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  املقدمة التحكيم طلبات متا�عة .1
ً
 عمان بورصة �� املنازعات حل لتعليمات  وفقا

 

  املقدمة التحكيم طلبات متا�عة ا�خدمة اسم
ً
 بورصة �� املنازعات حل لتعليمات  وفقا

 .عمان

  والتنفيذ املتا�عة قسمو  القااواية الشؤون قسم القسم

 وعمالءهم البورصة اعضاء املالي�ن الوسطاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لرفع ملف  ب�نتبادل الوثائق  ا�خدمة وصف
ً
املد�� واملد�� عليه وععي�ن املحكم�ن تمهيدا

 الح�األ ععليمات حل 
ً
الن�اع إ�� هيئة التحكيم للنمر والفصل فيه وفقا

 .2004�� البورصة لسنة   املنازعات

  املدعية ا�جهة من التحكيم طل  تقدلم - أ ا�خدمة وفروال متطلبات
ً
 املعلومات جميع مستوفيا

 .املطلو�ة والوثائق

  عليه املد�� ا�جهة من التحكيم طل  ع�� الرد - ب
ً
 املعلومات جميع مستوفيا

ألاأل عمل من تار�خ عسلمه لطل   خمسة خالل املطلو�ة والوثائق

 .التحكيم

 -:التالية املعلومات التحكيم طل  لتضمن ان لج  - أ املطلو�ة الوثائق

  عليه واملد�� املد�� مناسم �ل  -
ً
 .وعنوااه �امال

 الن�اع إحالة ع�� باالتفاق املتعلقةاتفاقات ذات العالقة وخاصة  -

  التحكيم إ��
ً
 .التعليمات لهذه وفقا

 .وصف لطبيعة وظروف الن�اع الذ  �ان سب  التقدأل بالطل  -

وردلة ال�ي �سثند إل��ا إفارة إ�� موضوع الطل  واملبالغ املطلو�ة  -

 .�� ادعائه

  واختيارهم املحكم�ن عدد حول  موقفه -
ً
 من) 6( املادة ألح�األ وفقا

 .التعليمات هذه
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 .ألة معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطل  -

- :التالية املعلومات التحكيم طل  ع�� الرد لتضمن ان لج   - ب

 .رأله حول طبيعة وظروف الن�اع -

 .والوثائق وردلة ال�ي �سثند إل��ا جوابه ع�� طلبات املد�� -

 .واختيارهمرده ع�� املق��حات املقدمة حول عدد املحكم�ن  -

 .ألة معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الن�اع -

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 املدعية ا�جهة من املقدأل التحكيم طل  الستالأل�� اليوأل التا��  - أ

املد��  تزو�د لتم املطلو�ة، والوثائق املعلومات جميع ع�� واملشتمل

عليه بن�خة من الطل  والوثائق املرفقة به ل��د عليه خالل خمسة 

 .الاأل عمل

 عل��ا املد�� ا�جهة من املقدأل التحكيم طل  ع�� الرد استالأل لتم - ب

 .املطلو�ة والوثائق املعلومات جميع ع�� واملشتمل

 لتم بالتقابل ادعاء عل��ا املد�� ا�جهة من املقدأل الرد تضمن حال ��  -ج

بن�خة من الطل  والوثائق املرفقة به ل��د عليه خالل  �املد� تزو�د

 .خمسة الاأل عمل

عند اا��اء من إجراءات تبادل الوثائق وععي�ن املحكم�ن، لرفع ملف   -د

 . الن�اع إ�� هيئة التحكيم

 الدائرة�عد الداع هيئة التحكيم قرارها �� ��خة أصلية لدى  – ه

 .الستالأل قرار التحكيم الطرف�ن دعوة لتم وايةالقاا

  ا�خدمة، هذه تقدلم مقابل رسوأل تقا�يي لتم ال ا�خدمة رسوأل
ً
 ال�ي التحكيم هيئة بان علما

  التحكيم اععاب تحدد فيه والفصل الن�اع موضوع �� بالنمر تقوأل
ً
 ملا وفقا

  تراه
ً
 .اععاب ع�� اع��اض الن�اع الطراف و�حق مناسبا

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

  التحكيم طل  استالأل تار�خ من اسابيع ثالثة
ً
 الشروال، �جميع مستوفيا

  العشرون املدة هذ والعشمل
ً
 قرار الصدار التحكيم لهيئة املحددة لوما

  عشرون للتمدلد والقابلة التحكيم
ً
 .اضافية لوما

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 .عمان بورصة/  القااواية الدائرة

 1114/  1113/  1112/  1111 فر��   0096265664109 هاتف
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 اماأل ررففة الك��و�ي .2

 Ezpublishررففة الك��و�ي  اماأل ا�خدمة اسم

 ال��مجة القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 عمان ببورصة رعضاء املالية الوساطة لشر�ات واملقدأل النماأل هذا لقوأل ا�خدمة وصف

 :الك��واية و�صورة التالية املعلومات بتوف��

 عمان بورصة �� املدرجة املالية باألوراق املتعلقة افصاحات جميع .1

 .اصول  حس  مصنفةالوساطة املالية رعضاء �� البورصة  وفر�ات

 .البورصة عن الصادرة التعاميم جميع .2

 ف��ا الوساطةبما فر�ات �عمل العالقة ذات التداول  تقار�ر جميع .3

 .التداول  �شرات

 .ابحاث دائرة ععدها ال�ي اليومية امل�خصات .4

 .عمان بورصة �� املالية الوساطة فركة عضو�ة ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .للبورصة موجه كتاب طر�ق عن ا�خدمة ع�� ا�حصول  طل  .1

 للوصول  الك��و�ي بالرابط الوساطة فركة ب��و�د البورصة تقوأل .2

 .لل��اامج السر �لمة و املستخدأل إسم ا�� باإلضافة ل�خدمة

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور 
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 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1607/1600 فر��  0096265664081 هاتف

 info@ase.com.jo / @ase.com.joaliswi : الك��و�ي  ال��لد
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 �شر وتوزيع معلومات التداول الفور�ة .3

 Feedshop الفور�ة التداول  معلومات وتوزيع �شر ا�خدمة اسم

 ال��مجة القسم

 �حافة/   املعلومات �شر فر�ات/  البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 الفور�ةالتداول   معلومات اتفاقية

 املعلومات �شر فر�ات ا�� الفور�ة التداول  معلومات ببث ا�خدمة هذه تقوأل ا�خدمة وصف

)Data Vendors (اا��ات ع�� التداول  �خدمة املزودة الوساطة وفر�ات 

 .و�رامجها أامم��ا �� املعلومات هذه ألستخداأل مبافرة بصورة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

 كتاب بإرسال الفور�ة التداول  معلومات ع�� با�حصول  الرا�بة ا�جهة تقوأل

 ا�حصول  من والغالة عل��ا ا�حصول  املراد املعلومة اوع لب�ن للبورصة رس�ي

 و��. عليه واجابة الطل  بدراسة البورصة تقوأل حيث املعلومة، هذه ع��

 ب��و�د خاصة إتفاقية توقيع لتم ا�جهة هذه طل  ع�� املوافقة حالة

 .الطرف�ن ب�ن الفور�ة التداول  معلومات

  وذلك رسوأل ذات أو مجااية إما ا�خدمة رسوأل
ً
 .إستخدامها من والغالة املعلومة لنوع وفقا

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1607/1600 فر��  0096265664081 هاتف
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 اماأل إدارة املعلومات .4

 )MIS(  املعلومات إدارة اماأل ا�خدمة اسم

 ال��مجة القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 :العالقة صاحبة ل�جهات التالية املعلومات بتوف�� ا�خدمة هذه تقوأل ا�خدمة وصف

 املنفذة اليومية روامر .1

 ا�القات أسعار .2

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .للبورصة موجه كتاب طر�ق عن ا�خدمة ع�� ا�حصول  طل  .1

 ل�خدمة للوصول  الرابط الوساطة فركة ب��و�د البورصة تقوأل .2

 لل��اامج السر �لمة و املستخدأل إسم ا�� باإلضافة

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1604/1600 فر��  0096265664081 هاتف

 info@ase.com.jo / @ase.com.jomarabeha : الك��و�ي  ال��لد
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 الدعم الف�ي ل��اامج التداول  .5

 GL Tradeالف�ي ل��اامج التداول الفور   الدعم ا�خدمة اسم

 الف�ي والدعم العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 .البورصة من خطية موافقة

 ع�� الفور  التداول  براامج الغاء أو بتن�لل املعلومات تكنولوجيا دائرة تقوأل ا�خدمة وصف

 .لها الف�ي الدعم وتقدلم املالية الوساطة �شر�ات ا�خاصة ا�حاسوب أجهزة

 ا�حصول  بمتطلبات وال��األ البورصة �� املالية الوساطة فركة عضو�ة ا�خدمة وفروال متطلبات

 . ال��اامج ع��

 ع�� ل�حصول  عمان بورصة ادارة ا�� موجه الوساطة فركة من كتاب املطلو�ة الوثائق

 تفعيل ع�� باملوافقة  الوساطة فركة ا�� موجه البورصة رد وكتاب ا�خدمة،

 .لذلك املخصصة رجهزة ع�� ا�خدمة هذه

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 هذه بتفعيل الدائرة تقوأل الوساطة فركة طل  ع�� البورصة موافقة �عد

 �عمل تقوأل كما الغرض لهذا املخصصة ا�خادمة رجهزة ع�� ا�خدمة

 .الوسيط جهاز ع�� الالزأل اجراء

  دلنار أر�عمائة) 400( ا�خدمة رسوأل
ً
 رر�عة للشافات الواحدة التداول  لشافة سنو�ا

  دلنار وخمسون  مائة) 150( ومبلغ رو��
ً
 إضافية تداول  فافة �ل عن فهر�ا

 .التداول  فافات توف�� لقاء للبورصة مستحقة بدالت

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات من اا��اء �عد

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة بمقدأل اتصال وسائل
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 1601/1600 فر��  0096265664081 هاتف ا�خدمة
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 الدعم الف�ي ل��اامج مراقبة التداول  .6

 الفور  التداول  مراقبة ل��اامج الف�ي الدعم ا�خدمة اسم

 الف�ي والدعم العمليات القسم

 املسثممر�ن البورصة، أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 الفور�ة املعلومات ب��و�د خاصة البورصة،اتفاقية من خطية موافقة

 .للمسثممر�ن

 مراقبةالتداول  براامج الغاء أو بتن�لل املعلومات تكنولوجيا دائرة تقوأل ا�خدمة وصف

 أو املالية الوساطة �شر�ات ا�خاصة ا�حاسوب أجهزة ع�� الفور 

 .لها الف�ي الدعم وتقدلم ا�خدمة هذه ع�� با�حصول  الرا�ب�ن املسثممر�ن

 ع�� ا�حصول  بمتطلبات وال��األ البورصة �� املالية الوساطة فر�ات ا�خدمة وفروال متطلبات

 .البورصة مع خاصة اتفاقية توقيع لج  للمسثممر�ن بالنسبة ال��اامج،أما

 بورصة إدارة ا�� موجه ا�خدمة ع�� با�حصول  الرا�بة ا�جهة من كتاب املطلو�ة الوثائق

 ع�� با�حصول  الرا�بة الشركة ا�� موجه البورصة رد وكتاب ، عمان

 .لذلك املخصصة رجهزة ع�� ا�خدمة هذه تفعيل ع�� باملوافقة ا�خدمة

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 بتفعيل الدائرة تقوأل ا�خدمة هذه تقدلم طل  ع�� البورصة موافقة �عد

 �عمل تقوأل كما الغرض لهذا املخصصة ا�خادمة رجهزة ع�� ا�خدمة هذه

 .املسثممر أو الوسيط جهاز ع�� الالزأل اجراء

 لشافة استعالأل الواحدة للشافات ) 200(للوسيط  - ا�خدمة رسوأل
ً
مائتا دلنار سنو�ا

 عن �ل فافة إستعالأل ) 100(رر�عة رو�� ،ومبلغ 
ً
مائة دلنار فهر�ا

 .إضافية رسوأل مستحقة للبورصة لقاء توف�� فافات إستعالأل فور 

 ) 6000(للمسثممر   -
ً
 .ستة آالف دلنار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى لطل ا تقدلم

 الالزمة اجراءات من اا��اء �عد
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 ا�خدمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1601/1600 فر��  0096265664081 هاتف
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 التداول احتياطي �� بورصة عمان .7

 عمان بورصة �� احتياطي التداول  قاعة ا�خدمة اسم

 الف�ي والدعم العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 فافة بتوف�� عمان بورصة �� واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة تقوأل ا�خدمة وصف

 البورصة مب�ى �� احتياطية التداول  قاعة ��  وساطة فركة ل�ل تداول 

 من الوساطة فركة تمكن عدأل عن النافئة الطارئة ا�حاالت �� الرئي�يي

 .م�ات��ا �� املوجودة ��ا ا�خاصة التداول  أجهزة إستخداأل

 �سب  ��ا ا�خاصه التداول  أجهزة إستخداأل من الوساطة فركة تمكن عدأل ا�خدمة وفروال متطلبات

 .��ا ا�خاصة رجهزة �� مشا�ل أو اتصاالت خطوال �� مشا�ل

 اللوجد املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 البورصة �� واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة مع اتصال لتم

 مش�لة وجود من التأكد لتم بحيث والعمليات ادراج دائرة مع و�التنسيق

 .التداول  قاعة �� به املخصصة الشافة بتفعيل القياأل ثم الوسيط عند

 لوجد  ال  ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور�ة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1601/1600 فر��  0096265664081 هاتف
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 التدقيق ع�� أاممة فر�ات الوساطة .8

 IT( الوساطة فر�ات لدى التحتية البنية و املحاسبية راممة ع�� التدقيق ا�خدمة اسم

Audit.( 

 والشب�ات التحتية البنية ال��مجة، املشاريع، و التطو�ر القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 املحاس�ي النماأل ع�� التدقيق اموذج  -

 البيااات قواعد ع�� التدقيق اموذج  -

 الثشغيل اماأل ع�� التدقيق اموذج  -

 التحتية البنية ع�� التدقيق اموذج  -

 الوساطة فر�ات لدى التحتية والبنية املحاسبية راممة ع�� التدقيق ا�خدمة وصف

 .املالية روراق وهيئة عمان بورصة ملتطلبات مطابق��ا من والتأكد

 .عمان بورصة ��  املالية الوساطة فركة عضو�ة ا�خدمة وفروال متطلبات

 .باملتطلبات الوساطة فركة إل��األ مدى تب�ن وثائق املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 ع�� بالكشف واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة من ن و موظف لقوأل

 إل��األ من للتأكد الوساطة فركة لدى التحتية البنية و املحاسبية راممة

 ال�ي الوثائق وطل  املالية روراق هيئة و عمان بورصة بمتطلبات الشركة

 .ذلك تو�ح

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات من اا��اء �عد

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1666/1600 فر��  0096265664081 هاتف
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 التداول ع�� اا��ات .9

 التداول ع�� اا��ات ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 فر�ات الوساطة رعضاء لغالات تزو�د عمال��م ��ذه ا�خدمة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 .اموذج طل  تقدلم ا�خدمة   .1

 .ـالتقر�ر الشهر  ملستخدمي ا�خدمة  .2

تمك�ن  العمالء من التداول باألوراق املالية عن طر�ق إدخال أوامر الشراء  ا�خدمة وصف

والبيع إ�� اماأل التداول الك��و�ي بأافسهم من خالل إستخداأل فبكة 

 .اا��ات

 ا�حصول ع�� املوافقات الالزمة من بورصة عمان وهيئة روراق املالية  - ا�خدمة وفروال متطلبات

املتطلبات املنصوص عل��ا �� ععليمات تداول روراق املالية حقيق �افة ت -

 .ع�� اا��ات وألة متطلبات أخرى تحددها البورصة والهيئة

إل��األ فركة الوساطة بتوقيع إتفاقية تداول ع�� اا��ات مع عمال��ا   -

 الرا�ب�ن باإلستفادة من هذه ا�خدمة 

 .اتفاقية توزيع املعلومات مع بورصة عمان توقيع -

 ال��األ باملتطلبات الفنية وتجه�� بيئة فحص واختبار تن�جم مع  -

 .البورصة متطلبات

 ما ل�� املطلو�ة الوثائق
ً
 : طل  تفعيل خدمة التداول ع�� اا��ات متضمنا

 .اتفاقية التداول ع�� اا��ات -

 .بيان إفصاح املخاطر -

 .خطة الطوارىء -

الوساطة لو�ح رجهزة رسم تفصي�� للشبكة الداخلية لدى فركة  -

 .ا�خادمة الرئيسية وأجهزة ا�حمالة بما لن�جم مع متطلبات البورصة

فهر  بأسماء املستخدم�ن الذلن لتلقون املعلومات دور   تقدلم تقر�ر  -

 .الفور�ة للبورصة وأعدادهم
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 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

مكتملة مراجعة الطل  املقدأل ومرفقاته، والتأكد بأن  الوثائق  .1

 .وحس  رصول 

 للبدء  .2
ً
تزو�د الوسيط باملعلومات الفنية املتعلقة با�خدمة تمهيدا

 .بتطو�ر برمجياته

اختبار وظائف ال��اامج وسالمة عمله واختبار رمن وا�حمالة لل��اامج  .3

 .باإلضافة إ�� التأكد من البنية التحتية لدى الوسيط

�عد التأكد من موافقة مجل  ادارة ع�� طل  تفعيل ا�خدمة  .4

جاهز�ة الوسيط املع�ي و استكماله ل�افة الشروال و املتطلبات و 

 .جاهز�ة ا�خدمة لدله

 .رفع طل  الوسيط إ�� هيئة روراق املالية للمصادقة ع�� الطل  .5

 .املوافقة ع�� اطالق ا�خدمة وتحدلد موعد إلطالق ا�خدمة .6

خمسة دوالرات أمر�كية أو ما ) 5(بدل تزو�د املعلومات البالغ قيمته  - ا�خدمة رسوأل

 عن �ل مستخدأل 
ً
فافة استخداأل (�عادلها بالدلنار ررد�ي فهر�ا

 ).للمعلومات الفور�ة للتداول 

 تدفع الرسوأل �� ��الة �ل فهر -

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 ععدلل براامج التداول ع�� اا��ات .10

 ع�� اا��اتععدلل براامج التداول  ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 أعضاء البورصة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

ععدلل براامج التداول ع�� اا��ات املعتمد من قبل الوسيط لتقدلم  ا�خدمة وصف

 .خدمة التداول ع�� اا��ات

إدخالها إ�� ال��اامج مع راممة أن ال تتعارض التعدلالت املزمع  ا�خدمة وفروال متطلبات

 .والتعليمات املعمول ��ا

 للتعدلالت  املطلو�ة الوثائق
ً
كتاب من الوسيط لتضمن طل  ععدلل ال��اامج وتفصيال

املطلو�ة �خدمة التداول  الوثائقاملطلوب إدخالها إ�� ال��اامج مرفقا معه 

 .ع�� اا��ات �� حال وجود أ  ععدلالت عل��ا

 تنفيذ راءاتواج خطوات

 ا�خدمة

اجراء اختبارات وظائف ال��اامج وسالمة عمله واختبارات رمن  .1

 .وا�حمالة

 .تحدلد موعد لوضع الن�خة ا�جدلدة ح�� التطبيق الفع�� .2

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 فافات التداول  .11

 فافات التداول  ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

فافات التداول ال�ي �ستخدمها الوسيط الدخال أوامر الشراء والبيع  ا�خدمة وصف

ا�خاصة �عمالئه، وذلك وفقا ألس  تقدلم املعلومات الفور�ة ألعضاء 

 .البورصة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

عدد فافات التداول املسموح ��ا ل�ل عضو وذلك بما تحدد البورصة  -

 .لن�جم مع ام�اايات الفنية ورخص استخداأل املمنوحة للبورصة

لج  �� جميع رحوال ان ال لز�د عدد فافات التداول لدى الوسيط  -

 .ع�� عدد الوسطاء املعتمدلن لدله

لجوز للوسيط تقدلم طل  القاف أو الغاء إحدى فافات التداول  -

 .ملستخدمة لدلها

 .لل��أل الوسيط بأح�األ أس  تقدلم معلومات التداول الفور�ة لألعضاء -

 .كتاب من الوسيط لتضمن طل   إضافة أو القاف أو الغاء فافة تداول  املطلو�ة الوثائق

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

 .دراسة الطل  املقدأل من الوسيط والتحقق من اسثيفائه للشروال  .1

 .تزو�د الوسيط برقم فافة التداول ا�جدلدة و�لمة املرور ا�خاصة ��ا   .2

 .اتخاذ اجراءات الالزمة ع�� اماأل التداول الك��و�ي  .3

 لشافة التداول الواحدة وذلك للشافات رر�عة ) 400( - ا�خدمة رسوأل
ً
دلنار  سنو�ا

 .رو��

 ل�ل فافة تداول إضافية �عد الشافة)  150( -
ً
 .الرا�عة دلنار فهر�ا

 وع�� العضو دفع البدالت  -
ً
عستحق بدالت فافات التداول سنو�ا
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 .املستحقة خالل مدة أقصاها عشرة ألاأل عمل من بدالة السنة

