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  إهداء

  الى نبي الرحمة..ومنبع العلم .. الى معلم البشریة 

  )صلى اهللا علیه وسلم..(سیدنا محمد 

إلى من رعاني وغرس في نفسي اإلصرار على اثبات الوجود                  

  .الى نور العین والدي الذي أفخر بحمل اسمه 

وزر وكللت الى أحن وأروع من في الوجود إلى والدتي التي رفعت عني ال

  .بالدعاء خطواتي 

  .وزوجتي وأوالدي .... الى أخواني وأختي 

  بالد الرافدین.... العراق ....الى وطني الغالي 

  

  ألیكم جمیعاً أهدي حصاد مشواري

  

  



ه    

  الشكر والتقدیر

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

فقُهوا یَ *من َلَساني َوحُلل ُعقدًة * َوَیسر ِلي أمِري * َرب اشَرح ِلي َصدِري (( 

  ))قولي 

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

أتقدم قبل كل شيء بالحمد والشكر هللا رب العالمین الذي لوال فضله علینا 

  .لماتمكنت من اكمال هذا العمل المتواضع 

أستاذ المالیة (واتقدم بالشكر الجزیل الى األستاذ الفاضل الدكتور عادل العلي 

  النصح واالرشادات القیمةالذي قدم لنا )العامة

  .وكان كریمًا معنا بالمعلومات 

كما یسعدني أن أتقدم بكل معاني الشكر والتقدیر واالحترام للدكتور علي خالد 

لتوجیهاته السدیدة والقیمة ) .. أستاذ القانون التجاري المشارك ..( قطیشات 

ر رسالتي بأكمل ولعطائه الدائم بكل ما یملكه من روح التعاون والتوجیه إلظها

  .وجه  

  كما أتقدم بعمق الشكر وخالص التقدیر الى األساتذة االفاضل 

  الدكتور محمود الشوابكة  والدكتور عمر العطین 

  .أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول االشتراك في مناقشة هذه الرسالة 
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  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  أ  الغالف

  ب  التفویض

  ج  ة المناقشة قرار لجن

  د  االهداء

  ه  شكر وتقدیر 

  و  فهرس المحتوى 
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القانونیة على شركات الوساطة المالیة

  )دراسة مقارنة(

  إعداد

  أحمد حامد محمد الجبوري

  المشرف

  الدكتور عادل العلي

  شرف المشاركالم

  الدكتور علي قطیشات

  الملخص

تهدف هذه الرسالة الى بیان الرقابة على شركات الوساطة ، وبیان القوانین والقواعد 

، وخاصةً تلك التي ات في كل من العراق واألردن ومصروالمعاییر المنظمة للرقابة هذه الشرك

لمرتبطة بالشركة ، حیث تم تحمي حقوق المتعاملین والمستثمرین وأصحاب المصالح األخرى ا

، وكذلك الرقابة وطبیعتها القانونیة ، وكذلك كات الوساطة وحقوقها والتزاماتهاالبحث في مفهوم شر 

  .أنواع الرقابة  ومن ثم أثار الرقابة على عمل شركات الوساطة 

وخلصت هذه الرسالة الى ضرورة تعدیل بعض النصوص القانونیة في التشریع األردني 

وضرورة ،ي والمصري ، وبشكل یتالءم مع مبادئ الرقابة والتشدید على التزام الشركات بهاوالعراق

قیام المشرع العراقي بمنح الهیئة المؤقتة للسندات صالحیات أوسع في الرقابة عند تشریع القانون 

الدائم على اعتبار ان القانون الحالي هو قانون مؤقت وأن یؤكد على أیجاد نوع من الترابط 

التنسیق بین الهیئة المؤقتة للسندات ومجلس اإلدارة لغرض حمایة المستثمرین والمحافظة على و 

. مستوى أداء متقدم في سوق األوراق المالیة یتناسب مع ماهو علیه في البورصات العالمیة 


