
١

 في المملكة األجنبیة مكاتب تمثیل البنوك والشركات المالیة أعمالنظام ترخیص ومراقبة 

  ١٩٧٧ لسنة ١١وتعدیالتھ رقم 

  ١٦/٢/١٩٧٧ بتاریخ ٢٦٨٤ من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٤١٠المنشور على الصفحة 

  ١٩٧١ لسنة ٢٤ من قانون البنوك وتعدیالتھ رقم ٣٠صادر بموجب المادة 

  

  ):١(المادة 

 األجنبیة مكاتب تمثیل البنوك والشركات المالیة أعمالنظام ترخیص ومراقبة ( یسمى ھذا النظام 

   .الرسمیةویعمل بھ اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة  ) ١٩٧٧لسنة 

  ):٢(المادة 

 دلت إذا إالیكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا 

  :ذلكرینة على خالف الق

  .األردني البنك المركزي :البنك

  .األردني البنك المركزي إدارة مجلس :المجلس

  .األردني محافظ البنك المركزي :المحافظ

جمیع الخدمات المصرفیة بما في ذلك قبول الودائع واستعمالھا مع الموارد :  المصرفیة األعمال

 بأیة أو باإلقراض جزئیا أو للبنك المرخص في االستثمار كلیا األخرى

  . المعمول بھا في المملكة واألنظمة تسمح بھا القوانین أخرىطریقة 

  .فیھا غیر المقیم في المملكة ولیس لھ أي فرع مرخص عامل األجنبي البنك :األجنبيالبنك 

  غیر المقیمة في المملكة ولیس لھا أي فرعاألجنبیة الشركة المالیة :األجنبیةالشركة المالیة 

  .فیھامرخص عامل 

   .األردنیة بعملة غیر العملة أثمان أو رصید أو مطالبة أو عملة أیة : األجنبیةالعملة 

 المنصوص باألعمال ھذا النظام للقیام أحكام المكتب الذي یتم ترخیصھ بمقتضى :التمثیلمكتب 

  .فیھعلیھا 

  
  ):٣(المادة 

 النموذج الملحق بھذا النظام من قبل البنك  البنك علىإلىیقدم طلب ترخیص مكتب التمثیل . ١ -أ 

 وبعد موافقة البنك على الطلب یتم تسجیل مكتب األجنبیة الشركة المالیة أو األجنبي

 أو ١٩٧٥ لسنة ٤٦ رقم األجنبیة قانون تسجیل الشركات ألحكامالتمثیل في المملكة وفقا 

  . یحل محلھ آخرأي قانون 



٢

 وزارة إلىالفقرة التقدم  ھذه أحكامة قبل نفاذ یترتب على مكاتب التمثیل المرخص. ٢

 األجنبیةل الشركات  قانون تسجیألحكاموالتجارة بالطلب لتسجیلھا وفقا  الصناعة

 ھذا النظام ویعتبر ترخیصھا بأحكام من تاریخ العمل أشھرخالل ستة  المذكور وذلك

  . على ذلك الوجھ وخالل تلك المدة أوضاعھا لم توفق إذاملغى 

 األجنبي البنك أوضاع تفاصیل یراھا ضروریة عن أو بیانات أو معلومات أیة یطلب إنبنك لل. ب

  . منھما ألي الترخیص بفتح مكتب التمثیل إصدار قبل األجنبیة الشركة المالیة أو

واالستعاضة عنھ بالنص الحالي بموجب ) أ( نص الفقرة إلغاء ھذه المادة بعد أصبحت ھكذا -

 یقدم طلب ترخیص .أ :یلي حیث كان نصھا السابق كما ١٩٨١ لسنة ٨٥النظام المعدل رقم 

 الشركة أو األجنبي البنك على النموذج الملحق بھذا النظام من قبل البنك إلىمكتب التمثیل 

 قانون إلحكام یقدم الطلب قبل تسجیل مكتب التمثیل في المملكة وفقا أن على األجنبیةالمالیة 

.الشركات المعمول بھ فیھا 

  
  ):٤(المادة 

 الترخیص لھ بذلك وتقدیم إصدار عمل في المملكة قبل أي یمارس أنال یجوز لمكتب التمثیل 

 یكون مركز العمل أن ھذا النظام ، ویشترط في ذلك ألحكاموثیقة تعیین مدیر المكتب للبنك وفقا 

