول الخاص بالبورصة والتً ٌستخدمها الوسٌط على
عدد الوسطاء المعتمدٌن لدٌه.

المادة (:)33
إذا لم ٌتمكن أي وسٌط من الدخول إلى نظام التداول بسبب خلل فنً تموم البورصة بمساعدته والسماح له
باستعمال األجهزة االحتٌاطٌة المتوفرة لدٌها للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره ،وفً حال عدم تمكن
عدة وسطاء من الدخول إلى نظام التداول فللمدٌر التنفٌذي أن ٌمرر االستمرار بجلسة التداول أو إٌمافها وفما ً
لما تمتضٌه مصلحة السوق.

المادة ()34
ٌتم تسجٌل المكالمات خبلل جلسة التداول بٌن الوسطاء والموظفٌن المسؤولٌن عن إدارة جلسات التداول فً
البورصة وٌتم االحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التً ٌمررها مجلس اإلدارة ،وتعتمد هذه التسجٌبلت لؽاٌات
تنفٌذ أحكام المانون واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.

المادة ()35
ٌصدر مجلس اإلدارة دلٌل استخدام نظام التداول.

المادة ()36
ٌحظر تنفٌذ الصفمات من خبلل خدمة التداول عبر اإلنترنت.

المادة ()37
ٌتخذ المدٌر التنفٌذي جمٌع المرارات واإلجراءات البلزمة لتنفٌذ أحكام هذه التعلٌمات ما لم ٌرد نص بخبلؾ
ذلن.

المادة ()38
ٌتولى مجلس اإلدارة معالجة أي حالة ؼٌر منصوص علٌها فً هذه التعلٌمات واتخاذ المرارات البلزمة
بشأنها.

المادة ()39
تُلؽى تعلٌمات تداول األوراق المالٌة فً بورصة عمان لسنة  2004و تعلٌمات تداول األوراق المالٌة عبر
اإلنترنت فً بورصة عمان لسنة .2009

