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 الملخص

طرق حرص المشرع األردني على تنظيم يتمتع السوق المالي بطبيعة إقتصادية خاصة به ، لذلك 

 المنازعات حل تعليمات ها، ومنفي السوق الماليخاصة لتسوية المنازعات الناشئة عن تداول األوراق المالية 

ي نزاع ينشأ في السوق المالي بين األعضاء وعمالئهم ، والتي تختص بحل أ2004 لسنة  عمان بورصة في

والسرية في فض النزاع والذي يحتاج عن طريق التحكيم الخاص بالبورصة، خاصة وأن التحكيم يمتاز بالسرعة 

 .  هدراسال هذه في اليه السوق المالي، وهذا ما سوف تقدمه الباحثة

 إصدار قرار التحكيمو سوف تعمل الباحثة في هذه الدراسة على بيان إجراءات التحكيم في البورصة ، و 

تطبيق نصوصه في نزاعات السوق والطعن به ، كما سوف تعمل على بيان متى يتم اللجوء إلى قانون التحكيم و 

الغايات اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي تم من خالله تناول رأي  المالي ، ولتحقيق هذه

 الفقه، ومن ثم تحليل مضمون النصوص القانونية للتعرف على موقفها تجاه تلك المسائل .
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Abstract 

        The Stock Exchange has a special economic nature, so the Jordanian legislator 

organizes special ways to solve disputes at the Stock Exchange, for example the 

instructions of resolving disputes at the Amman Stock Exchange for 2004, which 

solve any disputes between members and their clients using Arbitration in the stock 

exchange. This is because Arbitration is characterized by fast and confidentiality in 

resolving disputes, which is needed by Stock Exchange, and this will be investigated 

by the researcher in this study. 

         This study aimed to identify the Arbitration procedures at the Stock Exchange, 

and the Arbitration decision, and will explain when the Arbitration law is applied to 

solve disputes at the Stock Exchange. The study employed  the analytical descriptive 

method, and then analyzed the legal texts to identify their position on these issues. 

 