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 .تقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

 

 فافات استعالأل .12

 فافات استعالأل ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

فافات استعالأل ال�ي ععرض معلومات التداول الفور�ة وال�ي �ستخدمها  ا�خدمة وصف

الوسيط لغالات متا�عة التداول �� بورصة عمان وذلك وفقا ألس  تقدلم 

 .املعلومات الفور�ة ألعضاء البورصة

البورصة عدد فافات استعالأل املسموح ��ا ل�ل عضو وذلك تحدد  - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .بما لن�جم مع ام�اايات الفنية ورخص استخداأل املمنوحة للبورصة

لجوز للوسيط تقدلم طل  القاف أو الغاء إحدى فافات استعالأل  -

 .املستخدمة لدله

 .لل��أل الوسيط بأح�األ أس  تقدلم معلومات التداول الفور�ة لألعضاء -

كتاب من الوسيط لتضمن طل  إضافة أو القاف أو الغاء فافة  املطلو�ة لوثائقا

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 .استعالأل

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .دراسة الطلبة املقدأل من الوسيط والتحقق من اسثيفائه للشروال   .1

 .اتخاذ اجراءات الالزمة ع�� اماأل التداول الك��و�ي .2

 ) 200( - ا�خدمة رسوأل
ً
لشافة استعالأل الواحدة وذلك للشافات رر�عة دلنار سنو�ا

 .رو��

 ل�ل فافة استعالأل إضافية �عد الشافة الرا�عة) 100( -
ً
 . دلنار  فهر�ا

 وع�� العضو دفع البدالت  -
ً
عستحق بدالت فافات التداول سنو�ا

 .املستحقة خالل مدة أقصاها عشرة ألاأل عمل من بدالة السنة

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى طل ال تقدلم

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 تنفيذ الصفقات العادلة .13

 تنفيذ الصفقات العادلة ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 املتوفرة النماذج

 ا�خدمة الداء

 لوجد ال

 عمال��متمك�ن الوسطاء من تنفيذ الصفقات لصا�ح  ا�خدمة وصف

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 .دلنار) 200,000(ا�حد رد�ى للصفقة هو   -

من سعر إ�الق اليوأل للشر�ات املدرجة �� %) 7.5±(ا�حدود السعر�ة للصفقة ��  -

من سعر ا�الق للشر�ات املدرجة �� السوق الما�ي %)   5±(السوق رول، و 

 . والمالث

املراد تنفيذها والوثائق المبوتية املطلو�ة قبل إبالغ وتزو�د البورصة بالصفقات  -

 .ساعة واحدة ع�� رقل من وقت تنفيذ الصفقات

 .تفو�ض خطي من العميل املش��  والعميل البائع - املطلو�ة الوثائق

كشف رسهم ا�حرة للعميل البائع صادر عن مركز إلداع روراق املالية بتار�خ تنفيذ  -

 .الصفقة

 فهادة بأسماء  -
ً
 اعتبار�ا

ً
 .املفوض�ن بالتوقيع عن العميل إذا �ان العميل �خصا

 .إذا تطل  رمر -املوافقات الالزمة من ا�جهات الرسمية ذات العالقة  -

 خطوات

 تنفيذ واجراءات

 ا�خدمة

التحقق من الوثائق املستلمة من الوسيط وا�خاصة بالصفقة املراد تنفيذها  .1

املحددة وفقا لتعليمات تداول روراق والتحقق من اسثيفاء الصفقة للشروال 

 .املالية

منح الوسيط املع�ي صالحية الدخول ا�� ال��اامج النماأل ا�خاص بالصفقات الدخال  .2

 .معلومات امر الشراء او البيع وتنفيذ الصفقة

 :لمكن الرجوع ا�� الرابط التا�� ملز�د من املعلومات .3

http://ase.com.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%

http://ase.com.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86�
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-%D9%81%D9%8A-A7%D8%AA

-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9

%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8 

ال تتقا�يى البورصة أ  رسوأل لقاء هذه ا�خدمة، ا أن الصفقات تخضع لنف  �س   ا�خدمة رسوأل

 .عمولة التداول املقررة

التقدلر   الوقت

من تقدلم الطل  

 اتماأل وح�ى

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة �� لوأل استالأل الطل  �� املرحلة ا�خاصة بثنفيذ الصفقات

 اتصال وسائل

 ا�خدمة بمقدأل

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

/ 1310/1350/1351/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

1352 /1353  

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 تنفيذ الصفقات املستثناة .14

 تنفيذ الصفقات املستثناة ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 املتوفرة النماذج

 ا�خدمة الداء

 اموذج تفو�ض البورصة لتنفيذ الصفقة املستثناة

ادخال أوامر الشراء والبيع ا�خاصة بالصفقة ايابة عن الوسيط لتنفيذ الصفقة  ا�خدمة وصف

 .املطلو�ة لصا�ح عمالئه

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

قرار صادر عن مجل  إدارة بورصة عمان لق�يي باملوافقة ع�� استثناء الصفقة  -

 -:املطلو�ة وذلك �� أ  من ا�حاالت التالية

 �� هذه الصفقات  .1
ً
 .إذا �اات ا�ح�ومة أو أ  من املؤسسات العامة طرفا

 .ألف دلنار 500إذا �اات القيمة السوقية للصفقة ال تقل عن   .2

حالة أخرى لوافق عل��ا مجل  ادارة إذا اقتنع بأن العملية تممل إرادة أ   .3

 .طرف�ن بإتماأل الصفقة ع�� السعر املطلوب

كتاب من الوسيط أو الوسطاء اطراف الصفقة موجه ا�� مجل  ادارة البورصة  - املطلو�ة الوثائق

لتضمن طل  استثناء صفقة أو أك�� من ا�حدود السعر�ة املسموح ��ا ومرفق معه ما 

 : ل��

ي من العميل البائع واملش��    .1
ّ
 .تفو�ض خط

 .إفعار ععر�ف العميل البائع واملش��    .2

 .ما هو بتار�خ تنفيذ الصفقةكشف رسهم ا�حرة للعميل البائع ك  .3

 .أسماء املفوض�ن بالتوقيع عن العميل البائع واملش��    .4

ععبئة اموذج تفو�ض البورصة إلدخال روامر ايابة عن الوسيط وتوقيعه وختمه   .5

 .با�خاتم الرس�ي للشركة

 .م��رات استثناء الصفقة .6

ُ�عرض طل  استثناء ع�� مجل  ادارة و�تخذ مجل  ادارة قراره القا�يي بقبول  .1 خطوات
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 تنفيذ واجراءات

 ا�خدمة

،
ً
 الطل  أو رفضه �� ضوء ما لراه مناسبا

إبالغ الوسيط املع�ي بقرار مجل  ادارة، و�� حال قبول الطل  ع�� الوسطاء   .2

 .تنفيذ الصفقة �� أقرب وقت ممكن

و�د البورصة بالوثائق املطلو�ة كما لحدد الوسيط تار�خ تنفيذ الصفقة واعادة تز  .3

 .�� بتار�خ التنفيذ

تقوأل البورصة بإدخال أوامر الشراء والبيع املتعلقة بالصفقة املستثناة خالل  .4

 .اوقات املحددة لتنفيذ الصفقات ايابة عن الوسيط

 :لمكن الرجوع ا�� الرابط التا�� للمز�د من املعلومات .5

http://ase.com.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8

%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-

%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86  

 

ال تتقا�يى البورصة أ  رسوأل لقاء هذه ا�خدمة، ا أن الصفقات تخضع لنف  �س   ا�خدمة رسوأل

الورقة املالية عمولة التداول املقررة وذلك اعتمادا ع�� سعر التنفيذ أو سعر إ�الق 

 .املعنية لوأل التنفيذ أ��ما أع��

 التقدلر   الوقت

 الطل  تقدلم من

 اتماأل وح�ى

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة �عد استكمال �افة اجراءات الالزمة

 اتصال وسائل

 ا�خدمة بمقدأل

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

/  1351/ 1350/  1310/ 1307/ 1305/ 1303 فر�� 0096265664109 هاتف -

1352 /1353 

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 تقدلم البيااات ا�خاصة بتفاصيل روامر املنفذة .15

  SMS  Notificationتقدلم البيااات ا�خاصة بتفاصيل روامر املنفذة  ا�خدمة اسم

System 

 العمليات القسم

 البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 طل  اف��ا  با�خدمة

اف��ا  �� قاعدة البيااات ا�خاصة باألوامر املنفذة، وذلك لغالات تطو�ر  ا�خدمة وصف

برمجيات ا�خاصة ترتبط ��ذه القاعدة إلبالغ العمالء بتفاصيل أوامرهم 

 .SMSاملنفذة فور تنفيذها من خالل الرسائل القص��ة 

ذو   عدأل توزيع املعلومات إ�� أ  جهة أخرى ��� عمالء الوسيط - ا�خدمة وفروال متطلبات

العالقة، و�� حال اخالل ��ذا الشرال لحق للبورصة حج  هذه 

 .املعلومات ودون سابق إاذار أو إفعار

تحمل الوسيط أ  مسؤولية قااواية قد تنشا اثيجة لقيامه أو قياأل  -

الغ�� باستخداأل املعلومات والبيااات املزودة من قبل البورصة وال 

ه الوسيط أو تجاه الغ�� تتحمل البورصة ألة مسؤولية قااواية تجا

 .اثيجة هذا استخداأل أو اثيجة رعطال الفنية

 حس  رصول  املطلو�ة الوثائق
ً
 ومختوما

ً
 .طل  اف��ا  با�خدمة موقعا

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .دراسة الطل  املقدأل من الوسيط  .1

 ععر�ف الوسيط املع�ي ع�� قاعدة البيااات، وتمكينه من الوصول إ�� .2

 .ا�خدمة وا�حصول ع�� املعلومات املطلو�ة

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 .من استكمال اجراءات الالزمة تقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى لوأل عمل 
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 ا�خدمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 عغي�� اسم الشركة .16

 عغي�� اسم الشركة ا�خدمة اسم

 ادراج ورعضاء القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجة ال و البورصة أعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

لشر�ات املساهمة العامة املدرجة و فر�ات الوساطة رعضاء اعغي�� اسم  ا�خدمة وصف

 .قبلها من مقدأل طل  ع�� بناء�� البورصة 

موافقة وزارة  تقدلم الشركة طل  لتغي��اسمها �� البورصة مرفق به - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .الصناعة والتجارة ع�� عغي�� اسم الشركة

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  -

 .�� البورصة

طل  من الشركة مرفق به موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� عغي��  املطلو�ة الوثائق

 .�ناسم وعقد التأسي  والنماأل اسا�يي املعدل

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .دراسة طل  عغي�� اسم املقدأل من قبل الشركة  -

 .تحدلد لوأل لتغي�� اسم الشركة  -

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة  -

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

mailto:listing@ase.com.jo�
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 ااضماأل لعضو�ة البورصة .17

 ااضماأل لعضو�ة البورصة  ا�خدمة اسم

 رعضاء القسم

 الوساطة فر�ات ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 طل  عضو�ة

عملية  ألداءفركة لعضو�ة البورصة بحيث تصبح مخولة   ااضماأل ا�خدمة وصف

 .التداول من خاللها 

 .من أح�األ النماأل الداخ��) 10(و) 9(و) 8(الشروال الواردة �� املواد  - ا�خدمة وفروال متطلبات

املالية ع�� ترخيص ملمارسة أعمال الوسيط حصول فركة الوساطة  -

 .املا�� أو الوسيط �حسابه من هيئة روراق املالية

من أح�األ )  9( ةاملطلو�ة �� املاد لوثائقطل  مقدأل من الشركة مرفق به ا املطلو�ة الوثائق

 .النماأل الداخ��

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

املقدأل  من قبل الشركة دراسة طل  ااضماأل لعضو�ة البورصة  -1

 .والتأكد من احتوائه ع�� جميع البيااات املطلو�ة

استكمال الشركة اجراءات لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع  -2

 .اوراق املالية

لشركة �� لعضو�ة المجل  إدارة البورصة ع�� منح   موافقة -3

 .عملها  �� البورصة لبدءالبورصة وتحدلد لوأل  

الف دلنار وملرة  مائ�ي) 200.000(عستو�� البورصة رسم ااثساب بواقع  - ا�خدمة رسوأل

 .واحدة من الشركة ال�ي تمنح رخصة للقياأل بأعمال الوساطة املالية

 )  500(عستو�� البورصة رسم اف��ا  من العضو بواقع   -
ً
 .دلنار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 .الذ  لحدده مجل  ادارة البورصة بالتار�ختقّدأل ا�خدمة 
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 ا�خدمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

 1308/ 1302/  1301/  1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 براامج التدر�  العم�� ع�� اماأل التداول الك��و�ي .18

 براامج التدر�  العم�� ع�� اماأل التداول الك��و�ي ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

املش��ك�ن �� براامج تأهيل وتدر�  الوسطاء املعتمدلن الذ  ععقده هيئة  ا�خدمة متلقو

�� طل  أ  جهة را�بة روراق املالية أو أ  براامج آخر ذ  عالقة بناء ع

 .بذلك

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

براامج تدر��ي عم�� ع�� اماأل التداول الك��و�ي للمش��ك�ن �� براامج  ا�خدمة وصف

 .تدر�  وتأهيل الوسطاء املعتمدلن وأ  برامج أخرى ذات عالقة

لعقد ال��اامج مع جدول أعمال أن لثناس  التار�خ والوقت املطلوب  ا�خدمة وفروال متطلبات

 .البورصة

 .كتاب من ا�جهة املعنية لتضمن طل  تنميم وعقد ال��اامج التدر��ي املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .دراسة الطل  وعرضه ع�� ادراة التخاذ القرار املناس 

 حس  ا�حالة ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 ا�حالة حس 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 املقدمة  ا�خدمات

 املالية روراق ملصدر  
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 دراج أسهم الشر�ات املساهمة العامةإ .1

 ادراج أسهم الشر�ات املساهمة العامة   ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة ال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 مدرجة اموذج ادراج أسهم فركة ���   -

 اتفاقية ادراج  -

لشر�ات املساهمة العامة املنشأة �� اململكة  ال�ي تر�  ا أسهم ادراج ا�خدمة وصف

بادراج وتداول أسهمها �� البورصة حيث لتم دراسة طل  ادراج املقدأل 

من قبل الشركة والتأكد من اسثيفائه ل�افة الشروال واملتطلبات املحددة 

 .ادراج الشركة وفق اجراءات معينة�� التعليمات ثم لتم 

من ععليمات ) 24(و) 16(و) 6(و) 5(و) 4(و) 3(الشروال الواردة �� املواد  ا�خدمة وفروال متطلبات

 .  إدراج روراق املالية

من ) 4(املطلو�ة ضمن املادة  لوثائقطل  من الشركة مرفق به جميع ا املطلو�ة الوثائق

 .ععليمات ادراج روراق املالية

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

دراسة الطل  املقدأل من الشركة والتأكد من احتوائه ع�� جميع -1

 . ةاملعلومات املطلو�

استكمال  اجراءات الالزمة لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع  -2

 .روراق املالية

املعلومات توقيع اتفاقية ادراج واعالن �� �حيفت�ن لوميت�ن عن  -3

 .من ععليمات إدراج روراق املالية) 6(املحددة ضمن املادة 

 .تحدلد لوأل الدراج اسهم الشركة  -4

من رأس املال املدفوع  بحد أع�� )0.0004(لتم دفع رسوأل ادراج بمقدار  ا�خدمة رسوأل

3000  
ً
 .دلنار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 عمل من استكمال اجراءات الالزمة�عد ثالثة ألاأل   تقّدأل ا�خدمة 
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 ا�خدمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

  listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

 

 

 ادراج السندات ورذواات ا�ح�ومية وسندات املؤسسات العامة .2

 ادراج السندات ورذواات ا�ح�ومية وسندات املؤسسات العامة  ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

ح�ومة اململكة ررداية الهافمية واملؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات  ا�خدمة متلقو

 العامة والبلدلات

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

ادراج روراق املالية الصادرة من قبل ح�ومة اململكة ررداية الهافمية  ا�خدمة وصف

 .واملؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات العامة والبلدلات �� البورصة 

بطل  إدراج من قبل البنك املركز  الدراج السندات او اذواات  التقدأل - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .مرفق به فروال اصدار واتائجه

 .صدور قرار  هيئة روراق املالية باملوافقة ع�� ع�جيل السندات  -

 لسندات أو اذواات صادر عن البنك املركز  ل واتائجهاصدار   فروال املطلو�ة الوثائق

 يذتنف واجراءات خطوات

 ا�خدمة

وكتاب موافقة ،  واتائجهاستالأل طل  ادراج مرفق به فروال اصدار   -1

 .هيئة روراق املالية ع�� ع�جيل السندات 

تزو�د البورصة بالرمز الرق�ي للورقة املالية من قبل مركز الداع   -2

 . اوراق املالية
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 .اذواات  / تحدلد لوأل الدراج السندات   -3

 )250(رسوأل ادراج بمقدار  لتم دفع ا�خدمة رسوأل
ً
 .دلنار عن �ل اصدار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 عن الشر�ات املساهمة العامة ةدراج أسناد القرض  الصادر إ .3

 ادراج أسناد القرض  الصادر عن الشر�ات املساهمة العامة ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامةال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 إدراج أسناد القرض اموذج

، ادراج اسناد القرض الصادرة عن الشركة الساهمة العامة �� البورصة ا�خدمة وصف

حيث لتم دراسة طل  ادراج املقدأل من قبل الشركة والتأكد من اسثيفائه 

ل�افة الشروال واملتطلبات املحددة �� التعليمات ثم لتم ادراج أسناد 

 .القرض وفق اجراءات معينة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

من ععليمات إدراج روراق املالية )  24(و)19(و)6(ـ الشروال الواردة �� املواد 

 : التالية الشروال إ�� باإلضافة

 .ع�جيل الورقة املالية املعنية لدى الهيئة -1

 .ع�جيل وإلداع الورقة املالية املعنية لدى املركز -2

عدأل وجود ألة قيود ع�� اقل ملكية روراق املالية املعنية باستثناء  -3

 .القيود الواردة �� الثشريعات املعمول ��ا

توقيع املصدر اتفاقية ادراج مع البورصة ال�ي تحدد حقوق  -4

 .اليةوال��امات الطرف�ن فيما لتعلق بإدراج روراق امل

 ادار�ة الدائرة قبل من صادرة ذمة براءة ع�� الشركة حصول   -5

 .البورصة �� واملالية

من ) 19(املطلو�ة ضمن املادة  لوثائقطل  من الشركة مرفق به جميع ا املطلو�ة الوثائق

 .ععليمات ادراج روراق املالية

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

املقدأل من قبل الشركة والتأكد من  دراسة طل  ادراج أسناد القرض -1

 .احتوائه ع�� جميع املعلومات املطلو�ة 

استكمال اجراءات الالزمة لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع  -2

 .روراق املالية

إعالن  الشركة �� �حيفت�ن لوميت�ن عن املعلومات املحددة ضمن  -3

 .من ععليمات ادراج) 6(املادة 
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 .لوأل الدراج اسناد القرضتحدلد   -4

من قيمة اسناد القرض و�حد أع�� ) 0.0001(لتم دفع رسوأل ادراج بمقدار  ا�خدمة رسوأل

 .دلنار سنو�ا 1000

التقدلر  من  الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 عمل من استكمال اجراءات الالزمةثالثة ألاأل  �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 ��� ررد�ي املغلق/ادراج صندوق اسثممار ررد�ي   .4

 ��� ررد�ي املغلق/ اسثممار  ررد�يادراج صندوق  ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 مدلر صندوق اسثممار ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

حيث ، ��� ررداية  �� البورصة/ادراج وحدات صنادلق اسثممار ررداية ا�خدمة وصف

والتأكد من اسثيفائه لتم دراسة طل  ادراج املقدأل من قبل الشركة 

صندوق  ل�افة الشروال واملتطلبات املحددة �� التعليمات ثم لتم ادراج

 .فق اجراءات معينةاسثممار و 

من ععليمات ادراج روراق ) 23(،)6) /(22(،)6(الشروال الواردة �� املواد ا�خدمة وفروال متطلبات