  .المملكة  في آخر مكان أي فروع لھ في أيلمكتب التمثیل في العاصمة عمان وال یجوز فتح 

  ):٥(المادة 

 یقید الترخیص بالقیود والشروط التي أن أو یوافق على الطلب بترخیص مكتب التمثیل أنللبنك 

  .ر مسببا في حالتي التقیید والرفض یكون القراأن یرفض الطلب على أن أو مناسبة،یراھا 

الواردة فیھا  ) األسباب یكون ملزما ببیان أندون (  عبارة بإلغاء ھذه المادة أصبحتھكذا 

الواردة فیھا بموجب النظام المعدل رقم )  یكون القرار مسببا أنعلى ( واالستعاضة عنھا بعبارة 

 .٢٠٠١ لسنة ١١٠

  
  

  ):٦(المادة 
 أنفللبنك /  من تاریخ تبلیغ قرار الترخیص بفتحھ أشھر لم یتم فتح مكتب التمثیل خالل ستة إذا

 ویعتبر الترخیص ملغى أخرى أشھرمدة ال تزید على ستة  تمدید العمل بھ لأویلغي الترخیص 

  . لم یتم فتح مكتب التمثیل خاللھا إذا األحوالحكما في جمیع 

  ):٧(المادة 



٣

 تقاریر أو إحصاءات أو بیانات أو معلومات أیة وقت أي یطلب من مكتب التمثیل في أنللبنك 

ل تقدیمھا للبنك خالل مدة ال تزید على  نشاطھ في المملكة وعلى مكتب التمثیوأوجھ بأعمالھتتعلق 

  .خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ الطلب 

  ):٨(المادة 

 یتقید أن مكتب التمثیل وعلى طریقة تسییرھا وعلى المكتب أعمال على باإلشرافیقوم البنك . أ 

  .النظام ھذا أحكام البنك وفق إلیھ التي یصدرھا واألوامربالتعلیمات 

 باالقتصاد اإلضرار نشاط من شانھ أي ممارسة أو التمثیل القیام بعمل یحظر على مكتب. ب 

 مصلحة من مصالحھا ، وذلك تحت طائلة بأیة أو االقتصادي للمملكة باألمن أو األردني

 الترخیص لمكتب التمثیل إلغاءالمسؤولیات والعقوبات القانونیة والجزائیة ، بما في ذلك 

   .وإغالقھ

   ):٩(المادة 

 مدیرا األجنبیة الشركة أو األجنبيمن ھذه المادة یعین البنك ) ب( الفقرة أحكاممع مراعاة . أ 

 منھما ، وذلك بموجب وثیقة قانونیة مصدقة بصورة رسمیة أليلمكتب التمثیل الذي یعود 

 المكتب بما في أعمال إلدارةتقدم للبنك ، وتخول المدیر الصالحیات والمسؤولیات الالزمة 

  :ذلك 

 الجھات أمام وفروعھما في خارج المملكة األجنبیة الشركة أو األجنبيتمثیل البنك . ١

  .فیھاالرسمیة وغیر الرسمیة 

 التي یحق لمكتب التمثیل القیام بھا في واألعمال اإلجراءاتصالحیة ممارسة جمیع . ٢

ود الالزمة  والمستندات والعقاألوراق ھذا النظام ، والتوقیع على أحكامالمملكة بمقتضى 

 الناشئة عنھا واألمورفي المملكة  أعمالھلھا والمتعلقة بھا وتحمل المسؤولیات الكاملة عن 

   .واألفراد الرسمیة والھیئات األردنیة السلطات أمام

 اإلشعارات الموجھة لمكتب التمثیل بما في ذلك واألوراقحق تبلیغ جمیع المخابرات . ٣

  . القضائیة واألوراق واإلخطارات

 في وثیقة تعیین مدیر مكتب التمثیل یكون أومن ھذا المادة ، ) أ(بالرغم مما ورد في الفقرة . ب

 الجھات أمام وفروعھا في الخارج األجنبیة الشركة أو األجنبيالمدیر المذكور ممثال للبنك 

 اإلجراءاتالرسمیة وغیر الرسمیة في المملكة ویعتبر مسؤوال بصورة كاملة عن جمیع 

 األمور عن أو یحق لھ القیام بھا فیھا أو التي یقوم بھا مكتب التمثیل في المملكة لواألعما