 :املالية باإلضافة إ�� الشروال التالية 

 .املالية املعنية لدى الهيئةع�جيل الورقة  -1

 .ع�جيل وإلداع الورقة املالية املعنية لدى املركز -2

عدأل وجود ألة قيود ع�� اقل ملكية روراق املالية املعنية باستثناء  -3

 .القيود الواردة �� الثشريعات املعمول ��ا

توقيع املصدر اتفاقية ادراج مع البورصة ال�ي تحدد حقوق  -4

 .يما لتعلق بإدراج روراق املاليةوال��امات الطرف�ن ف

 واملالية ادار�ة الدائرة قبل من صادرة ذمة براءة ع�� الشركة حصول  -5

 .البورصة ��

 لوثائقصندوق اسثممار مرفق به جميع ا مدلر طل  مقدأل من قبل  املطلو�ة الوثائق

 .من ععليمات ادراج روراق املالية) 23) / (22(املطلو�ة ضمن املادة 

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

دراسة طل  ادراج صندوق اسثممار املقدأل من قبل الشركة والتأكد  -1

 .من احتوائه ع�� جميع املعلومات املطلو�ة 

استكمال �افة اجراءات الالزمة لدى هيئة روراق املالية ومركز  -2

 .الداع روراق املالية 

�� �حيفت�ن لوميت�ن عن توقيع اتفاقية إدراج مع الشركة واعالن  -3

 .من ععليمات ادراج) 6(املعلومات املحددة ضمن املادة 

 .تحدلد لوأل الدراج صندوق اسثممار  -4
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من رأس املال املدفوع  بحد أع�� ) 0.0004(لتم دفع رسوأل ادراج بمقدار  ا�خدمة رسوأل

3000  
ً
 .دلنار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .عمل من استكمال اجراءات الالزمةثالثة ألاأل  �عدتقّدأل ا�خدمة  -

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 ادراج الص�و  اسالمية .5

 ادراج الص�و  اسالمية ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 ا�جهة املصدرة للص�و   ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد  ال 

حيث لتم دراسة طل  ادراج ، ادراج الص�و  اسالمية �� البورصة ا�خدمة وصف

والتأكد من اسثيفائه ل�افة  للص�و  املصدرة ا�جهةاملقدأل من قبل 

الشروال واملتطلبات املحددة �� التعليمات ثم لتم ادراج الص�و  وفق 

 .اجراءات معينة

من ععليمات ادراج ص�و  ) 5(و) 4(و) 3(الشروال الواردة �� املواد  ا�خدمة وفروال متطلبات

 .التمو�ل اسالمي �� بورصة عمان

املطلو�ة  لوثائقمرفق به جميع ا املصدرة ا�جهةطل  مقدأل من قبل  املطلو�ة الوثائق

من ععليمات ادراج ص�و  التمو�ل اسالمي �� بورصة ) 5(ضمن املادة 

 .عمان

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

والتأكد  املصدرة ا�جهةدراسة طل  ادراج الص�و  املقدأل من قبل  -1

 .من احتوائه ع�� جميع املعلومات املطلو�ة 

استكمال �افة اجراءات الالزمة لدى هيئة روراق املالية ومركز  -2

 .الداع روراق املالية 

توقيع اتفاقية إدراج مع الشركة واعالن �� �حيفت�ن لوميت�ن عن  -3

من  ععليمات ادراج ص�و  ) 5(املعلومات املحددة ضمن املادة 

 .مو�ل اسالمي الت

 .تحدلد لوأل الدراج  الص�و   -4

و�حد أع��  الص�و من قيمة ) 0.0001(لتم دفع رسوأل ادراج بمقدار  ا�خدمة رسوأل

 .دلنار سنو�ا 5000
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 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة -

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 عغي�� اسم الشركة

 عغي�� اسم الشركة ا�خدمة اسم

 ادراج ورعضاء القسم

 فر�ات املساهمة العامة املدرجة وفر�ات الوساطة رعضاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

لشر�ات املساهمة العامة املدرجة و فر�ات الوساطة رعضاء اعغي�� اسم  ا�خدمة وصف

 .قبلها من مقدأل طل  ع�� بناء�� البورصة 

طل  لتغي��اسمها �� البورصة مرفق به موافقة وزارة  تقدلم الشركة - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .الصناعة والتجارة ع�� عغي�� اسم الشركة

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  -

 .�� البورصة

طل  من الشركة مرفق به موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� عغي��  املطلو�ة الوثائق

 .�نالتأسي  والنماأل اسا�يي املعدلاسم وعقد 

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .دراسة طل  عغي�� اسم املقدأل من قبل الشركة  -

 .تحدلد لوأل لتغي�� اسم الشركة  -

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة  - من التقدلر   الوقت
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 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 القطاع للشركة /عغي�� الرمز  ا�حر�� .6

 القطاع للشركة/ عغي�� الرمز  ا�حر�� ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 فر�ات املساهمة العامة املدرجة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 طل��ا ع�� بناءً  املدرجة للشر�ات القطاع/رمز ا�حر��العغي��  ا�خدمة وصف

 .قطاعها �� البورصة/تقدلم الشركة طل  لتغي�� رمزها ا�حر�� - ا�خدمة وفروال متطلبات

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  - 

 .�� البورصة

 .القطاع/ طل  من الشركة بتغي�� الرمز ا�حر�� املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .املقدأل من قبل الشركة قطاعها/ دراسة طل  عغي�� رمزها  -1

 .القطاع/ تحدلد لوأل لتغي�� الرمز  -2

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فيتم القطاع أما الطل  تقدلم من فهر خاللعغي�� الرمز ا�حر��  لتم

 . الالزمة اجراءات استكمال من عمل لومي �عد أقىيى بحد ا�خدمة تقدلم

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 النقل ب�ن رسواق .7

 النقل ب�ن رسواق ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجةال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

اعادة تصنيف الشر�ات املدرجة �� اسواق البورصة بناًء ع�� بيااا��ا  ا�خدمة وصف

 .املالية السنو�ة

) 29(و) 10(و) 9(و)7(و) 5(فروال النقل ب�ن رسواق محددة ضمن املواد  ا�خدمة وفروال متطلبات

 .من ععليمات ادراج اوراق املالية

 .بيااات مالية سنو�ة مدققة - املطلو�ة الوثائق

 .كشف لب�ن تفاصيل رسهم ا�حرة �� ��الة السنة -

 .عدد املساهم�ن �� ��الة السنة -

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

فروال �عد تزو�د البورصة بالبيااات املطلو�ة لتم دراس��ا ومقارا��ا مع 

 .النقل ثم تتم عملية النقل ا�� السوق املناس  

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

من  15/4لتم اقل أسهم جميع الشر�ات ال�ي عستو�� فروال النقل بتار�خ 

و�تم اقل  ،�ل عاأل أو أول لوأل عمل لليه اذا صادف التار�خ عطلة رسمية

  15/4الشر�ات ال�ي عستو�� فروال ادراج �عد تار�خ 
ً
 من �ل عاأل أوال

 . بأول 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 تخفيض رأس املال  .8

 تخفيض رأس املال  ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجةال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 طل  تخفيض رأس املال

-�� البورصة  بإحدى طرق التخفيض  ةتخفيض رأس مال الشركة املدرج ا�خدمة وصف

اطفاء ا�خسائر امل��اكمة او خصم اصدار او ارجاع جزء من رأس املال ا�� 

 �عد الشركة رأسمال تخفيضحيث لتم  -املساهم�ن أو  فراء اسهم خز�نة 

 .الداع مركز لدى التخفيض إتماأل من  عمل لومي

زمة لدى هيئة اوراق املالية و إتماأل التخفيض استكمال اجراءات الال  - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .لدى مركز الداع اوراق املالية

-   

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  -

 .�� البورصة

 .والتجارة الصناعة وزارة بموافقة البورصة تزو�د -1 املطلو�ة الوثائق

  التخفيض ع�� املالية روراق هيئة من موافقة كتاب -2
ً
 الوثائق به مرفقا

 :التالية

 .النماأل رسا�يي وعقد التأسي  �عد التعدلل -1

 .أو أك�� من رأس مال الشركة%) 5(املساهم�ن بـ  أسماء -2

أسماء أعضاء مجل  ادارة ورت  ادارة التنفيذلة ورسهم  -3

 .اململوكة من قبل �ل م��م وأقر�ا��م

 .من مدقق ا�حسابات �عد التخفيضالبيااات املالية املراجعة  -4

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

إلقاف أسهم الشركة عن التداول �عد تبلغ البورصة  بموافقة وزارة  -1

الصناعة والتجارة  �ح�ن اا��اء اجراءات التخفيض باستثناء 

التخفيض عن طر�ق فراء أسهم ا�خز�نة فال لتم القاف تداول أسهم 

 .الشركة ��ذه ا�حالة
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استكمال اجراءات الالزمة لدى هيئة اوراق املالية و إتماأل  -2

 .التخفيض لدى مركز الداع اوراق املالية 

احثساب سعر افتتا�� �عد التخفيض باستثناء التخفيض عن طر�ق  -3

 .فراء أسهم ا�خز�نة فال لتم احثساب سعر

 . تحدلد لوأل لتخفيض رأس املال واعادة أسهم الشركة ا�� التداول  -4

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 ز�ادة رأس املال عن طر�ق توزيع أسهم مجااية .9

 .ز�ادة رأس املال عن طر�ق توزيع أسهم مجااية ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 فر�ات املساهمة العامة املدرجة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

�� البورصة عن طر�ق رسملة رر�اح  ةز�ادة رأس مال الشركة املدرج ا�خدمة وصف

املدورة أو عالوة اصدار أو احتياطي اختيا  أو احتياطي ا�خاص  

وتوزيعها ع�� املساهم�ن كأسهم مجااية حيث تتم عملية الز�ادة �� اليوأل 

السادس عشر  من تار�خ موافقة هيئة اوراق املالية ع�� ع�جيل روراق 

 .املالية

 .موافقة هيئة روراق املالية ع�� ز�ادة رأسمال الشركة ا�خدمة والوفر  متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

استالأل كتاب موافقة مجل  مفو�يي هيئة روراق املالية ع�� ز�ادة  -1

 .رأس املال عن طر�ق توزيع أسهم مجااية

وافقة هيئة روراق املالية م�� ��الة اليوأل ا�خام  عشر من تار�خ م -2

ع�� ع�جيل روراق املالية  لتم احثساب سعر مرج�� لسهم 

 .الشركة

موافقة  تار�خ منلتم ادراج أسهم الز�ادة �� اليوأل السادس عشر  -3

 ع�� ع�جيل روراق املالية  . ةهيئة روراق املالي

ال تتجاوز  الرسوأل  من أسهم الز�ادة  �� رأس املال بحيث ان) 0.0004( ا�خدمة رسوأل

دلنار�تم دفعها ) 3000(املفروضة باالضافة ا�� رسوأل ادراج السنو�ة 

 �عد اجراء عملية الز�ادة
ُ
 .سنو�ا

تتم الز�ادة �� اليوأل السادس عشر من موافقة هيئة ررواق املالية ع��  من التقدلر   الوقت
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 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .ز�ادة رأس املال 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

 

 ز�ادة رأس املال عن طر�ق اكتتاب خاص للمساهم�ن .10

 املال عن طر�ق اكتتاب خاص للمساهم�نز�ادة رأس  ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 فر�ات املساهمة العامة املدرجة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 طل  إدراج أسهم ز�ادة

�� البورصة عن طر�ق عرضه ع��  ةز�ادة رأس مال الشركة املدرج ا�خدمة وصف

مساه�ي الشركة حيث لتم دراسة طل  الز�ادة املقدأل من قبل الشركة 

والتأكد من اسثيفائه ل�افة الشروال واملتطلبات ثم لتم ز�ادة رأس املال 

 .باجراءات معينة

 .املاليةمن ععليمات ادراج روراق (12) ـ الشروال الواردة �� املادة   ا�خدمة وفروال متطلبات

 .ـ استكمال اجراءات لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق املالية

ـ حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية �� 

 .البورصة

 :طل  ز�ادة من الشركة مرفق به ما ل�� املطلو�ة الوثائق

 .النماأل رسا�يي وعقد التأسي  �عد التعدلل -1

 .أو أك�� من رأس مال الشركة%) 5(أسماء املساهم�ن بـ  -2

أسماء أعضاء مجل  ادارة ورت  ادارة التنفيذلة ورسهم  -3

mailto:listing@ase.com.jo�
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 .اململوكة من قبل �ل م��م وأقر�ا��م

 .مساهم30�شرة اصدار اذا �ان موجه الك�� من  -4

 .اتائج عغطية اصدار -5

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

هيئة روراق املالية ع�� ز�ادة رأس املال عن استالأل كتاب موافقة  .1

 .طر�ق اكتتاب ا�خاص

 ألح�األ ععليمات التعامل  .2
ً
تدرج حقوق اكتتاب و�ل�� ادراجها وفقا

 .بحقوق اكتتاب املعمول ��ا

استكمال الشركة اجراءات الز�ادة  لدى هيئة روراق املالية ومركز  .3

 .الداع روراق املالية

دة املقدأل من قبل الشركة والتأكد من احتوائه دراسة طل  الز�ا .4

 .للبيااات املطلو�ة

 .لتم تحدلد لوأل الدراج أسهم الز�ادة  .5

من أسهم الز�ادة  �� رأس املال بحيث ان ال تتجاوز  الرسوأل ) 0.0004( ا�خدمة رسوأل

دلنار لتم دفعها ) 3000(املفروضة باالضافة ا�� رسوأل ادراج السنو�ة 

 
ً
 .�عد اجراء عملية الز�ادة سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 ز�ادة رأس املال عن طر�ق مسثممر اس��اتي�� أو اكتتاب عاأل أو رسملة دلون  .11

طر�ق مسثممر اس��اتي�� أو اكتتاب عاأل أو رسملة  عنز�ادة رأس املال  ا�خدمة اسم

 دلون 

 ادراج القسم

 فر�ات املساهمة العامة املدرجة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 إدراج أسهم ز�ادة

ز�ادة رأس مال الشركة املدرج �� البورصة  حيث لتم دراسة طل  ادراج  ا�خدمة وصف

أسهم الز�ادة املقدأل من قبل الشركة والتأكد من اسثيفائه ل�افة 

 .واملتطلبات ثم لتم ز�ادة رأس املال باجراءات معينةالشروال 

 . من ععليمات ادراج روراق املالية) 12(ـ الشروال الواردة �� املادة  ا�خدمة وفروال متطلبات

 .ـ استكمال اجراءات لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق املالية

الدائرة ادار�ة واملالية �� ـ حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل 

 .البورصة

 :طل  ز�ادة من الشركة مرفق به ما ل�� املطلو�ة الوثائق

 .عقد التأسي  والنماأل رسا�يي �عد التعدلل -1

 .أو أك�� من رأس مال الشركة%) 5(أسماء املساهم�ن بـ  -2

أسماء أعضاء مجل  ادارة ورت  ادارة التنفيذلة ورسهم  -3

 .�ل م��م وأقر�ا��ماململوكة من قبل 

�شرة اصدار واتائج عغطية اصدار اذا �اات الز�ادة عن طر�ق  -4

 اكتتاب عاأل

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

راسة طل  ادراج أسهم الز�ادة املقدأل من قبل الشركة والتأكد من د -1

 .احتوائه ع�� �افة البيااات املطلو�ة

روراق املالية ومركز استكمال الشركة اجراءات الز�ادة  لدى هيئة  -2

 .الداع روراق املالية 
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 .تحدلد لوأل الدراج أسهم الز�ادة  -3

من أسهم الز�ادة  �� رأس املال بحيث ان ال تتجاوز  الرسوأل ) 0.0004( ا�خدمة رسوأل

دلنار�تم دفعها ) 3000(املفروضة باالضافة ا�� رسوأل ادراج السنو�ة 

 �عد اجراء عملية الز�ادة
ُ
 .سنو�ا

 من التقدلر   وقتال

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 عادة هي�لة رأس املالإ .12

 اعادة هي�لة رأس املال ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجةال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 املال رأس هي�لة اعادة اموذج 

ز�ادته �� اف  الوقت حيث لتم  و  ةتخفيض رأس مال الشركة املدرج ا�خدمة وصف

دراسة طل  هي�لة رأس املال املقدأل من قبل الشركة والتأكد من 

اسثيفائه ل�افة الشروال واملتطلبات ومن ثم هي�لة رأس املال باجراءات 

 .معينة

لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق  استكمال اجراءات - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .املالية

 .تزو�د البورصة بمتطلبات هي�لة رأس املال -

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  -

 .�� البورصة

 :طل  اعادة هي�لة من الشركة مرفق به ما ل�� املطلو�ة الوثائق

 ).�عد التعدلل(رسا�يي عقد التأسي  والنماأل  -1

 .أو أك�� من اسهم الشركة%) 5(أسماء املساهم�ن بـ  -2

أسماء أعضاء مجل  ادارة ورت  ادارة التنفيذلة ورسهم  -3

 .اململوكة من قبل �ل م��م وأقر�ا��م

 .بيان سب  التخفيض -4

 . وتخفيضهموافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� ز�ادة رأس املال  -5

 .اتائج التغطية -6

��خة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة واملتعلق �عملية  -7

 .الز�ادة واملتعلق بتخفيض رأس املال
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��خة عن موافقة مجل  مفو�يي هيئة روراق املالية ع�� ع�جيل  -8

 .أسهم الز�ادة

 .�شرة اصدار -9

 .الهي�لةمعادلة تخصيص رسهم �عد اجراء عملية  -10

 .الهي�لة �عد املالية البيااات -11

 تنفيذ واجراءات اتخطو 

 ا�خدمة

القاف أسهم الشركة عن التداول �عد استالأل موافقة وزارة الصناعة  --1

 .والتجارة ع�� هي�لة رأس املال 

دراسة طل  اعادة هي�لة رأس املال املقدأل من قبل الشركة والتأكد   -2

 .من احتوائه ع�� �افة البيااات املطلو�ة

استكمال اجراءات اعادة الهي�لة لدى هيئة روراق املالية ومركز   -3

 .الداع روراق املالية

 .تحدلد لوأل العادة الشركة ا�� التداول �سعر  معوأل ورأس مال جدلد -4

من أسهم الز�ادة  �� رأس املال بحيث ان ال تتجاوز  الرسوأل ) 0.0004( ا�خدمة رسوأل

دلنار�تم دفعها ) 3000(ادراج السنو�ة املفروضة باالضافة ا�� رسوأل 

 �عد اجراء عملية الز�ادة
ُ
 .سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 ااـدمــاج الشـــركــات �� حال وجود فركة دامجة وفركة مندمجة .13

 ااـدمــاج الشـــركــات �� حال وجود فركة دامجة وفركة مندمجة ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجةال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

  طل  اادماج

اادماج فركة مع فركة أخرى احداهما ت�ون �� الشركة الدامجة حيث  ا�خدمة وصف

والتأكد من  الدامجة الشركةلتم دراسة طل   اادماج املقدأل من قبل 

دمجة ناسثيفائه ل�افة الشروال واملتطلبات ثم لتم إلغاء الشركة امل

 .وز�ادة رأس مال الشركة الدامجة باجراءات معينة

استكمال اجراءات لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق  - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .املالية

 .تزو�د البورصة بمتطلبات اادماج -

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  -

 .�� البورصة

 :طل  مقدأل من قبل  الشركة الدامجة مرفق به ما ل�� املطلو�ة الوثائق

 .للشركة يعقد التأسي  والنماأل رسا�ي -1

ن للشركت�ن قبل �محاضر اجتماعات الهيئتان العامتان ��� العادلت -2

 .ع�� قرار موافقة الهيئتان ع�� اادماج اادماج محتو�ة

 .م��اايات الشركت�ن املندمجت�ن قبل اادماج -3

 .موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� اادماج -4

 .فهادة ع�جيل الشركة -5

 ).�جنة تقر�ر املطلو�ات واملوجودات(تقر�ر �جنة اادماج  -6

 .امل��ااية افتتاحية للشركة �عد اادماج -7
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 .رسهم معادلة تخصيص -8

أو أك�� من رأس املال و�سبة مساهمة �ل % 5أسماء املساهم�ن ب  -9

 م��م

أسماء أعضاء مجل  ادارة وعدد روراق املالية اململوكة من قبل  -10

 .�ل م��م

كشف لتضمن أسماء مساه�ي الشركة وعدد رسهم اململوكة من  -11

 .قبل �ل م��م و�سبة مساهمة ��� ررداي�ن �� الشركة

 .رار مجل  إدارة الشركة املتعلق باالادماج��خة عن ق -12

التقر�ر السنو  للشركت�ن املندمجت�ن آلخر سنة مالية، الذ  لتضمن  -13

تقر�ر مجل  إدارة الشركة والبيااات املالية وتقر�ر مدققي حسابات 

 .الشركت�ن

البيااات املالية مراجعة من قبل مدققي حسابات الشركة وال�ي  -14

نة املالية السابقة لتار�خ تقدلم طل  عغطي الف��ة من ��الة الس

إعادة التداول بأسهم الشركة الدامجة وح�ى ��الة الر�ع رخ�� الذ  

 .�سبق تار�خ املوافقة ال��ائية ع�� اادماج

��خة عن موافقة مجل  مفو�يي هيئة روراق املالية ع�� ع�جيل   -15

 .أسهم الز�ادة

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

الشركت�ن عن التداول �عد استالأل كتاب من مراق  إلقاف أسهم  -1

 عن 
ً
عاأل الشر�ات باملوافقة ع�� اادماج الشركت�ن واملتضمن موجزا

عقد اادماج واتائج إعادة التقدلر وامل��ااية افتتاحية للشركة 

 .الدامجة

إلغاء ادراج الشركة املندمجة �عد استالأل كتاب من دائرة مراقبة  -2

 .الشركة املدمجة الشر�ات �شط  ع�جيل

دراسة طل  إعادة التداول بأسهم الشركة الدامجة وإدراج أسهم  -3

الز�ادة الناتجة عن اادماج والتأكد من احتوائه ع�� الوثائق 

 .والبيااات املطلو�ة

استكمال الشركة الدامجة اجراءات الز�ادة لدى هيئة روراق املالية  -4

 .ومركز الداع روراق املالية

إلعادة الشركة الدامجة ا�� التداول  �سعر  معوأل وادراج تحدلد لوأل  -5

 .أسهم الز�ادة
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من أسهم الز�ادة  �� رأس املال بحيث ان ال تتجاوز  الرسوأل ) 0.0004( ا�خدمة رسوأل

دلنار لتم دفعها ) 3000(املفروضة باالضافة ا�� رسوأل ادراج السنو�ة 

 �عد اجراء عملية الز�ادة
ُ
 .سنو�ا

 من ر  التقدل الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:listing@ase.com.jo�


Page | 68 
 

 

 ااـدمــاج الشـــركــات �� حال وجود فركة جدلدة ااتجة عن اادماج .14

 ااـدمــاج الشـــركــات �� حال وجود فركة جدلدة ااتجة عن اادماج ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 املدرجةشر�ات املساهمة العامة ال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 طل  إدراج+ طل  اادماج 

مع فركة أخرى لت�و�ن فركة جدلدة حيث لتم دراسة  فركةاادماج  ا�خدمة وصف

والتأكد من  اادماج عن الناتجة الشركةطل   اادماج املقدأل من قبل 

اسثيفائه ل�افة الشروال واملتطلبات ثم لتم إلغاء ادراج الشركت�ن 

 .املندمجت�ن وادراج الشركة ا�جدلدة باجراءات معينة

ستكمال اجراءات لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق ا - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .املالية

تزو�د البورصة بمتطلبات اادماج وتحقيق الشروال الواردة �� املواد   -

 .من ععليمات ادراج روراق املالية)   6(و) 5(و) 4(

حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية  -

 .�� البورصة

 :مرفق به ما ل�� اادماج عن الناتجة الشركةطل  مقدأل من قبل  املطلو�ة الوثائق

ن للشركت�ن قبل �محاضر اجتماعات الهيئتان العامتان ��� العادلت -1

 .اادماج محتو�ة ع�� قرار موافقة الهيئتان ع�� اادماج

 .م��اايات الشركت�ن املندمجت�ن قبل اادماج -2

 .موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� اادماج -3

 ).املطلو�ات واملوجودات�جنة تقر�ر (تقر�ر �جنة اادماج  -4

 .امل��ااية افتتاحية للشركة �عد اادماج -5

 .معادلة تخصيص رسهم -6

كشف لتضمن أسماء مساه�ي الشركة وعدد رسهم اململوكة من  -7
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 .قبل �ل م��م و�سبة مساهمة ��� ررداي�ن �� الشركة

 .��خة عن قرار مجل  إدارة الشركة املتعلق باالادماج -8

لشركت�ن املندمجت�ن آلخر سنة مالية، الذ  لتضمن التقر�ر السنو  ل -9

تقر�ر مجل  إدارة الشركة والبيااات املالية وتقر�ر مدققي حسابات 

 .الشركت�ن

من ععليمات ادراج روراق ) 4(املطلو�ة ضمن املادة  الوثائقجميع  -10

 .املالية 

واجراءات تنفيذ  خطوات

 ا�خدمة

كتاب من مراق  عاأل  �عد استالأل، إلقاف الشركت�ن عن التداول  -1

 عن عقد 
ً
الشر�ات باملوافقة ع�� اادماج الشركت�ن واملتضمن موجزا

 .اادماج واتائج إعادة التقدلر وامل��ااية افتتاحية للشركة الدامجة

إلغاء ادراج الشركت�ن املندمجت�ن  �عد استالأل كتاب من دائرة  -2

 .مراقبة الشر�ات �شط  ع�جيل الشركة املدمجة

طل  من الشركة ا�جدلدة الناتجة عن اادماج مرفق به استالأل  -3

 .الوثائق والبيااات املطلو�ة

اتخاذ اجراءات الالزمة إلدراج أسهم فركة ألول مرة واملبينة �� بند  -4

 .ادراج أسهم الشر�ات املساهمة العامة

) 3000(من رأس املال بحيث ال تتجاوز  رسوأل ادراج السنو�ة ) 0.0004( ا�خدمة رسوأل

 �عد اجراء عملية الز�ادة
ُ
 .دلنار�تم دفعها سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .ثالثة ألاأل عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:listing@ase.com.jo�
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 ) بال�امل ا�خدمةالغاء (  

 الغاء ادراج بناء ع�� طل  الشركة ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجةال ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

إلغاء ادراج أسهم فركة مدرجة �� البورصة بناء ع�� طل��ا الذ  لو�ح   ا�خدمة وصف

 .��رة لاللغاءاملسباب ر 

وجود قرار من الهيئة العامة للشركة باملوافقة ع�� الغاء مع رسباب   ا�خدمة وفروال متطلبات

 امل��رة لإللغاء

املطلو�ة ضمن املادة  الوثائقطل  مقدأل من قبل الشركة مرفق به جميع  املطلو�ة الوثائق

 من ععليمات ادراج روراق املالية ) ب/18(

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

دراسة طل  الغاء ادراج املقدأل من قبل الشركة والتأكد من احتوائه -1

 .ع�� �افة البيااات املطلو�ة

البورصة ع�� الغاء لتم إلغاء ادراج �عد موافقة مجل  ادارة  -2

 .الشركة من بورصة عمان

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة  بالتار�خ الذ  لحدده مجل  ادارة البورصة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1306/ 1302/ 1300فر��  0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

mailto:listing@ase.com.jo�
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 %100تملك فركة بنسبة  .15

 %100تملك فركة بنسبة  ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 شر�ات املساهمة العامة املدرجةال ا�خدمة متلقو

 املتوفرة النماذج

 ا�خدمة الداء

 طل  تملك

 .�امل أسهم فركة أخرى  فركةتملك  ا�خدمة وصف

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 .ـ موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� التملك

ـ حصول الشركة ع�� براءة ذمة صادرة من قبل الدائرة ادار�ة واملالية �� 

 .البورصة

 :مرفق به ما ل��  اململوكةمن قبل الشركة  % 100طل  تملك أسهم بنسبة  املطلو�ة الوثائق

 .النماأل رسا�يي وعقد التأسي  -أ

 .أو أك�� من رأس مال الشركة%) 5(أسماء املساهم�ن بـ  - ب

أسماء أعضاء مجل  ادارة ورت  ادارة التنفيذلة ورسهم اململوكة من  - ج

 .قبل �ل م��م وأقر�ا��م

 .��خة محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركت�ن واملتعلقة �عملية التملك- د

 .موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� التملك-هـ

 .�عد املوافقة ال��ائية ع�� التملك اململوكةالبيااات املالية للشركة  - و

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

�ح�ن استكمال اجراءات التملك �عد استالأل  اململوكةالقاف أسهم الشركة  -1

 . موافقة وزارة الصناعة والتجارة ع�� التملك

 .دراسة طل  التملك والتأكد من احتوائه ع�� �افة البيااات املطلو�ة -2

استكمال اجراءات التملك لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق  -3

 املالية

 .ا�� التداول  اململوكةتحدلد لوأل العادة أسهم  الشركة  -4
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 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة 

 اتصال وسائل

 ا�خدمة بمقدأل

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

 

 

 

 

 

 

 للمسثممر�ن املقدمة ا�خدمات

 

 

 

  

mailto:listing@ase.com.jo�
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  املقدمة التحكيم طلبات متا�عة .1
ً
 عمان بورصة �� املنازعات حل لتعليمات  وفقا

  املقدمة التحكيم طلبات متا�عة ا�خدمة اسم
ً
 بورصة �� املنازعات حل لتعليمات  وفقا

 .عمان

  والتنفيذ املتا�عة قسمو  القااواية الشؤون قسم القسم

 وعمالءهم البورصة اعضاء املالي�ن الوسطاء ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لرفع ملف  ب�نتبادل الوثائق  ا�خدمة وصف
ً
املد�� واملد�� عليه وععي�ن املحكم�ن تمهيدا

 الح�األ ععليمات حل 
ً
الن�اع إ�� هيئة التحكيم للنمر والفصل فيه وفقا

 .2004�� البورصة لسنة   املنازعات

  املدعية ا�جهة من التحكيم طل  تقدلم - ت ا�خدمة وفروال متطلبات
ً
 املعلومات جميع مستوفيا

 .املطلو�ة والوثائق

  عليه املد�� ا�جهة من التحكيم طل  ع�� الرد - ث
ً
 املعلومات جميع مستوفيا

ألاأل عمل من تار�خ عسلمه لطل   خمسة خالل املطلو�ة والوثائق

 .التحكيم

 -:التالية املعلومات التحكيم طل  لتضمن ان لج  - ت املطلو�ة الوثائق

  عليه واملد�� املد�� مناسم �ل  -
ً
 .وعنوااه �امال

 الن�اع إحالة ع�� باالتفاق املتعلقةاتفاقات ذات العالقة وخاصة  -

  التحكيم إ��
ً
 .التعليمات لهذه وفقا

 .وصف لطبيعة وظروف الن�اع الذ  �ان سب  التقدأل بالطل  -

إفارة إ�� موضوع الطل  واملبالغ املطلو�ة وردلة ال�ي �سثند إل��ا  -

 .�� ادعائه

  واختيارهم املحكم�ن عدد حول  موقفه -
ً
 من) 6( املادة ألح�األ وفقا
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 .التعليمات هذه

 .ألة معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطل  -

- :التالية املعلومات التحكيم طل  ع�� الرد لتضمن ان لج   - ث

 .رأله حول طبيعة وظروف الن�اع -

 .جوابه ع�� طلبات املد�� والوثائق وردلة ال�ي �سثند إل��ا -

 .واختيارهمرده ع�� املق��حات املقدمة حول عدد املحكم�ن  -

 .ألة معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الن�اع -

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 املدعية ا�جهة من املقدأل التحكيم طل  الستالأل�� اليوأل التا��  - ت

املد��  تزو�د لتم املطلو�ة، والوثائق املعلومات جميع ع�� واملشتمل

عليه بن�خة من الطل  والوثائق املرفقة به ل��د عليه خالل خمسة 

 .الاأل عمل

 عل��ا املد�� ا�جهة من املقدأل التحكيم طل  ع�� الرد استالأل لتم - ث

 .املطلو�ة والوثائق املعلومات جميع ع�� واملشتمل

 لتم بالتقابل ادعاء عل��ا املد�� ا�جهة من املقدأل الرد تضمن حال ��  -ج

بن�خة من الطل  والوثائق املرفقة به ل��د عليه خالل  �املد� تزو�د

 .خمسة الاأل عمل

عند اا��اء من إجراءات تبادل الوثائق وععي�ن املحكم�ن، لرفع ملف   -د

 . الن�اع إ�� هيئة التحكيم

 الدائرة�عد الداع هيئة التحكيم قرارها �� ��خة أصلية لدى  – ه

 .الستالأل قرار التحكيم �نالطرف دعوة لتم القااواية

  ا�خدمة، هذه تقدلم مقابل رسوأل تقا�يي لتم ال ا�خدمة رسوأل
ً
 ال�ي التحكيم هيئة بان علما

  التحكيم اععاب تحدد فيه والفصل الن�اع موضوع �� بالنمر تقوأل
ً
 ملا وفقا

  تراه
ً
 .اععاب ع�� اع��اض الن�اع الطراف و�حق مناسبا

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

  التحكيم طل  استالأل تار�خ من اسابيع ثالثة
ً
 الشروال، �جميع مستوفيا

  العشرون املدة هذ والعشمل
ً
 قرار الصدار التحكيم لهيئة املحددة لوما

  عشرون للتمدلد والقابلة التحكيم
ً
 .اضافية لوما

 .عمان بورصة/  القااواية الدائرة بمقدأل اتصال وسائل
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 1114/  1113/  1112/  1111 فر��   0096265664109 هاتف ا�خدمة

 info@ase.com.jo الك��و�ي   ال��لد
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 إستقبال ف�او  املسثممر�ن .2

 املسثممر�ن ف�او   إستقبال ا�خدمة اسم

 التفتيش قسم القسم

  املسثممر�ن ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 .املسثممر ف�وى  إستقبال اموذج

 �عمليات لتعلق فيما املسثممر�ن ف�او   إستقبال خدمة عن عبارة �� ا�خدمة وصف

 .عمان بورصة �� التداول 

 لذلك املعتمدة القنوات ع�� خطي �ش�ل ف�واه بتقدلم املسثممر قياأل - ا�خدمة وفروال متطلبات

 املختلفة اتصال وسائل ع�� تقدلمها أو �خىيي �ش�ل با�حضور  سواء

 .لذلك املعتمدة

 .قااواية و�الة بموج  عنه لنوب من أو للمشت�ي �خصية إثبات تقدلم -

 .رصول  حس  بإجراءا��ا للس�� الدلوان لدى الش�وى  إلداع -

 

 .رصول  حس  املعتمد الش�وى  اموذج ععبئة - املطلو�ة الوثائق

 .ررد�ي لغ�� السفر جواز أو لألرد�ي الهو�ة �� و �خصية إثبات وثيقة -

 عن الش�وى  بتقدلم ال�خص لقوأل أن قياأل حال �� قااواية و�الة -

 .رص�� املسثممر

 إتفاقية أو حساب كشوفات ف��ا بما الش�وى  ملضمون  معززة وثائق ألة -

 .فوات�� أو خطية تفاو�ض أو ععامل

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

باصطحاب املشت�ي إ�� مسؤول الدلوان ��  املع�يلقوأل املوظف  -

الدائرة ادار�ة و املالية، و ذلك من أجل استالأل الش�وى من املسثممر 
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 .و �ش�ل رس�ي

ة املدلر التنفيذ  أو عطوفلقوأل مسؤول الدلوان بدوره بتحو�لها ل -

اائبه ليحولها بدوره إ�� دائرة الرقابة و التفتيش من أجل متا�ع��ا 

 .حس  رصول 

التفتيش بدوره بإصدار كتاب إ�� الوسيط الذ  تم تقدلم  قسموأل قل -

 .ف�وى بحقه من املسثممر

ة املدلر التنفيذ  أو اائبه ليحمل الصفة عطوفتوقيع الكتاب من  -

 .الرسمية

إرسال الكتاب إ�� الوسيط املع�ي ليقوأل بدوره بالرد ع�� مضمون  -

للوسيط املع�ي الش�وى خالل مدة أقصاها ثالثة ألاأل ح�ى لثس�ى 

خالل هذه الف��ة صيا�ة رده و إم�ااية تزو�د البورصة ب�افة الوثائق 

 .ال�ي تدعم وجهة امره

 .بدراسة رد الوسيط املع�ي و مقاراته مع ف�وى املسثممر قسمقوأل الل -

�� �عض رحيان �عمل ز�ارة لشركة الوسيط للتأكد من  قسمقوأل الل  -

الته الصوتية إن أمكن و ا�خاصة تفاو�ضه و ع�جي و وثائقه و بياااته 

باملسثممر املشت�ي، و ذلك لتحر  ا�حقيقة و محاولة إلجاد حل 

 .و التعليمات النافذة للمش�لة وفق راممة

لتم اتصال بالعميل و إبال�ه بنثيجة التحقيق �� الش�وى، سواء  -

 إلثبات الوسيط املع�ي 
ً
أ�اات النثيجة بأاه ف�واه ��� �حيحة امرا

واه، أو بأن ف�واه �حيحة، و �� هذه ا�حالة تتم الكتابة عك  ف�

 لألاممة و التعليمات النافذة 
ً
للوسيط بثسو�ة موضوع الش�وى وفقا

 .و إبال�نا باألمر

�� حال ععذر الوصول إ�� حل ب�ن املشت�ي و الوسيط املع�ي ، فيتم  -

تحو�ل �امل املوضوع إ�� هيئة روراق املالية من أجل أن تتخذ ما 

 �� هذا املجال
ً
 .تراه مناسبا

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل
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 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .التفتيش لقسم وصولها فور  الش�وى  بإجراءات  الس�� لتم -

 إستقبالها لتم ح�ى عمل ألاأل خمسة رقل ع�� الش�وى  تحتاج -

 .املع�ي الوسيط رد ع�� وا�حصول 

 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 .البورصة ملب�ى ال�خىيي ا�حضور  -

 )1202/5664109( الهاتف -

 )5664071( الفاك  -

 )رردن 11121 عمان 212466ب .ص( العاد  ال��لد -

 )Info@ase.com.jo( الك��و�ي ال��لد -
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 GLتوزيع املعلومات من خالل فافات  .3

 GLتوزيع املعلومات من خالل فافات  ا�خدمة اسم

 املعلومات�شر  القسم

 الشر�ات اسثممار�ة ا�خدمة متلقو

 املتوفرة النماذج

 ا�خدمة الداء

 اتفاقية توزيع املعلومات

فافات عرض معلومات التداول الفور�ة املرتبطة بنماأل التداول الك��و�ي مبافرة  ا�خدمة وصف

 .وذلك لغالات عرضها �� مواقعهم ومتا�عة محافمهم اسثممار�ة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

املؤسسة الرا�بة �عرض املعلومات /توف�� خط اتصال ب�ن بورصة عمان والشركة -

 .ل�ل فافة عرض وع�� افقة الشركة) 64K(ع�� أن ت�ون سعة ا�خط 

توف�� أجهزة حاسوب تحمل املواصفات الفنية ال�ي تحددها البورصة وع�� افقة  -

 .الشركة

 .نسيق �شأن رمور الفنيةعسمية ضابط ارتباال من الطرف املقابل للت -

 .عدأل توزيع املعلومات ال�ي تتلقاها الشركة من البورصة إ�� ألة جهة أخرى  -

 .ال��األ بأح�األ اتفاقية ا�خاصة با�خدمة -

 :كتاب من الشركة لتضمن طل  ا�خدمة متضمنا الوثائق التالية املطلو�ة الوثائق

 .فهادة ع�جيل الشركة �� وزارة الصناعة والتجارة  -

 .عقد التأسي  والنماأل رسا�يي للشركة  -

 .م�خص عن �شاال الشركة و�الا��ا وحجم محفم��ا اسثممار�ة �� البورصة  -

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

دراسة الطل  واطالع ع�� �شاال الشركة ورفع الطل  إ�� إدارة البورصة التخاذ   .1

 القرار املناس 

 .توقيع اتفاقية ا�خاصة با�خدمة  .2

 عن �ل فافة عرض للمعلومات الفور�ة) 6000( - ا�خدمة رسوأل
ً
 .ستة آالف دلنار أرد�ي سنو�ا
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 �� بدالة �ل سنة ععاقدلة
ً
 .تدفع الرسوأل مقدما

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 اتصال وسائل

 ا�خدمة بمقدأل

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 عرض التملك العاأل .4

 عرض التملك العاأل ا�خدمة اسم

 ادراج والعمليات القسم

 املسثممر�ن ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

%) 40(ر�بة املسثممر �شراء اوراق مالية او مبادل��ـا ��دف تملك ما �سبته  ا�خدمة وصف

 .أو اك�� من اوراق املالية املصدرة من مصدر عاأل

تملكها من خالل عرض ـ ال تقل �سبة ا�حـد رد�ى لعدد رسهم املنو   ا�خدمة وفروال متطلبات

 .من أسهم الشركة املنو  تملك أسهمها%) 40(التملـك العـاأل  عن 

 .ـ ععي�ن فركة وساطة إلدارة عملية عرض التملك العاأل

ـ اعالن عن محتو�ات التقر�ر افصا�� �� �حيفت�ن لوميت�ن محليت�ن 

 .مرت�ن ع�� رقل

 :لومات التاليةتقر�ر إفصا�� لحتو  ع�� املع املطلو�ة الوثائق

 .ـ معلومات عن ال�خص الذ  لنو  تملك رسهم

 .ـ معلومات عن الشركة املنو  تمل رسهم ��ا

 .عدد رسهم اململوكة من قبل ال�خص الذ  لنو  تملك رسهم -

ا�حد رد�ى وا�حد رع�� لعدد رسهم املنو  تملكها من خالل عرض  -

 رأسمال الشركة املنو  تملك أسهمهاالتملـك العـاأل و�سبة �ل م��ما من 

السعر الذ  لنو  ال�خص تنفيذ العملية عليه مع افارة إ�� أن هذا  -

 .السعر هو سـعر مبدئي

 .الغالة من تملك رسهم �ش�ل تفصي�� -

اسم فركة ا�خدمات املالية ال�ي ستقوأل بإدارة عملية عرض التملك  -1

 .العاأل
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�ا بإعاد��ا للتداول مرفق به أسماء طل  مقدأل من الشركة املتملك �-2