 قانونیا ملزما إجراءا باسم مكتب التمثیل إلیھ تبلیغ تم أو عمل قام بھ أيالناشئة عنھا ویعتبر 

  . منھما ولمدیره ألي ولمكتب التمثیل التابع األجنبیة وللشركة المالیة األجنبيللبنك 



٤

  ):١٠( المادة

 آخر االندماج في مكتب تمثیل أو التوقف عنھا أو في المملكة أعمالھ إنھاءال یجوز لمكتب التمثیل 

 خطي من البنك ، ووفقا للطریقة والشروط التي یقررھا ، وتعتبر مسؤولیات وصالحیات بإذن إال

   .اإلذن یصدر ذلك أن إلىمكتب التمثیل ومدیره قائمة 

  ):١١(المادة 

 ما نص علیھ منھا صراحة في إال المصرفیة األعمالز لمكتب التمثیل ممارسة أي من ال یجو. أ 

  .النظامھذا 

لمكتب التمثیل امتالك العقارات في المملكة وفقا للقوانین والتشریعات المعمول بھا فیھا . ب 

 تؤخذ موافقة البنك المسبقة على أنوبموجب الشروط والقیود المنصوص علیھا فیھا ، على 

 في حاالت الضرورة القصوى وفي حدود إال بإصدارھاك ، وال یكون البنك ملزما ذل

  . مكتب التمثیل أعمالالحاجة التي تقتضیھا طبیعة 

  ):١٢(المادة 

 أن في المملكة دون األجنبیة الشركة المالیة أو األجنبيیتولى مكتب التمثیل رعایة مصالح البنك 

  :في ذلك السبیل بما یلي  یقوم أنتكون غایتھ تحقیق الربح ولھ 

 تكون من أن الجھة التي یمثلھا المكتب على إلىنقل المعلومات التجاریة من المملكة .  أ 

  . بنشرھا أوالمعلومات المسموح باالطالع علیھا 

  .تدعیم الصلة والتعامل بین الجھة التي یمثلھا المكتب والبنوك والشركات المالیة المحلیة .  ب

 الجھة التي یمثلھا المكتب والى عمالئھا في الخارج بشان فرص االستثمار إلىة تقدیم المشور. ج

  .المملكةالمتوافرة في 

 في خارجھا لتسھیل أجنبیة جھة في المملكة وجھات أي التوسط بین وإجراءات بأعمالالقیام . د

من  ) ١١( من المادة ) أ (  الفقرة أحكام تراعى في ذلك أن المصرفیة على واألعمالالعملیات 

  .ھذا النظام 

 مساعدات تكون أو سلف أو قروض بأیة الجھة التي یملكھا والمتعلقة وأعمالمتابعة مصالح . ھـ

 معنوي في المملكة أو شخص طبیعي أي إلى أخرى أجنبیة جھة أیة أوقد قدمتھا تلك الجھة 

.  

  ):١٣(المادة 

  .دینار ألف ال یتجاوز أنقداره على یستوفي البنك من مكتب التمثیل رسما سنویا یحدد المجلس م

  ):١٤(المادة 



٥

على مكتب التمثیل فتح حساب غیر مقیم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة ، وتغذیتھ 

 قابلة للتحویل من المركز الرئیسي لمكتب التمثیل في خارج المملكة  أجنبیةبحواالت وعمالت 

  . ونفقاتھ الجاریة تأسیسھف  لتغطیة مصاریاألدنى تكون كافیة في حدھا أنعلى 

  ):١٥( المادة

 الصادرة بمقتضاه األوامر أو التعلیمات أو ھذا النظام أحكام حكم من أي خالف مكتب التمثیل إذا

  : التالیة اإلجراءات من أیا یتخذ بحقھ أنفللبنك 

   اإلنذار. أ 

یات التي تحدد في  مكتب التمثیل للمدة وبالصالحأعمالتعیین مراقب من البنك یشرف على . ب 

  .المراقبقرار تعیین 

 التي یحق لھ القیام بھا في المملكة األعمالمنع مكتب التمثیل من ممارسة أي عمل من . ج 

  .العمل شرط على ممارستھ لذلك أو فرض أي قید أو ھذا النظام أحكامبمقتضى 

  .ملكة  الترخیص المعطى لمكتب التمثیل ومنعھ نھائیا من العمل في المإلغاء. د 

  