 .أعضاء مجل  ادارة ورسهم اململوكة من قبل �ل م��م وأقر�ا��م

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

القاف اسهم الشركة ال�ي سيتم التملك ��ا عن التداول �عد استالأل .  1

 .ع�� عرض التملك العاأل  مختصة جهة من أو الشركةكتاب من 

 .هيئة روراق املالية  ع�� عرض التملك العاألموافقة . 2

لتم تنفيذ عملية عرض التملك العاأل من خالل آلية محددة عسمح . 3

للوسطاء بإدخال أوامر البيع وع�� سعر محدد، �عد ذلك لتم حصر 

 .هذه الطلبات

ع�� ال�خص أن لقوأل بدفع مبلغ �جميع بائ�� روراق املالية ال�ي تم . 4

 .التملك العاأل مساو  ألع�� سعر تم الشراء به فراؤها وفق عرض

عند استكمال الشركة تقدلم طل  اعاد��ا ا�� التداول والتأكد من . 5

استكمال اجراءات لدى هيئة روراق املالية ومركز الداع روراق 

 .املالية لتم اعادة التداول بأسهم الشركة ال�ي تم التملك ف��ا

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة �عد استكمال �افة اجراءات الالزمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 الدعم الف�ي ل��اامج مراقبة التداول  .5

 الفور  التداول  مراقبة ل��اامج الف�ي الدعم ا�خدمة اسم

 الف�ي والدعم العمليات القسم

 املالية،املسثممر�ن الوساطة فر�ات ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 الفور�ة املعلومات ب��و�د خاصة البورصة،اتفاقية من خطية موافقة

 .للمسثممر�ن

 مراقبةالتداول  براامج الغاء أو بتن�لل املعلومات تكنولوجيا دائرة تقوأل ا�خدمة وصف

 أو املالية الوساطة �شر�ات ا�خاصة ا�حاسوب أجهزة ع�� الفور 

 .لها الف�ي الدعم وتقدلم ا�خدمة هذه ع�� با�حصول  الرا�ب�ن املسثممر�ن

 ع�� ا�حصول  بمتطلبات وال��األ البورصة �� املالية الوساطة فر�ات ا�خدمة وفروال متطلبات

 .البورصة مع خاصة اتفاقية توقيع لج  للمسثممر�ن بالنسبة ال��اامج،أما

 بورصة إدارة ا�� موجه ا�خدمة ع�� با�حصول  الرا�بة ا�جهة من كتاب املطلو�ة الوثائق

 ع�� با�حصول  الرا�بة الشركة ا�� موجه البورصة رد وكتاب ، عمان

 .لذلك املخصصة رجهزة ع�� ا�خدمة هذه تفعيل ع�� باملوافقة ا�خدمة

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 بتفعيل الدائرة تقوأل ا�خدمة هذه تقدلم طل  ع�� البورصة موافقة �عد

 �عمل تقوأل كما الغرض لهذا املخصصة ا�خادمة رجهزة ع�� ا�خدمة هذه

 .املسثممر أو الوسيط جهاز ع�� الالزأل اجراء

 لشافة استعالأل الواحدة للشافات ) 200(للوسيط  - ا�خدمة رسوأل
ً
مائتا دلنار سنو�ا

 عن �ل فافة إستعالأل ) 100(رر�عة رو�� ،ومبلغ 
ً
مائة دلنار فهر�ا

 .إضافية رسوأل مستحقة للبورصة لقاء توف�� فافات إستعالأل فور 

 ) 6000(للمسثممر   -
ً
 .ستة آالف دلنار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 الالزمة اجراءات من اا��اء �عد
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 ا�خدمة

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1601/1600 فر��  0096265664081 هاتف
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 املقدمة  ا�خدمات

 املحلية واملنممات للمؤسسات

 والدولية
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 املالية ال�ي تتم بأمر من املحاكم و ا�جهات الرسمية املختصةبيع روراق  .1

 املختصة الرسمية ا�جهات و املحاكم من بأمر تتم ال�ي املالية روراق بيع ا�خدمة اسم

 والتنفيذ املتا�عة قسم القسم

 املختصة الرسمية ا�جهات و املحاكم ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 ا�جهات و املحاكم من بأمر تتم ال�ي املالية روراق بيع عمليات تنفيذ لتم ا�خدمة وصف

  املختصة الرسمية
ً
 روراق تداول  ععليمات من) 36( املادة ألح�األ سندا

 الصادرة التنميمية اجراءات ووفق 2004 لسنة عمان بورصة �� املالية

 رقـم الهيئـة كتـاب بموج  املاليـة روراق هيئـة مفوضـي مجل  عن

 .5/4/2010 تار�ـخ 4/1/1216

 والبيااات للمعلومات مستو�� البيع أمر مصدرة ا�جهة من كتاب تلقي ا�خدمة وفروال متطلبات

 .املطلو�ة

 املعلومات البيع أمر مصدرة ا�جهة عن الصادر الكتاب لتضمن ان لج  املطلو�ة الوثائق

 :التالية والبيااات

 ورقمه ال�امل اسمه �شمل أن ع�� بيعها املراد املالية روراق مالك -

 .به ا�خاص املركز رقم أو الوط�ي

 العامة املساهمة الشركة اسم عشمل وال�ي بيعها املراد املالية روراق -

 روراق بيع املراد املبلغ تحدلد أو بيعها املراد املالية روراق وعدد

 .بحدوده املالية

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 �جميع واملستو�� البيع أمر مصدرة ا�جهة من الوارد الكتاب استالأل �عد - أ

 املالية روراق إلداع مركز مخاطبة لتم املطلو�ة، والبيااات املعلومات

 املالية روراق ملكية عن لالستفسار املعنية العامة املساهمة والشركة

 تلك وتفاصيل بيعها املراد املالية روراق ع�� الواقعة امللكية وقيود
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 ).وجدتإن ( القيود

 العامة املساهمة والشركة املالية روراق إلداع مركز اجابة استالأل �عد -ب

 .البيع عملية لتنفيذ املع�ي الوسيط مخاطبة لتم املعنية

�عد استالأل الشيك وفاتورة البيع من الوسيط الذ  افذ عملية البيع   -ج

 وتور�د البيع بواقعة إلعالمها البيع أمر مصدرة ا�جهة مخاطبة لتم

  إل��ا البيع حصيلة
ً
 ا�جهة تلك إعالأل لتم أن ع�� البيع فاتورة به مرفقا

 املالية روراق إلداع مركز قبل من وردت حسبما امللكية قيود بجميع

 .العامة املساهمة الشر�اتأو /و

  ا�خدمة، هذه تقدلم مقابل رسوأل تقا�يي لتم ال ا�خدمة رسوأل
ً
 قاأل الذ  الوسيط بان علما

 وملؤسسات له املستحقة التداول  عموالت بخصم لقوأل البيع عملية بثنفيذ

 اصدار عند النافذة الثشريعات �� املقرر  اد�ى ا�حد حس  املال رأس سوق 

 .البيع قررت ال�ي املختصة ا�جهة لصا�ح املباعة املالية روراق بقيمة الشيك

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 خارجية جهات �عدة مرتبط ا�خدمة تقدلم �ون  محددة زمنية مدة لوجد ال

 .أخرى 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 .عمان بورصة/  القااواية الدائرة

 1114/  1113/  1112/  1111 فر��   0096265664109 هاتف

 info@ase.com.joالك��و�ي  ال��لد
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 املختصة الرسمية ا�جهات و املحاكم من املحولة استدعاءات ع�� اجابة .2

 وا�جهات املحاكم من املحولة واستعالمات استدعاءات ع�� اجابة ا�خدمة اسم

 .املختصة الرسمية

 القااواية الشؤون القسم

 املختصة الرسمية ا�جهات و املحاكم ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 ا�جهات و املحاكم من املحولة واستعالمات استدعاءات ع�� اجابة ا�خدمة وصف

 .للبورصة املختصة الرسمية

 .اصول  حس  منمم املستعلمة ا�جهة من استدعاء كتاب تلقي ا�خدمة وفروال متطلبات

 حس  الرسمية ا�جهات احدى او املحكمة من للبورصة محول  كتاب املطلو�ة الوثائق

 .اصول 

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

�عد استالأل الكتاب الوارد من ا�جهة املستعلمة منمم حس  اصول  -أ

 فيه املعلومات والبيااات املطلو�ة لتم دراسة استدعاء
ً
 . ومو�حا

 بالدائرة اتصال لتم البورصة �� الدوائر باحدى اجابة ارتباال حال �� -ب

 .املعنية

 املستعلمة ا�جهة مخاطبة لتم استدعاء ع�� اجابة اعداد �عد  -ج

 .ومرفقاته بالكتاب ل��و�دها

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 .استدعاء استالأل تار�خ من عمل لاألأتتجاوز ثالثة  ال 
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 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 .عمان بورصة/  القااواية الدائرة

 1114/  1113/  1112/  1111 فر��   0096265664109 هاتف

 info@ase.com.joالك��و�ي  ال��لد

  

mailto:info@ase.com.jo�
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 دائرة احصاءات العامةل الك��و�يوقع املتحدلث معلومات بورصة عمان ع��  .3

 العامة احصاءات دائرة موقع ع�� عمان بورصة معلومات تحدلث ا�خدمة اسم

 املعلومات ادارة وقسم والنشر احصاء قسم القسم

 العامة احصاءات دائرة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 دائرة موقعتحدلث املعلومات احصائية ا�خاصة بالبورصة ع��  ا�خدمة وصف

 .فهر  �ش�ل  العامة احصاءات

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 احصاءات بدائرة خاصة صفحة ع�� البورصة معلومات تحدلث لتم

 سر و�لمة مستخدأل اسم خالل من العامة

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 عمل لوأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف

  info@ase.com.jo  /   statistics@ase.com.jo : الك��و�ي  ال��لد
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 وقع الك��و�ي لالتحاد الدو�� للبورصات املتحدلث معلومات بورصة عمان ع��  .4

معلومات بورصة عمان ع�� املوقع الك��و�ي لالتحاد الدو��  تحدلث ا�خدمة اسم

 للبورصات 

 املعلومات ادارة قسم القسم

 فيه رعضاء والبورصات للبورصات الدو�� اتحاد ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

تحدلث املعلومات احصائية ا�خاصة بالبورصة ع�� املوقع الك��و�ي  ا�خدمة وصف

 .فهر  �ش�ل  للبورصات الدو�� لالتحاد

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

تحدلث معلومات البورصة ع�� صفحة خاصة باالتحاد من خالل  لتم

 اسم مستخدأل و�لمة سر 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 عمل لوأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف
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 رسيو�ةوقع الك��و�ي التحاد البورصات رورو�ية املتحدلث معلومات بورصة عمان ع��  .5

 رورو�ية البورصات اتحاد موقع ع�� عمان بورصة معلومات تحدلث ا�خدمة اسم

 رسيو�ة

 املعلومات ادارة قسم القسم

 فيه رعضاء والبورصات  رسيو�ة رورو�ية البورصات اتحاد ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

تحدلث املعلومات احصائية ا�خاصة بالبورصة ع�� املوقع الك��و�ي  ا�خدمة وصف

 .فهر  �ش�ل  للبورصات الدو�� لالتحاد

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

تحدلث معلومات البورصة ع�� صفحة خاصة باالتحاد من خالل  لتم

 اسم مستخدأل و�لمة سر 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 عمل لوأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف
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 العر�يةوقع الك��و�ي التحاد البورصات املتحدلث معلومات بورصة عمان ع��  .6

 العر�ية البورصات اتحاد موقع ع�� عمان بورصة معلومات تحدلث ا�خدمة اسم

 املعلومات ادارة قسم القسم

 فيه رعضاء والبورصات العر�ية البورصات اتحاد ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

تحدلث املعلومات احصائية ا�خاصة بالبورصة ع�� املوقع الك��و�ي  ا�خدمة وصف

 .وسنو   ر����ش�ل  العر�ية البورصات التحاد

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

تحدلث معلومات البورصة ع�� صفحة خاصة باالتحاد من خالل  لتم

 اسم مستخدأل و�لمة سر 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 عمل لوأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف
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 تزو�د صندوق النقد العر�ي بملف لومي  .7

 لومي بملف العر�ي النقد صندوق  تزو�د ا�خدمة اسم

 احصاء قسم القسم

 العر�ي النقد صندوق  ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لحتو  ع�� معلومات محددة txtع�� ف�ل   ملف

الدائرة ب��و�د صندوق النقد العر�ي بملف لومي لحتو  معلومات  تقوأل ا�خدمة وصف

 عن اسعار وارقاأل القياسية والقيمة السوقية 

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 اعداده �عد الك��و�ي بال��لد العر�ي النقد صندوق  ا�� امللف ارسال لتم

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف
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 النقد العر�ي بملف فهر  تزو�د صندوق  .8

 فهر   بملف العر�ي النقد صندوق  تزو�د ا�خدمة اسم

 احصاء قسم القسم

 العر�ي النقد صندوق  ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لحتو  ع�� معلومات محددة txtع�� ف�ل   ملف

 معلومات لحتو   فهر   بملف العر�ي النقد صندوق  ب��و�د الدائرة تقوأل ا�خدمة وصف

 رولية واصدارات القياسية وارقاأل التداول  وأحجاأل اسعار عن

 اقتصادلة ومعلومات

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

اعداد امللف وتدقيق البيااات املطلو�ة ثم ارساله ا�� صندوق النقد  لتم

 العر�ي 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 عمل لوأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف
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 العالقات الدولية .9

 الدوليةالعر�ية و   ا�جهات من الواردة استبيااات ععبئة ا�خدمة اسم

 والنشر احصاء قسم و ربحاث قسم القسم

 استبيان مرسلة ا�جهة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 ا�جهات من والواردة املختص�ن املوظف�ن قبل من استبيااات ععبئة لتم ا�خدمة وصف

 .الك��و�ي ال��لد خالل من استبيااات هذه وارسال املختلفة،

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 وارساله وتدقيقه ععبئته لتم رس�ي �ش�ل استبيان استالأل �عد

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 لوأل ب�ن استبيان �� الواردة املعلومات حس  ا�خدمة اتماأل وقت لتفاوت

 واحد واسبوع

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444 فر��  0096265664081 هاتف

/  info@ase.com.jo  /   statistics@ase.com.jo : الك��و�ي  ال��لد
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 ادراج السندات ورذواات ا�ح�ومية وسندات املؤسسات العامة .10

 ادراج السندات ورذواات ا�ح�ومية وسندات املؤسسات العامة  ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

واملؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات ح�ومة اململكة ررداية الهافمية  ا�خدمة متلقو

 العامة والبلدلات

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

ادراج روراق املالية الصادرة من قبل ح�ومة اململكة ررداية الهافمية  ا�خدمة وصف

 .واملؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات العامة والبلدلات �� البورصة 

بطل  إدراج من قبل البنك املركز  الدراج السندات او اذواات  التقدأل - ا�خدمة وفروال متطلبات

 .مرفق به فروال اصدار واتائجه

 .صدور قرار  هيئة روراق املالية باملوافقة ع�� ع�جيل السندات  -

 لسندات أو اذواات صادر عن البنك املركز  ل واتائجهاصدار   فروال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

وكتاب ،  واتائجهاستالأل طل  ادراج مرفق به فروال اصدار    -1

 .موافقة هيئة روراق املالية ع�� ع�جيل السندات 

تزو�د البورصة بالرمز الرق�ي للورقة املالية من قبل مركز الداع    -2

 . اوراق املالية

 .اذواات  / تحدلد لوأل الدراج السندات    -3

 ) 250(لتم دفع رسوأل ادراج بمقدار  ا�خدمة رسوأل
ً
 .دلنار عن �ل اصدار سنو�ا

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .لومي عمل من استكمال اجراءات الالزمة �عدتقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -
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 البيااات ملزود 
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 �شر وتوزيع معلومات التداول الفور�ة .1

 Feedshop الفور�ة التداول  معلومات وتوزيع �شر ا�خدمة اسم

 ال��مجة القسم

 �حافة/   املعلومات �شر فر�ات/  املالية الوساطة فر�ات ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 الفور�ة التداول  معلومات اتفاقية

 املعلومات �شر فر�ات ا�� الفور�ة التداول  معلومات ببث ا�خدمة هذه تقوأل ا�خدمة وصف

)Data Vendors (اا��ات ع�� التداول  �خدمة املزودة الوساطة وفر�ات 

 .و�رامجها أامم��ا �� املعلومات هذه ألستخداأل مبافرة بصورة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

 كتاب بإرسال الفور�ة التداول  معلومات ع�� با�حصول  الرا�بة ا�جهة تقوأل

 ا�حصول  من والغالة عل��ا ا�حصول  املراد املعلومة اوع لب�ن للبورصة رس�ي

 و��. عليه واجابة الطل  بدراسة البورصة تقوأل حيث املعلومة، هذه ع��

 ب��و�د خاصة إتفاقية توقيع لتم ا�جهة هذه طل  ع�� املوافقة حالة

 .الطرف�ن ب�ن الفور�ة التداول  معلومات

  وذلك رسوأل ذات أو مجااية إما ا�خدمة رسوأل
ً
 .إستخدامها من والغالة املعلومة لنوع وفقا

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1607/1600 فر��  0096265664081 هاتف
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 ع�� املوقع الك��و�ي) Ticker Tape(توزيع املعلومات من خالل الشر�ط املتحر   .2

ع�� املوقع ) Ticker Tape(توزيع املعلومات من خالل الشر�ط املتحر   ا�خدمة اسم

 الك��و�ي

 �شر املعلومات القسم

 ا�جهات ال�ي تمتلك مواقع الك��واية ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 اتفاقية الشر�ط املتحر 

السماح ل�جهات الرا�بة �عرض فر�ط اسعار روراق املالية املتداولة  ا�خدمة وصف

 .مواقعها الك��وايةاملتوفر ع�� موقع البورصة الك��و�ي وذلك ع�� 

 .توفر موقع الك��و�ي رس�ي معتمد لتعلق محتواه باألمور اقتصادلة - ا�خدمة وفروال متطلبات

ال��األ ا�جهة املعنية بوضع ما �ش�� إ�� أن مصدر هذه املعلومات هو  -

ملوقع بورصة عمان ع��   Linkبورصة عمان وكذلك وضع رابط  

 .اا��ات

 .اتفاقية ا�خاصة با�خدمةال��األ بأح�األ  -

كتاب من الشركة لتضمن طل  ا�خدمة باالضافة ا�� عنوان املوقع  املطلو�ة الوثائق

 .الك��و�ي املراد �شر فر�ط رسعار عليه ووصف ملحتوى املوقع

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

دراسة الطل  واطالع ع�� املوقع الك��و�ي ل�جهة الرا�بة �عرض   .1

 .الشر�ط املتحر ، و رفعه إ�� إدارة البورصة التخاذ القرار املناس 

 .توقيع اتفاقية ا�خاصة با�خدمة  .2

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

ألاأل عمل من تار�خ استكمال اجراءات  3تقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى 

 الالزمة

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  - بمقدأل اتصال وسائل
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 املعلومات من خالل اا��اتتوزيع  .3

 توزيع املعلومات من خالل اا��ات ا�خدمة اسم

 �شر املعلومات القسم

 موز�� البيااات املعتمدلن ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ـ اتفاقية توزيع املعلومات

تزو�د موز�� البيااات املعتمدلن ببيااات التداول ا�حية واملبافرة من خالل   ا�خدمة وصف

Live Feed  وذلك لغالات �شرها �ش�ل مبافر للمسثممر�ن واملهتم�ن من

خالل ال��مجيات ا�خاصة ال�ي لتم تحميلها ع�� أجهزة ا�حاس  ال�خىيي 

 .أو من خالل موقع الك��و�ي مخصص لهذه الغالة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

تقوأل الشركة ب��كي  �افة رجهزة وخطوال اتصال الالزمة ل��و�دها  -

ع�� افق��ا، وت�ون مسؤولة عن صياا��ا و�افة رمور املتعلقة  باملعلومات

 .��ا

أن ت�ون عملية الدخول إ�� ا�خدمة محصورة بالعمالء لدى الشركة ومن  -

 .مستخدأل و�لمة مرور خالل اسم

 توزيع املعلومات إ�� فركة توزيع أخرى إال بناًء ع��تل��أل الشركة �عدأل   -

موافقة البورصة ا�خطية املسبقة، و�شرال أن تقوأل فركة التوزيع 

 اتفاقية لهذا الغرض مع البورصة مبافرة ا�جدلدة بإبراأل

 .ال��األ بأح�األ اتفاقية ا�خاصة با�خدمة -

 :نا الوثائق التاليةكتاب من الشركة لتضمن طل  ا�خدمة متضم املطلو�ة الوثائق

 .تقر�ر مفصل عن ا�خدمة املنو  تقدلمها  -

 .فهادة ع�جيل الشركة �� وزارة الصناعة والتجارة  -

 .عقد التأسي  والنماأل رسا�يي للشركة  -

 .أسماء املساهم�ن �� الشركة  -

 م�خص عن �شاال الشركة  -
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تقدلم تقر�ر دور  فهر  بأسماء املستخدم�ن الذلن لتلقون املعلومات  -

 .وأعدادهم الفور�ة للبورصة

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

دراسة الطل  والوثائق املقدمة من ا�جهة املعنية ورفعها إ�� إدارة   .1

 .البورصة التخاذ القرار املناس 

 .توقيع اتفاقية ا�خاصة با�خدمة  .2

تزو�د الشركة بامللفات والبيااات الك��واية الالزمة لبدء عملية   .3

 .  التطو�ر

إجراء اختبارات الوظيفية لل��اامج للتأكد من �حة املعلومات املقدمة   .4

 .من خالله

 عن �ل ) 5( - ا�خدمة رسوأل
ً
خمسة دوالرات أمر�كية أو ما �عادلها بالدلنار ررد�ي فهر�ا

، وال  تدفع )للمعلومات الفور�ة للتداول فافة استخداأل (مستخدأل 

 .الشركة ألة بدالت لقاء توزيع املعلومات ��� الفور�ة للمستخدم�ن

 .تدفع الرسوأل �� ��الة �ل فهر -

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 توزيع املعلومات من خالل أجهزة الهاتف املحمول  .4

 أجهزة الهاتف املحمول توزيع املعلومات من خالل  ا�خدمة اسم

 �شر املعلومات القسم

 موز�� البيااات املعتمدلن ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ـ اتفاقية الهاتف املحمول 

تزو�د موز�� البيااات املعتمدلن ببيااات التداول ا�حية واملبافرة من  ا�خدمة وصف

وذلك لغالات �شرها �ش�ل مبافر للمسثممر�ن  Live Feedخالل  

واملهتم�ن من خالل ال��مجيات ا�خاصة ال�ي لتم تحميلها ع�� أجهزة 

 .الهاتف املحمول أو من خالل الرسائل القص��ة

تقوأل الشركة ب��كي  �افة رجهزة وخطوال اتصال الالزمة ل��و�دها  - ا�خدمة وفروال متطلبات

وت�ون مسؤولة عن صياا��ا و�افة رمور ع�� افق��ا،  باملعلومات

 .املتعلقة ��ا

أن ت�ون عملية الدخول إ�� ا�خدمة محصورة بالعمالء لدى الشركة  -

 .مستخدأل و�لمة مرور ومن خالل اسم

 تل��أل الشركة �عدأل توزيع املعلومات إ�� فركة توزيع أخرى إال بناًء ع�� -

ركة التوزيع موافقة البورصة ا�خطية املسبقة، و�شرال أن تقوأل ف

 .اتفاقية لهذا الغرض مع البورصة مبافرة ا�جدلدة بإبراأل

 .ال��األ بأح�األ اتفاقية ا�خاصة با�خدمة -

 :كتاب من الشركة لتضمن طل  ا�خدمة متضمنا الوثائق التالية املطلو�ة الوثائق

 .تقر�ر مفصل عن ا�خدمة املنو  تقدلمها -

 .والتجارةفهادة ع�جيل الشركة �� وزارة الصناعة  -

 .عقد التأسي  والنماأل رسا�يي للشركة -

 .أسماء املساهم�ن �� الشركة -

 م�خص عن �شاال الشركة -
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تقدلم تقر�ر دور  فهر  بأسماء املستخدم�ن الذلن لتلقون  -

 .وأعدادهم املعلومات الفور�ة للبورصة

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

دراسة الطل  والوثائق املقدمة من ا�جهة املعنية ورفعها إ�� إدارة   .1

 .البورصة التخاذ القرار املناس 

 .توقيع اتفاقية ا�خاصة با�خدمة  .2

تزو�د الشركة بامللفات والبيااات الك��واية الالزمة لبدء عملية   .3

 .  التطو�ر

علومات إجراء اختبارات الوظيفية لل��اامج للتأكد من �حة امل  .4

 .املقدمة من خالله

من إجما�� املبالغ  املستوفاة من العمالء اثيجة تلق��م املعلومات %) 20( - ا�خدمة رسوأل

 .من خالل الهاتف املحمول 

 .تدفع الرسوأل �� ��الة �ل فهر -

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 GLتوزيع املعلومات من خالل فافات  .5

 GLتوزيع املعلومات من خالل فافات  ا�خدمة اسم

 �شر املعلومات القسم

 الشر�ات اسثممار�ة ا�خدمة متلقو

 املتوفرة النماذج

 ا�خدمة الداء

 اتفاقية توزيع املعلومات

فافات عرض معلومات التداول الفور�ة املرتبطة بنماأل التداول الك��و�ي مبافرة  ا�خدمة وصف

 .مواقعهم ومتا�عة محافمهم اسثممار�ةوذلك لغالات عرضها �� 

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

املؤسسة الرا�بة �عرض املعلومات /توف�� خط اتصال ب�ن بورصة عمان والشركة -

 .ل�ل فافة عرض وع�� افقة الشركة) 64K(ع�� أن ت�ون سعة ا�خط 

توف�� أجهزة حاسوب تحمل املواصفات الفنية ال�ي تحددها البورصة وع�� افقة  -

 .الشركة

 .عسمية ضابط ارتباال من الطرف املقابل للتنسيق �شأن رمور الفنية -

 .عدأل توزيع املعلومات ال�ي تتلقاها الشركة من البورصة إ�� ألة جهة أخرى  -

 .ال��األ بأح�األ اتفاقية ا�خاصة با�خدمة -

 :كتاب من الشركة لتضمن طل  ا�خدمة متضمنا الوثائق التالية املطلو�ة الوثائق

 .فهادة ع�جيل الشركة �� وزارة الصناعة والتجارة  -

 .عقد التأسي  والنماأل رسا�يي للشركة  -

 .م�خص عن �شاال الشركة و�الا��ا وحجم محفم��ا اسثممار�ة �� البورصة  -

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

دراسة الطل  واطالع ع�� �شاال الشركة ورفع الطل  إ�� إدارة البورصة التخاذ   .3

 قرار املناس ال

 .توقيع اتفاقية ا�خاصة با�خدمة  .4

 عن �ل فافة عرض للمعلومات الفور�ة) 6000( - ا�خدمة رسوأل
ً
 .ستة آالف دلنار أرد�ي سنو�ا
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 �� بدالة �ل سنة ععاقدلة
ً
 .تدفع الرسوأل مقدما

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 اتصال وسائل

 ا�خدمة بمقدأل

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -
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 الفضائيةتوزيع املعلومات من خالل القنوات  .6

 توزيع املعلومات من خالل القنوات الفضائية ا�خدمة اسم

 �شر املعلومات القسم

 القنوات الفضائية ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 .اتفاقية الشر�ط ع�� فافة القناة

 .عرض أسعار اوراق املالية املتداولة �� البورصة ع�� القنوات الفضائية ا�خدمة وصف

 .تحدلد آلية عرض معلومات التداول ع�� القناة الفضائية - ا�خدمة وفروال متطلبات

عدأل استخداأل املعلومات أل  �الات تجار�ة أخرى لم لتم املوافقة عل��ا  -

 .من البورصة

 .ال��األ بأح�األ اتفاقية ا�خاصة با�خدمة ان وجدت -

 .معلومات التداول �� بورصة عمانكتاب من القناة لتضمن طل  عرض  املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

دراسة الطل  املقدأل من ا�جهة املعنية واطالع ع�� القناة ومحتواها،    .1

 .ورفعه ا�� ادارة التخاذ القرار

أو اصدار كتاب  -اذا تطل  رمر-توقيع اتفاقية ا�خاصة با�خدمة   .2

موافقة للقناة ل�حصول ع�� املعلومات املطلو�ة من احد موز�� 

 .البورصة املعتمدلن

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 الالزمة اجراءات �افة استكمال �عد ا�خدمة تقّدأل

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -
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 الفئات ل�افة املقدمة ا�خدمات
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 أحجاأل الوسطاء �ش�ل أسبو�� وفهر  �شر ترتي   .1

 ترتي  أحجاأل الوسطاء �ش�ل أسبو�� وفهر  �شر  ا�خدمة اسم

 املحاسبة والشؤون املالية القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 لوجد ال ا�خدمة الداء املتوفرة النماذج

 .جدول توضيح ألحجاأل تداول الوسطاء لألسهم والسندات ا�خدمة وصف

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واملالية ادار�ة الدائرة

 1503 فر��  0096265664081 هاتف

 info@ase.com.jo   /  simah@ase.com.jo  : الك��و�ي  ال��لد
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هتم�ن الطالب تدر�  .2
ُ
 البورصة دوائر أعمال ع�� وامل

هتم�ن الطالب من �ل تدر�  ا�خدمة اسم
ُ
 البورصة دوائر أعمال طبيعة ع�� وامل

 قسم التوعية و قسم العالقات العامة القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ال لوجد

 املهتم�ن أ�ان سواء املالية باألوراق واملهتم�ن ا�جامعات طالب من �ل تدر�  ا�خدمة وصف

 دوائر أعمال طبيعة محتلف ع�� الدولية أو العر�ية أو املحلية ا�جهات من

 .بذلك املعنية الدائرة مع بالتنسيق املختلفة البورصة

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 مو�حة البورصة فيه مخاطبة املرسلة ا�جهة من موجه رس�ي كتاب إرسال املطلو�ة الوثائق

 . البورصة �� التدر�  وهو املطلوب فيه

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 فيه مو�حة رس�ي كتاب وتوجيه املرسلة ا�جهة بمخاطبة الدائرة تقوأل

 لتم جدول  إ�� ،باإلضافة بالتدر�  البدء تار�خ و التدر�  ع�� املوافقة

  الدائرة، لدى بالتدر�  البدء وتار�خ اختصاص ذات  الدوائر ع�� توزيعه

 �ان اذا خاصة للمتدرب تقييم إجراء لتم التدر�  عمليه من اا��اء وعند

 ذلك و�عد ، معينة تدر�  ساعات ضمن ما جامعة قبل من مرسل التدر� 

 دوائر أعمال طبيعة ع�� تدرب قد بأاه للمتدرب رس�ي كتاب عمل لتم

 .املختلفة البورصة

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل
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 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عمان بورصة/  العامة والعالقات التوعية دائرة

 1703/ 1702/ 1701 فر��  0096265664109: هاتف

 pr@ase.com.joالك��و�ي ال��لد
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 استقبال الوفود من ا�جهات املختلفة .3

 املختلفة ا�جهات من الوفود استقبال ا�خدمة اسم

 العالقات العامةقسم التوعية و قسم  القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ال لوجد

  مقرها �� عمان بورصة عستقبل ا�خدمة وصف
ً
 من والطالبية الرسمية الوفود من عددا

 التطورات أهم ع�� لإلطالع)  الدوليه أو العر�ية أو املحليةا�جهات ( من عدد

 .عمان بورصة �� ا�حدلمة

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

  عمان بورصة إ�� وموجه املرسلة ا�جهة من رس�ي كتاب ارسال لتم املطلو�ة الوثائق
ً
 فيه مبينا

 التطورات أهم ع�� اطالع او مبافرة الك��و�ي التداول  اماأل ع�� اطالع

 .عمان بورصة �� حدثت ال�ي

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 فيه مو�حة رس�ي كتاب وتوجيه املرسلة ا�جهة بمخاطبة الدائرة تقوأل

 و�عد امليدااية، الز�ارة وم�ان وساعة تار�خ فيه مب�ن رخرى  با�جهة ال��حي 

 . للوفد عرضها لتم محاضرة تجه�� لتم ذلك

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 ذلك من وأقل أسبوع

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عمان بورصة/  العامة والعالقات التوعية دائرة

 1703/ 1702/ 1701 فر�� 0096265664109: هاتف

 pr@ase.com.joالك��و�ي  ال��لد
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 Newsletterإعداد �شرة أخبار البورصة  .4

 Newsletter�شرة أخبار البورصة  إعداد ا�خدمة اسم

 قسم التوعية و قسم العالقات العامة القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ال لوجد

أهم املعلومات ورحداث والقرارات واحصائيات ال�ي حدثت �� جمع  لتم ا�خدمة وصف

 . وترجم��االبورصة خالل آخر فهر 

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

أهم املعلومات ورحداث والقرارات ال�ي حدثت �� البورصة تجميع  لتم

ثم  منو�عد تدقيقها لتم إرسالها إ�� املطبعة و  وترجم��اخالل آخر فهر 

  الك��و�ي املوقع ع�� ووضعها ،��ائيتدقيقها قبل طباع��ا �ش�ل 

  www.exchange.jo  ع�� ف�ل ملف ــpdf  . 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 أسبوع

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عمان بورصة/  العامة والعالقات التوعية دائرة

 1703/ 1702/ 1701 فر�� 0096265664109: هاتف

 pr@ase.com.jo الك��و�ي  ال��لد
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تيبات ععر�فية عن البورصة .5
ُ
 إعداد وتحدلث ك

 بالبورصة ا�خاصة التعر�فية املنشورات �عض وتحدلث تجه�� ا�خدمة اسم

 قسم التوعية و قسم العالقات العامة القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ال لوجد

 املختلفة ر�راض ذات  التعر�فية املنشورات وتحدلث وإعداد تجه��لتم  ا�خدمة وصف

 .ال��ائي �ش�لها طباع��ا قبل وتدقيقها تصميمها ومتا�عة ترجم��ا و�تم

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

وإعداد وتحدلث املنشورات التعر�فية ذات ر�راض املختلفة  تجه�� لتم 

 ووضعهاوترجم��ا ومتا�عة تصميمها وتدقيقها قبل طباع��ا �ش�لها ال��ائي 

 .  pdfع�� ف�ل ملف ــ  www.exchange.jo    الك��و�ي املوقع ع��

 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

  فهر

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عمان بورصة/  العامة والعالقات التوعية دائرة

 1703/ 1702/ 1701 فر�� 0096265664109: هاتف

 pr@ase.com.joالك��و�ي ال��لد
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 تنميم دورات تمقيفية للمهتم�ن باألوراق املالية .6

 دورات تمقيفية للمهتم�ن باألوراق املالية  تنميم ا�خدمة اسم

 قسم التوعية و قسم العالقات العامة القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ال لوجد

باألوراق  للمهتم�نتمقيفية  اتبورصة عمان ع�� تنميم وعقد دور  ععمل ا�خدمة وصف

حيث لأعي عقد ممل هذه الدورات ضمن ،املالية بواقع ساعات معينة 

 مع سياسة البورصة �� تأعي سلسلة من الدورات التدر�بية ال�ي 
ً
تمافيا

مجال �شر ثقافة اسثممار وز�ادة الو�� لدى املسثممر�ن واملتعامل�ن 

 .ق املاليةباألورا

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

اعالن عن الدورات التمقيفية وعنوا��ا وم�ان وتار�خ ا�عقادها من  لتم

 دائرة وتتو��. www.exchange.jo خالل املوقع الك��و�ي للبورصة 

 الدورة �� املشاركي�ن اسماء ع�جيل مهمة العامة والعالقات التوعية

 فهادات  لتجه�� التقيفية الدورة حضرت ال�ي رسماء حصر ا�� باإلضافة

 .��م خاصة تدر� 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 أسبوع

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عمان بورصة/  العامة والعالقات التوعية دائرة

 1703/ 1702/ 1701 فر�� 0096265664109: هاتف

 pr@ase.com.joالك��و�ي ال��لد

 

  

http://www.exchange.jo/�
http://www.exchange.jo/�
mailto:pr@ase.com.jo�


Page | 121 
 

 

 احثساب ررقاأل القياسية للبورصة .7

 القياسية ررقاأل و�شر احثساب ا�خدمة اسم

 والنشر احصاء القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 الشر�ات ا�الق أسعار ع�� بناء للبورصة القياسية ررقاأل احثساب لتم ا�خدمة وصف

 .الدائرة تحثس��ا ال�ي املؤفرات من اوع ل�ل معتمدة من�جية باستخداأل

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 :التالية الروابط ع��ررقاأل القياسية و�شرها ع�� املوقع  احثساب

index-float-http://www.ase.com.jo/en/free 

index-http://www.ase.com.jo/en/weighted 

index-http://www.ase.com.jo/en/unweighted  

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444 فر��  0096265664081 هاتف

  info@ase.com.jo  /   statistics@ase.com.jo : الك��و�ي  ال��لد
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 احصائية اليومية .8

 اليومية احصائية ا�خدمة اسم

 والنشر احصاء القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 القياسية وارقاأل التداول  أحجاأل عن معلومات تتضمن اليومية احصائية ا�خدمة وصف

 املوقع ع�� احصائية هذه �شر لتم املالية، النس  و�عض السوقية والقيمة

 .للبورصة الك��و�ي

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

احصائية باللغت�ن العر�ية وااجل��لة ثم رفعها ع�� املوقع الك��و�ي  اعداد

 :التالي�ن الرابط�نللبورصة ع�� 

http://exchange.jo/sites/default/files/DailyStat_Sectors_2015_A.pdf 

efault/files/DailyStat_Sectors_2015_E.pdfhttp://exchange.jo/sites/d  

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444 فر��  0096265664081 هاتف

http://exchange.jo/sites/default/files/DailyStat_Sectors_2015_A.pdf�
http://exchange.jo/sites/default/files/DailyStat_Sectors_2015_E.pdf�
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 النشرة احصائية الشهر�ة .9

 الشهر�ة احصائية النشرة ا�خدمة اسم

 والنشر احصاء القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

النشرة احصائية الشهر�ة معلومات عن �شاال التداول ��  تتضمن ا�خدمة وصف

 النس  و�عضالبورصة خالل فهر مع�ن و أهم البيااات واملؤفرات املالية  

للشر�ات املساهمة املدرجة �� بورصة عمان واحجاأل التداول  املالية

 .وارقاأل القياسية والقيمة السوقية

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

ثم رفعها ع�� املوقع  باللغت�ن العر�ية وااجل��لة النشرة جداول  اعداد

 :التالي�ن الرابط�نالك��و�ي للبورصة ع�� 

http://www.ase.com.jo/ar/bulletins/monthly_statistical 

http://www.ase.com.jo/en/bulletins/monthly_statistical  

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 فور 

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة بمقدأل اتصال وسائل

http://www.ase.com.jo/ar/bulletins/monthly_statistical�
http://www.ase.com.jo/en/bulletins/monthly_statistical�
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 تحدلث عينة الرقم القيا�يي العاأل وررقاأل الفرعية .10

 الفرعية وررقاأل العاأل القيا�يي الرقم عينة تحدلث ا�خدمة اسم

 احصاء قسم القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لتم حيث ، وتحدل��ا القيا�يي الرقم لعينة ر�عية مراجعة اجراء لتم ا�خدمة وصف

 وادخال العينة اختيار معال�� عل��ا تنطبق لم ال�ي الشر�ات اسثبعاد

 املعال�� عل��ا ااطبقت اخرى  فر�ات

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 ال�ي الشر�ات واختيار  رخ�� الر�ع خالل الشر�ات أداء مراجعة لتم

 �شر ثم الفرعية، وررقاأل العاأل للرقم العينة اختيار معال�� عل��ا تنطبق

 .البورصة موقع ع�� العاأل القيا�يي الرقم عينة

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف

  info@ase.com.jo  /   statistics@ase.com.jo : الك��و�ي  ال��لد
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 �شاال اسثممار رجن�ي �� بورصة عمان .11

 عمان بورصة �� رجن�ي اسثممار �شاال ا�خدمة اسم

 والنشر احصاء القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 معينة ف��ة خالل عمان بورصة �� رجن�ي اسثممار �شاال التقر�ر لتضمن ا�خدمة وصف

 السنو ، وال��اك�ي مع�ن فهر خالل واجاا  العرب وفراء بيع حيث من

 �� املدرجة املساهمة الشر�ات �� ورجاا  العرب ملكية �س  و�تضمن

 البورصة

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 Newsضمن منطقة رخبار  للبورصة الك��و�ي املوقع ع�� التقر�ر رفع

Area  وااجل��لة العر�ية باللغت�ن �عد اعداده ع�� الصفحة الرئيسية. 

 :التالي�ن الرابط�ن ع�� اجن�ي اسثممار �شاال رفع لتم كذلك

activity-investment-http://www.ase.com.jo/ar/foreign 

activity-investment-http://www.ase.com.jo/en/foreign  

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور 

http://www.ase.com.jo/ar/foreign-investment-activity�
http://www.ase.com.jo/en/foreign-investment-activity�
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 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444 فر��  0096265664081 هاتف
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 التقر�ر السنو  للبورصة .12

 السنو   التقر�ر ا�خدمة اسم

 ربحاث وقسم ، والنشر احصاء قسم القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 مجل  لرئي  و�لمة املع�ي العاأل خالل عمان بورصة ااجازات التقر�ر لضم ا�خدمة وصف

 العر�ية البورصات وأداء اقتصاد  الوضع عن وابذة البورصة إدارة

 وم�حق ، لها ا�ختامية وا�حسابات للبورصة السنو   ورداء والعاملية،

 .احصائي

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

 لوجد ال

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

التقر�ر السنو  باللغت�ن العر�ية وااجل��لة، ثم رفعه ع�� املوقع  طباعة

 : الك��و�ي للبورصة ع�� الرابط�ن التالي�ن 

 http://www.ase.com.jo/ar/node/1652  

http://www.ase.com.jo/en/node/536 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

http://www.ase.com.jo/ar/node/1652�
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 دليل الشر�ات املساهمة العامة  .13

 العامة املساهمة الشر�ات دليل ا�خدمة اسم

 املعلومات ادارة قسمو  والنشر احصاء قسم القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 وتقسم العامة، املساهمة الشر�ات �افة عن معلومات الشر�ات دليل لتضمن ا�خدمة وصف

 كعنوان الشركة عن العامة باملعلومات لتعلق جزء: جزألن إ�� املعلومات

 مجل  أعضاء وأسماء القااو�ي واملسثشار ا�حسابات مدقق واسم الشركة

 الشركة رأسمال من فأك��% 5 لمل�ون  الذلن واملساهم�ن الشركة إدارة

 ع�� فيحتو   الما�ي ا�جزء أما. الشركة �� املساهم�ن تركيبة إ�� إضافة

 املركز قائمة من الرئيسية البنود تتضمن وال�ي للشر�ات املالية املعلومات

 النس  �عض إ�� إضافة النقد  التدفق وقائمة الدخل وقائمة للشركة املا��

 .البنود هذه ع�� بناءً  احثسا��ا لتم ال�ي املالية

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 املوقع ع�� رفعه ثم قطاع، ب�ل خاصة معدة اماذج وفق الدليل اعداد

 : التالي�ن الرابط�ن ع�� للبورصة الك��و�ي

http://www.ase.com.jo/ar/company_guide/information 

http://www.ase.com.jo/en/company_guide/information  

 ع�� الرابط�ن التالي�ن downloadتن�لل  ولعمل
ً
 :للدليل �امال

http://www.ase.com.jo/ar/node/1660 

http://www.ase.com.jo/ar/company_guide/information�
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 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 تقدلم من التقدلر   الوقت

 ا�خدمة اتماأل وح�ى الطل 

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   الدولية والعالقات ابحاث دائرة

 1406/ 1405/ 1403/  1444  فر��  0096265664081 هاتف

  info@ase.com.jo  /   statistics@ase.com.jo : الك��و�ي  ال��لد

 

 

 مراقبة التداول ع�� اا��ات .14

 )ع�� اا��ات( التداول  مراقبة براامج ا�خدمة اسم

 ال��مجة القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

  واملهتم�ن للمسثممر�ن  الفور�ة التداول  معلومات بتوف�� ال��اامج لقوأل ا�خدمة وصف

 ملتا�عة اا��ات طر�ق عن عمان بورصة �� املتداولة املالية باألوراق

 املزالا من العدلد ال��اامج لوفر حيث ومبافر، لومي �ش�ل إسثممارا��م

 . املناس  اسثممار   قرارهم اتخاذ �� املسثممر�ن عساعد ال�ي وا�خدمات

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

. الفور�ة التداول  معلومات خدمة استخداأل واح�األ فروال

)http://www.aselive.jo/compatible/arabic.pdf(  

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

  ا�خدمة موقع ع�� الدخول  خالل من ا�خدمة هذه ع�� ا�حصول  لتم تنفيذ واجراءات خطوات

http://www.ase.com.jo/en/node/543�
mailto:info@ase.com.jo�
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 :والقياأل با�خطوات التالية www.aselive.jo ا�خدمة

 للث�جيل)  جدلد مستخدأل إ�شاء(خ��إ الدخول  فافة ظهور  لدى .1

 ).create new user( أو العر�ية باللغة

 حال �� و ال��اامج بإستخداأل ا�خاصة رح�األ و الشروال بقراءة قم .2

 ع�� ااقر رح�األ و الشروال هذه ع�� موافقتك و باالستمرار ر�بتك

 تلك ع�� باملوافقة منك إقرارا) موافق( باملوافقة املخصصة ا�خااة

 و الشروال تلك ع�� موافقتك عدأل حال �� و ، رح�األ و الشروال

)  موافق ���( املوافقة �عدأل املخصصة ا�خااة أاقر ، م��ا أ  أو رح�األ

 . ل�خروج

 �� املدرجة الشر�ات بجميع قائمة تمهر ، املوافقة اختيار  حال �� .3

 . عمان بورصة

 عن السوق  مراقبة براامج خالل من متا�ع��ا تر�د ال�ي الشر�ات إخ��- .4

 اختيار عستطيع - الشافة �سار ع�� الرمز بجاا  العالمة اقر طر�ق

 .الوقت اف  �� فركة ١٥

 ) اعدادات حفظ( ع�� الضغط طر�ق عن اعدادات بحفظ قم .5

 . إ��اء ع�� اضغط ال�خىيي ملفك �� اعدادات بحفظ القياأل �عد .6

 عن السوق  مراقبة فافة ع�� بك ا�خاصة اعدادات عغ�� عستطيع .7

 .الشر�ات إلغاء أو إلضافة اعدادات ع�� الضغط طر�ق

 .  ال��اامج من املجااية الن�خة مقابل مبالغ ألة البورصة عستو�� ال ا�خدمة رسوأل

التقدلر  من  الوقت

تقدلم الطل  وح�ى 

 ا�خدمة اتماأل

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1607/1600 فر��  0096265664081 هاتف

 info@ase.com.jo / @ase.com.joaliswi : الك��و�ي  ال��لد
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 مراقبة التداول ع�� الهواتف املحمولة .15

 ) Android(  اماأل عستخدأل ال�ي املحمولة الهواتف ع�� التداول  مراقبة براامج ا�خدمة اسم

 ال��مجة القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

  افصاحات و التعاميم وآخر الفور�ة التداول  معلومات بتوف�� التطبيق لقوأل ا�خدمة وصف

 او م�ان ا  �� عمان بورصة �� املتداولة املالية باألوراق واملهتم�ن للمسثممر�ن

 اماأل عن ثااية  1.5 من اقل زم�ي بفارق  املحمول  الهاتف باستخداأل زمان

 املتا�عه و�إم�ااية  استخداأل سهلة بطر�قه البورصة �� الك��و�ي التداول 

 من واسعه فر�حه عغطية ا�� أّدى الذ  رمر ،)live(مبافر  �ش�ل

 باحما �ان أو املاليه فؤواه لتا�ع مسثممرا املستخدأل �ان سواءً  املستخدم�ن

 هذا صمم قد و.  وسريعه سهله و�طر�قه معّينه ملعلومات للوصول  �س��

  ال��اامج
ً
 ب�ن إستخداما رك�� النماأل هذا �ون ) Android( اماأل مستخدما

 طر�ق عن تن�لله و إليه الوصول  �سهل مما، Tablets  وأجهزة املحمولة الهواتف

Google Play  مجا�ي �ش�ل و. 

 وفروال متطلبات

 ا�خدمة

.  الفور�ة التداول  معلومات خدمة إستخداأل وأح�األ فروال

)http://www.aselive.jo/compatible/arabic.pdf(  

 

 لوجد ال املطلو�ة الوثائق

 واجراءات خطوات

 ا�خدمة تنفيذ

 النقال الهاتف  بإستخداأل الدخول ا�حصول ع�� هذه ا�خدمة من خالل  لتم

 :التالية با�خطوات والقياأل Google Play مخزن  ع��

 ).ASELIVE(  أو)  عمان بورصة( عن البحث اختار البحث قائمة من .1

-ASELIVE:   مس�ى تحت عمان ببورصة ا�خاص التطبيق لمهر سوف .2

AMMAN STOCK EXCHANGE 

http://www.aselive.jo/compatible/arabic.pdf�
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 .ا�جهاز ع�� ال��اامج لتحميل) INSTALL( خيار أخ�� .3

ا�خدمة  رابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=ase.com.aselive. 

 

 

 .  ال��اامج من املجااية الن�خة مقابل مبالغ ألة البورصة عستو�� ال ا�خدمة رسوأل

التقدلر  من  الوقت

 وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة اتماأل

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عمان/   واتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة

 1607/1600 فر��  0096265664081 هاتف

 info@ase.com.jo / @ase.com.joaliswi : الك��و�ي  ال��لد

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ase.com.aselive�
mailto:info@ase.com.jo�
mailto:info@ase.com.jo�
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 تقار�ر و�شرات التداول ومعلومات عامة عن روراق املالية املدرجة .16

 تقار�ر و�شرات التداول ومعلومات عامة عن روراق املالية املدرجة ا�خدمة اسم

 العمليات القسم

 الفئات  �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

�شرات أو تقار�ر أو فهادة تقدمها البورصة ل�جهة املعنية تتضمن  ا�خدمة وصف

 .عقود التداول /  أسعار رسهم/ معلومات أحجاأل التداول 

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 كتاب لتضمن  املعلومات املطلو�ة املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .املطلو�ة إ�� ا�جهة املعنيةدراسة الطل  و تقدلم املعلومات 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 .تقّدأل ا�خدمة بحد أقىيى لوأل عمل واحد من تقدلم الطل 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 بورصة عّمان/ دائرة ادراج والعمليات  -

  1310/ 1307/ 1305/ 1303فر��  0096265664109 هاتف -

 operations@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:operations@ase.com.jo/�
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 افصاحات ا�خاصة باألعضاء .17

 افصاحات ا�خاصة باألعضاء ا�خدمة اسم

 عضاءر  القسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

عن ا  قرار جوهر  صادر عن أعضاء البورصة  أو عن أ   افصاح ا�خدمة وصف

 .لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية وذلكعمليات تداول داخلية 

 ال لوجد ا�خدمة وفروال متطلبات

 حتو  ع�� افصاحتي �ال الوثائق املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

�شر افصاح حال تبلغ البورصة به سواء من الشركة مبافرة او عن 

 .طر�ق هيئة روراق املالية

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور  

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1302/ 1301/  1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:listing@ase.com.jo�
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 افصاحات ورحداث املتعلقة باألوراق املالية املدرجة .18

 افصاحات ورحداث املتعلقة باألوراق املالية املدرجة ا�خدمة اسم

 ادراج القسم

 �افة الفئات  ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 ال لوجد

سهم أ  فركة   سعر عن ا  قرار أو حدث جوهر  قد لؤثر ع��  افصاح ا�خدمة وصف

 .وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 حتو  ع�� افصاحتي �ال الوثائق املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

�شر افصاح حال تبلغ البورصة به سواء من الشركة مبافرة او عن 

 .طر�ق هيئة روراق املالية

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف -

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد -

 

  

mailto:listing@ase.com.jo�
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 للبورصةاجابة ع�� استفسارات واملراسالت الواردة  .19

 بورصةاجابة ع�� استفسارات واملراسالت الواردة لل ا�خدمة اسم

 والعمليات ادراج بدائرة العمليات وقسم ادراج قسم القسم

 الدولية والعالقات ابحاث بدائرة والنشر احصاء وقسم ربحاث قسم

 العامة والعالقات التوعية بدائرة العامة العالقات وقسم التوعية قسم

 الفئات �افة ا�خدمة متلقو

 الداء املتوفرة النماذج

 ا�خدمة

 لوجد ال

 من ،اجابة عن أ  استفسار أو عساؤل وارد للبورصة من أ  جهة �اات ا�خدمة وصف

 .املع�ي القسم خالل

 لوجد ال ا�خدمة وفروال متطلبات

 استفسار ع�� تحتو   ال�ي الوثائق املطلو�ة الوثائق

 تنفيذ واجراءات خطوات

 ا�خدمة

 .املعنيةاطالع ع�� استفسار وتقدلم املعلومات املطلو�ة إ�� ا�جهة 

 لوجد ال ا�خدمة رسوأل

 من التقدلر   الوقت

 اتماأل وح�ى الطل  تقدلم

 ا�خدمة

 فور 

 بمقدأل اتصال وسائل

 ا�خدمة

 عّمان بورصة/ والعمليات ادراج دائرة -

  1308/ 1301/ 1302/ 1300 فر�� 0096265664109 هاتف

 listing@ase.com.jo: الك��و�ي ال��لد

 

mailto:listing@ase.com.jo�
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 الدولية والعالقات ربحاث دائرة -

 1406/ 1405/ 1403/  1444 فر��  0096265664081 هاتف

  info@ase.com.jo / statistics@ase.com.jo : الك��و�ي ال��لد

 

 عمان بورصة/  العامة والعالقات التوعية دائرة -

 1703/ 1702/ 1701 فر�� 0096265664109: هاتف

 pr@ase.com.joالك��و�ي ال��لد

 

  

mailto:info@ase.com.jo�
mailto:info@ase.com.jo�
mailto:statistics@ase.com.jo�
mailto:pr@ase.com.jo�
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 القرض اسناد ادراج طل 
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 والعمليات اإلدراج دائرة
 

- القرض أسناد إدراج–) 1(رقم  نموذج
 

 

-: المطلوبة المرفقات  

 
 م�ن  المص�درة  المالي�ة  األوراق إصدار ونشرة األساسي والنظام التأسيس عقد .1

 .وجدت إن الشركة قبل
- : يلي ما يتضمن الشركة إدارة مجلس عن صادر تقرير .2

 وعالقته�ا  الرئيس�ية،  وغاياته�ا  الش�ركة  تأس�يس  ع�ن  مختص�رة  نب�ذة  -أ 
 .حليفة أو شقيقة أو تابعة أو أم كانت سواء األخرى بالشركات

 ترغب التي وتلك الشركة قبل من المصدرة المالية لألوراق وصٌف -ب 
 .بإدراجها الشركة

 الت�ي  والمرحل�ة  الش�ركة  ألداء باألرق�ام  م�دعماً  اإلدارة مجل�س  تقي�يم  -ج 
 الخط���ة م���ع ومقارنته���ا  ، حققته���ا الت���ي واإلنج���ازات وص���لتها

 .الموضوعة
 ت�اريخ  م�ن  عليه�ا  أث�رت  أو الش�ركة  بها مرت التي الهامة األحداث -د 

 .اإلدراج طلب تقديم تاريخ وحتى تأسيسها
 .القادمة الثالث للسنوات للشركة المستقبلية الخطة -ه 
 .الشركة أسهم من أكثر أو%) 5( يملكون الذين األشخاص أسماء -و 
 اإلدارة أش���خاص ورت���ب وأس���ماء اإلدارة مجل���س أعض���اء أس���ماء -ز 

 أو م���نهم أي قب���ل م���ن المملوك���ة المالي���ة واألوراق العلي���ا التنفيذي���ة
 األخرى الشركات إدارات مجالس في منهم أي وعضوية أقربائهم

 قب�ل  م�ن  المملوك�ة  األس�ناد  وع�دد  الق�رض  أس�ناد  م�الكي  أسماء يتضمن كشف .3
 .األردنيين غير ملكية ونسبة منهم كل

 .والتجارة الصناعة وزارة لدى الشركة تسجيل شهادة .4
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 إدارة مجل�س  تقري�ر  يتض�من  ال�ذي  مالي�ة  س�نة  آلخ�ر  للش�ركة  السنوي التقرير .5
 . الشركة حسابات مدققي وتقرير المالية والبيانات الشركة

 

 الفت�رة  تعط�ي  والت�ي  الشركة حسابات مدققي قبل من مراجعة المالية البيانات .6
 الرب�ع  نهاي�ة  وحت�ى  اإلدراج طلب تقديم لتاريخ السابقة المالية السنة نهاية من

 .اإلدراج طلب تاريخ يسبق الذي األخير
 إن( حليف�ة  أو تابع�ة  أو أم ش�ركة  كان�ت  س�واء  األخ�رى  الش�ركات  مع عالقتها .7

 ).وجدت
 .واإلنجليزية العربية باللغتين لإلصدار والمختصر الكامل االسم .8
 الحص�ول  البورص�ة  ف�ي  ق�رض  أس�ناد  الدراج بطل�ب  تتقدم التي الشركة على .9

 ال��دائرة قب��ل م��ن ص��ادرة الش��ركة عل��ى المترتب��ة" الذم��ة ب��راءة" وثيق��ة عل��ى
 . االدراج اجراءات استكمال لغايات البورصة في واالدارية المالية

 

-:وتعهد إقرار 3  

 المعلومات جميع بأن الكاملة مسؤوليتها وعلى الطلب مقدمة الشركة تقر -
 في الحق للبورصة وأنه صحيحة معه والمرفقة الطلب هذا ضمن والبيانات

 تبين حال في بها المعمول التشريعات وفق الالزمة اإلجراءات كافة اتخاذ
 . ذلك خالف

 في الواردة المعلومات على يطرأ تغيير بأي البورصة بإعالم الشركة تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

:بالتوقيع المفوض اسم  

:المنصب  

:الشركة وختم التوقيع  

:         التاريخ  
.البورصة في سناداأل ادراج لطلب الشركة من كتاب يرفق: * مالحظات  

.عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*  

.أعاله إليها المشار البيانات من نسخ بثالث البورصة تزويد يتم*   

. صفحة) 2( من الطلب هذا يتكون*   
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 مدرجة غير شركة أسهم ادراج
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 147 
 

 
 والعمليات اإلدراج دائرة

-  مدرجة غير شركة أسهمادراج -) 2( رقم نموذج
-:عامة بيانات        

:العربية باللغة للشركة الكامل االسم  -1   

:اإلنجليزية باللغة للشركة الكامل االسم  -2   

:العربية باللغة للشركة المختصر االسم  -3   

:اإلنجليزية باللغة للشركة المختصر االسم  -4   

:والتجارة الصناعة وزارة لدى الشركة تسجيل تاريخ  -5   

:بالعمل الشروع حق الشركة منح تاريخ  -6   

:المالية األوراق هيئة لدى الشركة تسجيل تاريخ  -7   

:للشركة القانونية الصفة  -8   

):وجد إن( للشركة القانونية الصفة تحويل تاريخ  -9   

:والتجارة الصناعة وزارة لدى الشركة رقم  -10   

:دينار/ بـــه المصـــرح المـــــال رأس  -11   

:دينار/ والمدفوع به المكتتب المال رأس  -12   

:الهاتف  -13   

:العنوان  -14   

:االلكتروني البريد  -15   

:االلكتروني الموقع  -16   

:االرتباط ضابط اسم  -17   

:االرتباط ضابط هاتف  -18   

:اإلصدار مدير  -19   

:االصدار مدير هاتف  -20   

:الخارجي الحسابات مدقق  -21   

:الخارجي الحسابات مدقق هاتف  -22   
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-: التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء         

  أقربائهم أو منهم أي قبل من المملوكة المالية واألوراق اإلدارة مجلس أعضاء -1

 

 

 

اإلدارة مجلس رئيس  مجلس رئيس نائب   المملوكة األسهم 
 اإلدارة

  المملوكة األسهم

    

:الممثل :الممثل     

  زوجه  زوجه

القصر األوالد القصر األوالد     

اإلدارة مجلس عضو اإلدارة مجلس عضو   المملوكة األسهم    المملوكة األسهم 

    

:الممثل :الممثل     

  زوجه  زوجه

القصر األوالد القصر األوالد     

اإلدارة مجلس عضو اإلدارة مجلس عضو   المملوكة األسهم    المملوكة األسهم 

    

:الممثل :الممثل     

  زوجه  زوجه

القصر األوالد القصر األوالد     
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اإلدارة مجلس عضو اإلدارة مجلس عضو   المملوكة األسهم    المملوكة األسهم 

    

:الممثل :الممثل     

  زوجه  زوجه

القصر األوالد القصر األوالد     

اإلدارة مجلس عضو اإلدارة مجلس عضو   المملوكة األسهم    المملوكة األسهم 

    

:الممثل :الممثل     

  زوجه  زوجه

القصر األوالد القصر األوالد     

اإلدارة مجلس عضو اإلدارة مجلس عضو   المملوكة األسهم    المملوكة األسهم 

    

:الممثل :الممثل     

  زوجه  زوجه

القصر األوالد القصر األوالد     

اإلدارة مجلس عضو   المملوكة األسهم 

  

:الممثل   

  زوجه

القصر األوالد   
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:األخرى الشركات إدارات مجالس في  اإلدارة مجلس أعضاء عضوية -2  

 الشركة اسم المنصب االسم
 األخرى

 الشركة في المنصب
 األخرى

    

    

    

    

    

    

    

 

:منهم أي قبل من المملوكة المالية واألوراق العليا التنفيذية اإلدارة أشخاص -3  

 المملوكة األسهم المنصب االسم 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
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:التدقيق لجنة أعضاء -4  

 المنصب ــمــــــــــــــاالســــ 
1-    
2-    
3-    

 

-:المساهمين ملكية  

 

الشركة أسهم من أكثر أو% 5 يملكون الذين األشخاص -1  
 

 النسبة األسهم عدد ــمــــــــــــــاالســــ 
1 -   
2 -   
3 -   
4 -   
5 -   
6 -   
7 -   
8 -   
9 -   
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:التخصيص فئات -2  

 عدد
 المساهمين

الملكية فئات األسهم عدد   

 1-99   

 100-300   

 301-500   

 501-1.000   

فوق فما 1.000    

 

):وجد إن( التخصيص ومعادلة التخصيص سياسة -3  

 

 

 في بما اإلدراج طلب تقديم تاريخ وحتى التأسيس تاريخ منذ الشركة بها مرت التي األحداث
- ...):هيكلةإعادة /نقدية أرباحتوزيع /اندماج/المال رأستخفيض /المال رأسزيادة  ( ذلك

حدوثه تاريخ الحدث  
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-:المرفقات            

 
 قبل من المصدرة المالية األوراق إصدار ونشرة األساسي والنظام التأسيس عقد .1

 .وجدت إن الشركة
 .بالعمل الشروع وحق والتجارة الصناعة وزارة لدى الشركة تسجيل شهادة .2
 .الشركة أسهم تسجيل على المالية األوراق هيئة موافقة .3
- : يلي ما يتضمن الشركة إدارة مجلس عن صادر تقرير .4

 بالش�ركات  وعالقته�ا  الرئيس�ية،  وغاياته�ا  الشركة تأسيس عن مختصرة نبذة .أ 
 .حليفة أو شقيقة أو تابعة أو أم كانت سواء األخرى

 الشركة ترغب التي وتلك الشركة قبل من المصدرة المالية لألوراق وصٌف .ب 
 .بإدراجها

 وص�لتها  الت�ي  والمرحل�ة  الش�ركة  ألداء باألرق�ام  م�دعماً  اإلدارة مجل�س  تقييم .ج 
 .الموضوعة الخطة مع ومقارنتها ، حققتها التي واإلنجازات

 .القادمة الثالث للسنوات للشركة المستقبلية الخطة .د 
 ك�ل  قب�ل  م�ن  المملوك�ة  األس�هم  وع�دد  اإلدارة مجل�س  أعض�اء  أق�ارب  أسماء .ه 

 ).وجد إن( منهم
 م�ن  المملوك�ة  األس�هم  وع�دد  وجنس�ياتهم  الش�ركة  مس�اهمي  أس�ماء  يتضمن كشف .5

 .منهم كل قبل
 إدارة مجل��س تقري��ر يتض��من ال��ذي مالي��ة س��نة آلخ��ر للش��ركة الس��نوي التقري��ر .6

 . الشركة حسابات مدققي وتقرير المالية والبيانات الشركة
 م�ن  الفترة تغطي والتي الشركة حسابات مدققي قبل من مراجعة المالية البيانات .7

 األخي�ر  الرب�ع  نهاية وحتى اإلدراج طلب تقديم لتاريخ السابقة المالية السنة نهاية
 .اإلدراج طلب تاريخ يسبق الذي

 طل�ب  تق�ديم  لت�اريخ  الس�ابقتين  للس�نتين  للش�ركة  العام�ة  الهيئة اجتماعات محاضر .8
 ).وجدت إن( االدراج

 الس�نة  بنهاي�ة  ه�ي  كم�ا  احتس�ابها  وتفاص�يل  الش�ركة  في الحرة األسهم يبين تقرير .9
 االدراج طلب تقديم تسبق التي المالية

 عل�ى  الحص�ول  البورص�ة  ف�ي  أس�همها  الدراج بطل�ب  تتق�دم  الت�ي  الشركة على .10
 البورص��ة ف��ي واالداري��ة المالي��ة ال��دائرة قب��ل م��ن ص��ادرة" الذم��ة ب��راءة" وثيق��ة

 . االدراج اجراءات استكمال لغايات
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-:وتعهد إقرار  

 المعلوم��ات جمي��ع ب��أن الكامل��ة مس��ؤوليتها وعل��ى الطل��ب مقدم��ة الش��ركة تق��ر -
 ف�ي  الح�ق  للبورص�ة  وأن�ه  ص�حيحة  مع�ه  والمرفق�ة  الطل�ب  ه�ذا  ضمن والبيانات

 تب��ين ح��ال ف��ي به��ا المعم��ول التش��ريعات وف��ق الالزم��ة اإلج��راءات كاف��ة اتخ��اذ
 . ذلك خالف

 ف�ي  ال�واردة  المعلوم�ات  عل�ى  يط�رأ  تغيي�ر  ب�أي  البورص�ة  ب�إعالم  الش�ركة  تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

 

 

 :بالتوقيع المفوض اسم

 :المنصب

 :الشركة وختم التوقيع

   :         التاريخ

 

 
 .البورصة في أسهمها ادراج لطلب الشركة من كتاب يرفق: * مالحظات

 .عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*

 .أعاله إليها المشار البيانات من نسخ بثالث البورصة تزويد يتم* 

 . صفحات) 8( من الطلب هذا يتكون*            
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 المال رأس هيكلة إعادة طلب
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 والعمليات اإلدراج دائرة
 

- المال رأس هيكلة إعادة–) 3(رقم  نموذج
 

 

:....................................الشركة اسم  

 

 

:  المطلوبة المرفقات  

  ).التعديل بعد ( األساسي والنظام التأسيس عقد .1
 . التخفيض وعلى المال رأس زيادة على والتجارة الصناعة وزارة موافقة .2
 الزي��ادة بعملي��ة والمتعل��ق للش��ركة العام��ة الهيئ��ة اجتم��اع محض��ر ع��ن نس��خة .3

 .المال رأس بتخفيض والمتعلق
 أس��هم تس��جيل عل��ى المالي��ة األوراق هيئ��ة مفوض��ي مجل��س موافق��ة ع��ن نس��خة .4

 .الزيادة
 المال رأس من% 5 من بأكثر المساهمين أسماء .5
 العلي�ا  التنفيذي�ة  االدارة أش�خاص  رت�ب و أسماءو االدارة مجلس أعضاء أسماء .6

 . وأقربائهم منهم كل قبل من المملوكة واألسهم
 االصدار تغطية نتائج .7
 االصدار نشرة .8
 .الزيادة أسهم تخصيص معادلة .9

 .التخفيض عملية اجراء بعد األسهم تخصيص معادلة .10
 . التخفيض سبب .11
 . الهيكلة بعد المالية البيانات .12
 البورص���ة ف���ي الم���ال رأس هيكل���ة إع���ادة بطل���ب تتق���دم الت���ي الش���ركة عل���ى .13

 والمالي�ة  االداري�ة  ال�دائرة  قب�ل  م�ن  ص�ادرة  "ذم�ة  ب�راءة " وثيقة على الحصول
 .الهيكلة إعادة اجراءات استكمال لغايات البورصة في
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-:وتعهد إقرار  

 المعلوم��ات جمي��ع ب��أن الكامل��ة مس��ؤوليتها وعل��ى الطل��ب مقدم��ة الش��ركة تق��ر -
 ف�ي  الح�ق  للبورص�ة  وأن�ه  ص�حيحة  مع�ه  والمرفق�ة  الطل�ب  ه�ذا  ضمن والبيانات

 تب��ين ح��ال ف��ي به��ا المعم��ول التش��ريعات وف��ق الالزم��ة اإلج��راءات كاف��ة اتخ��اذ
 . ذلك خالف

 ف�ي  ال�واردة  المعلوم�ات  عل�ى  يط�رأ  تغيي�ر  ب�أي  البورص�ة  ب�إعالم  الشركة تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

 

 

:بالتوقيع المفوض اسم  

:المنصب  

:الشركة وختم التوقيع  

:         التاريخ  
 

 

: مالحظات  

 الشركة لمساهمي الخاص االكتتاب طريق عن رأسمالها تزيد التي الشركات تستثنى* 
 . أعاله المذكور 9 بند من

 لمستثمرين الخاص االكتتاب طريق عن رأسمالها تزيد التي الشركات تستثنى* 
 ألقل االصدار كان اذا(  8،  7 البند من  القرض أواسناد الديون رسملة أو استراتيجين

 . أعاله المذكورين 9 و)  شخص 30 من

 الشركة أسهم وإعادة البورصة في الزيادة أسهم ادراج لطلب الشركة من كتاب يرفق*  
  التداول الى

 .عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*  

 . صفحة) 2( من الطلب هذا يتكون*  
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 اندماج طلب
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 والعمليات اإلدراج دائرة
 

- اندماج-) 4(رقم  نموذج
 

 

:......................................االندماج عن الناتجة الشركة  

:..................................................الدامجة الشركة  

:.................................المندمجة الشركة  

 

-: المطلوبة المرفقات  

 . االندماج بعد األساسي والنظام التأسيس عقد .1
 ك�ل  قب�ل  م�ن  المملوك�ة  األس�هم  وع�دد  الش�ركة  مس�اهمي  أس�ماء  يتض�من  كشف .2

 .الشركة في األردنيين غير مساهمة ونسبة منهم
 .والتجارة الصناعة وزارة لدى الشركة تسجيل شهادة .3
 .الزيادة على والتجارة الصناعة وزارة موافقة .4
 الشركة مساهمي من أكثر أو% 5 ب المساهمين أسماء .5
 العلي�ا  التنفيذي�ة  االدارة أش�خاص  ورت�ب  وأسماء االدارة مجلس أعضاء أسماء .6

 وأقربائهم منهم كل قبل من المملوكة واالسهم
 أس��هم تس��جيل عل��ى المالي��ة األوراق هيئ��ة مفوض��ي مجل��س موافق��ة ع��ن نس��خة .7

 .الزيادة
 .باالندماج والمتعلقة للشركتبن العامة الهيئات اجتماعات محاضر عن نسخ .8
 تقري�ر  يتض�من  ال�ذي  مالي�ة،  س�نة  آلخ�ر  المندمجتين للشركتين السنوي التقرير .9

 .الشركتين حسابات مدققي وتقرير المالية والبيانات الشركة إدارة مجلس
 الفترة تغطي والتي الشركة حسابات مدققي قبل من مراجعة المالية البيانات .10

 الش�ركة  بأسهم التداول إعادة طلب تقديم لتاريخ السابقة المالية السنة نهاية من
 عل�ى  النهائي�ة  الموافق�ة  ت�اريخ  يس�بق  ال�ذي  األخي�ر  الرب�ع  نهاي�ة  وحت�ى  الدامجة
 . االندماج

 .باالندماج المتعلقة والتجارة الصناعة وزارة لجنة تقرير عن نسخة .11
 .االندماج عن الناتجة االفتتاحية الميزانية .12
 .المندمجتين للشركتين بالنسبة األسهم تخصيص معادلة .13
 وثيق�ة  عل�ى  الحص�ول  البورص�ة  ف�ي  ان�دماج  بطل�ب  تتق�دم  التي الشركة على .14

 واالداري�ة  المالي�ة  ال�دائرة  قب�ل  م�ن  ص�ادرة  المندمجتين للشركتين" ذمة براءة"
 .  االندماج اجراءات استكمال لغايات البورصة في
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-:وتعهد إقرار  

 المعلوم��ات جمي��ع ب��أن الكامل��ة مس��ؤوليتها وعل��ى الطل��ب مقدم��ة الش��ركة تق��ر -
 ف�ي  الح�ق  للبورص�ة  وأن�ه  ص�حيحة  مع�ه  والمرفق�ة  الطل�ب  ه�ذا  ضمن والبيانات

 تب��ين ح��ال ف��ي به��ا المعم��ول التش��ريعات وف��ق الالزم��ة اإلج��راءات كاف��ة اتخ��اذ
 . ذلك خالف

 ف�ي  ال�واردة  المعلوم�ات  عل�ى  يط�رأ  تغيير بأي البورصة بإعالم الشركة تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

 

 

 
 

:بالتوقيع المفوض اسم  

:المنصب  

:الشركة وختم التوقيع  

:         التاريخ   

 

 

 

 

 وادراج البورصة في بأسهمها التداول إعادة لطلب الشركة من كتاب يرفق: * مالحظات
 .االندماج عن الناتجة الزيادة أسهم

 .عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*            

 . صفحة) 2( من الطلب هذا يتكون*            
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 تملك طلب
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 والعمليات اإلدراج دائرة
 

- التملك-) 5(رقم  نموذج
 

 

:......................................المالكة الشركة  

:...................................المملوكة الشركة  

 

 

 

-: المطلوبة المرفقات  

 

 . األساسي والنظام التأسيس عقد .1
 . التملك على والتجارة الصناعة وزارة موافقة .2
 الشركة مساهمي من أكثر أو% 5 ب المساهمين أسماء .3
 العلي�ا  التنفيذي�ة  االدارة أش�خاص  ورت�ب  وأسماء االدارة مجلس أعضاء أسماء .4

 وأقربائهم منهم كل قبل من المملوكة واالسهم
 .التملك بعملية والمتعلقة للشركتبن العامة الهيئات اجتماعات محاضر نسخة .5
 . التملك على النهائية الموافقة بعد المتملكة للشركة المالية البيانات .6
 .التملك اجراءات لغايات ضرورية البورصة تراها أخرى بيانات أي .7
 براءة" وثيقة على الحصول البورصة في تملك بطلب تتقدم التي الشركة على .8

 اس�تكمال  لغاي�ات  البورص�ة  ف�ي  واالدارية المالية الدائرة قبل من صادرة" ذمة
 . التملك اجراءات
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-:وتعهد إقرار  

 المعلوم��ات جمي��ع ب��أن الكامل��ة مس��ؤوليتها وعل��ى الطل��ب مقدم��ة الش��ركة تق��ر -
 ف�ي  الح�ق  للبورص�ة  وأن�ه  ص�حيحة  مع�ه  والمرفق�ة  الطل�ب  ه�ذا  ضمن والبيانات

 تب��ين ح��ال ف��ي به��ا المعم��ول التش��ريعات وف��ق الالزم��ة اإلج��راءات كاف��ة اتخ��اذ
 . ذلك خالف

 ف�ي  ال�واردة  المعلوم�ات  عل�ى  يط�رأ  تغيي�ر  ب�أي  البورص�ة  ب�إعالم  الشركة تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

 

 
 

:بالتوقيع المفوض اسم  

:المنصب  

:الشركة وختم التوقيع  

:         التاريخ  

 

 

 

 .البورصة في الشركة بأسهم التداول إعادة لطلب الشركة من كتاب يرفق: * مالحظات

 .عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*            

 . صفحة) 2( من الطلب هذا يتكون*            
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 المال رأس تخفيض طلب
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 والعمليات اإلدراج دائرة
 

- المال رأس تخفيض -)6(رقم  نموذج
 

 

:......................الشركة اسم  

 

 

-: المطلوبة المرفقات  

 

 .  التخفيض بعد األساسي والنظام التأسيس عقد .1
 .التخفيض على والتجارة الصناعة وزارة موافقة .2
 الشركة مساهمي من أكثر أو% 5 ب المساهمين أسماء .3
 العلي�ا  التنفيذي�ة  االدارة أشخاص ورتب وأسماء االدارة مجلس أعضاء أسماء .4

 .  وأقربائهم منهم كل قبل من المملوكة واالسهم
 .المال رأس بتخفيض والمتعلق العامة الهيئة اجتماع محضر عن نسخة .5
 ..التخفيض عملية اجراء بعد األسهم تخصيص معادلة .6
 . التخفيض سبب .7
 . التخفيض بعد المالية البيانات .8
 الحص��ول البورص��ة ف��ي رأس��مالها لتخف��يض بطل��ب تتق��دم الت��ي الش��ركة عل��ى .9

 ف��ي واالداري��ة المالي��ة ال��دائرة قب��ل م��ن ص��ادرة" الذم��ة ب��راءة" وثيق��ة عل��ى
 . التخفيض اجراءات استكمال لغايات البورصة

 

 

 

 

 

 

 



Page | 166 
 

 

-:وتعهد إقرار  

 المعلوم��ات جمي��ع ب��أن الكامل��ة مس��ؤوليتها وعل��ى الطل��ب مقدم��ة الش��ركة تق��ر -
 ف�ي  الح�ق  للبورص�ة  وأن�ه  ص�حيحة  مع�ه  والمرفق�ة  الطل�ب  ه�ذا  ضمن والبيانات

 تب��ين ح��ال ف��ي به��ا المعم��ول التش��ريعات وف��ق الالزم��ة اإلج��راءات كاف��ة اتخ��اذ
 . ذلك خالف

 ف�ي  ال�واردة  المعلوم�ات  عل�ى  يط�رأ  تغيي�ر  ب�أي  البورص�ة  ب�إعالم  الشركة تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

 

 

 

 

 :بالتوقيع المفوض اسم      

 :المنصب

 :الشركة وختم التوقيع

          :         التاريخ

 

 

 

 .البورصة في الشركة بأسهم التداول إعادة لطلب الشركة من كتاب يرفق: * مالحظات

 .عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*            

 . صفحة) 2( من الطلب هذا يتكون*            
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 المال رأس زيادة طلب
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 والعمليات اإلدراج دائرة
 

- زيادة أسهمإدراج -) 7(رقم  نموذج
 

 

:....................................الشركة اسم  

 

 

 

:  المطلوبة المرفقات  

 .  المعدلين األساسي والنظام التأسيس عقد .1
 .المال رأس زيادة على والتجارة الصناعة وزارة موافقة .2
 .الزيادة بعملية والمتعلق للشركة العامة الهيئة اجتماع محضر عن نسخة .3
 أس�هم  تس�جيل  عل�ى  المالي�ة  األوراق هيئ�ة  مفوض�ي  مجل�س  موافق�ة  عن نسخة .4

 .الزيادة
 .المال رأس من% 5 من بأكثر المساهمين أسماء .5
 العلي�ا  التنفيذي�ة  االدارة أشخاص ورتب وأسماء االدارة مجلس أعضاء أسماء .6

 .وأقربائهم منهم كل قبل من المملوكة واالسهم
 .االصدار تغطية نتائج .7
 .االصدار نشرة .8
 .التخصيص معادلة .9

 ف���ي الم���ال رأس زي���ادة اس���هم الدراج بطل���ب تتق���دم الت���ي الش���ركة عل���ى.10
 االداري�ة  ال�دائرة  قبل من صادرة" الذمة براءة" وثيقة على الحصول البورصة
 . الزيادة اجراءات استكمال لغايات البورصة في والمالية
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- :وتعهد إقرار

 المعلوم��ات جمي��ع ب��أن الكامل��ة مس��ؤوليتها وعل��ى الطل��ب مقدم��ة الش��ركة تق��ر -
 ف�ي  الح�ق  للبورص�ة  وأن�ه  ص�حيحة  مع�ه  والمرفق�ة  الطل�ب  ه�ذا  ضمن والبيانات

 تب��ين ح��ال ف��ي به��ا المعم��ول التش��ريعات وف��ق الالزم��ة اإلج��راءات كاف��ة اتخ��اذ
 . ذلك خالف

 ف�ي  ال�واردة  المعلوم�ات  عل�ى  يط�رأ  تغيي�ر  ب�أي  البورص�ة  ب�إعالم  الشركة تتعهد -
 .حدوثها فور الطلب

 

 
 

 :بالتوقيع المفوض اسم      

 :المنصب

 :الشركة وختم التوقيع

          :         التاريخ

 

 : مالحظات

 لمساهمي الخاص االكتتاب طريق عن رأسمالها تزيد التي الشركات تستثنى*  
 . أعاله المذكور 9 بند من الشركة

 لمستثمرين الخاص االكتتاب طريق عن رأسمالها تزيد التي الشركات تستثنى* 
 االصدار كان اذا(  8،  7 البند من  القرض أواسناد الديون رسملة أو استراتيجين

 . أعاله المذكورين 9 و)  شخص 30 من ألقل

 .البورصة في الزيادة أسهم ادراج لطلب الشركة من كتاب يرفق*  

 .عمان بورصة في والعمليات اإلدراج دائرة مراجعة يرجى لالستفسار*  

  .صفحة) 2( من الطلب هذا يتكون* 
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