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تنفيذ �أول عملية عر�ض متلك
عام من خالل البور�صة

The First Public Takeover Bid
at Amman Stock Exchange

قامت بور�صة عمان للمرة أالوىل بتنفيذ عملية عر�ض متلك عام من
خاللها على �سهم �إحدى ال�شركات املدرجة لدى البور�صة ،حيث ي أ�تي
تنفيذ عملية عر�ض التملك العام ان�سجام ًا مع أ�حكام املادة ( )45من
قانون أالوراق املالية وقرارات جمل�س مفو�ضي هيئة أالوراق املالية
املتخذة بهذا اخل�صو�ص ،والتي أ�لزمت ال�شخ�ص الراغب بتملك ما
يزيد عن ( )%40من ر أ��س مال أ�ي �شركة مدرجة بالتقدم بعر�ض متلك
عام جلميع م�ساهمي ال�شركة ،و أ�وجبت عليه أ�خذ املوافقة امل�سبقة من
هيئة أالوراق املالية قبل تنفيذ العملية املذكورة ،ون�شر تقرير �إف�صاحي
بخ�صو�ص عملية عر�ض التملك العام يف �صحيفتني يوميتني مرتني على
أالقل قبل مدة ال تقل عن �سبعة أ�يام من تنفيذ عملية عر�ض التملك
العام من خالل البور�صة ،وذلك حفاظ ًا على حقوق املتعاملني أ
بالوراق
املالية ،وعم ًال مببد أ� تكاف ؤ� الفر�ص بني امل�ستثمرين.
وقال ال�سيد جليل طريف ،املدير التنفيذي لبور�صة عمان ،ب أ�ن تنفيذ
عملية عر�ض التملك العام من خالل البور�صة قد مت ما بني ال�ساعة
التا�سعة والن�صف �إىل ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباح يوم أالربعاء 7
ت�شرين الثاين  ،2007حيث قام ال�شخ�ص الراغب بتنفيذ عر�ض التملك
العام ب�إدخال أ�مر �شراء من خالل �شركة الو�ساطة املعنية وبالكمية التي
يرغب باحل�صول عليها من أالوراق املالية ب�سعر حمدد م�سبق ًا ,وقام
م�سا هموا ال�شركة الراغبني ببيع أ�وراقهم املالية ب�إدخال أ�وامر البيع
على نف�س ال�سعر املحدد املذكور أ�عاله ،حيث متت عملية تنفيذ عر�ض
التملك العام نظر ًا حل�صول طالب عر�ض التملك العام على الكمية التي
رغب باحل�صول عليها من أالوراق املالية يف نهاية فرتة تنفيذ عملية
عر�ض التملك العام ,أ�ي عند ال�ساعة العا�شرة والن�صف.

Amman Stock Exchange (ASE) has executed for the first
time a public takeover bid on a listed company.
)This comes in accordance with provision of Article (45
of The Securities Law and in accordance with instructions
issued by the board of the Jordan Securities Commission
(JSC), which require any person who shall bid to purchase,
or acquire more than 40% of a Public Issuer’s securities
to offer a public takeover bid for all the shareholders, in
addition to taking the JSC’s approval beforehand. It also
should disclose the operation in two daily newspapers two
times at least in seven days before the execution of the
’operation. This procedure shall protect of the investors
rights and equal opportunities.
The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, added that the
operation was executed between (09:30-10:30) am
Wednesday morning, November 7th, 2007. The person
who executed the operation entered the purchase order
of the desired quantity through a specific brokerage firm
in a pre-determined price, and the owners who wanted
to sell their securities entered the selling orders at the
same price. Hence, the operation was executed after the
buyer got the required quantity at the end of the period of
the public takeover bid at 10:30 am. During the trading

--

ومما يذكر ب أ�ن �شركة الكينا لال�ستثمارات العقارية قد قامت بتنفيذ
,عملية عر�ض التملك العام خالل جل�سة تداول يوم أ�م�س أالربعاء
) من أ��سهم �شركة الل ؤ�ل ؤ�ة%96( ومتكنت خاللها من متلك حوايل
.ل�صناعة الورق ال�صحي من خالل تنفيذ عر�ض التملك العام املذكورة

session of Wednesday, Kina Real Estate Investments
Company has executed the public takeover bid by which
it owned (96%) of the shares of Pearl- Sanitary Paper
Converting Company.

Training on the Trading
System NSC V900

التدريب على نظام التداول

As part of the ASE’s arrangements to improve its trading system,

�ضمن ا�ستعدادات بور�صة عمان لتطوير نظام التداول امل�ستخدم
 زار وفدان من البور�صة من موظفي دائرة ا إلدراج،حالي ًا
والعمليات ودائرة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �شركة
 يف باري�س وذلكAtos Euronext Market Solution (AEMS(
لتلقي التدريب النظري والعملي على مكونات الن�سخة اجلديدة من
 متهيد ًا لو�ضعها حيز التطبيق،NSC V900 نظام التداول ا إللكرتوين
.الفعلي خالل العام القادم
وتتميز الن�سخة اجلديدة من نظام التداول ا إللكرتوين با�ستخدام
�آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا احلديثة يف جمال أ�نظمة التداول
 كما حتتوي على، حيث تتميز بال�سرعة العالية والكفاءة،ا إللكرتوين
 حت�سني طرق الرقابة على عمليات،العديد من املزايا اجلديدة ومنها
 وتوفري، و�سهولة ربط أ�نظمة أ�خرى مع نظام التداول،التداول املنفذة
.أ�نواع جديدة من أ�وامر ال�شراء والبيع

NSC V900

a delegation of employees from the Listing and Operations
Department and IT and Communications Department visited
the Atos Euronext Market Solution (AEMS) Company in Paris
to get theoretical and practical training on the new version of
the electronic trading system NSC V900 as an introduction to
put it into effect next year.
Using the latest technology in the electronic trading system
recognizes the new version. It is characterized by high quality
and high speed, in addition to a number of new features such
as improved surveillance systems, the facility of linking other
systems with the trading system, and providing new sorts of bid
and ask orders.

ملتقى �سوق م�سقط أ
للوراق
املالية الثالث

The Third Muscat
Securities Market Forum

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد أ�جمد الق�ضاة رئي�س دائرة
التوعية والعالقات العامة يف البور�صة يف ملتقي �سوق م�سقط
أ
 ت�شرين ثاين4-3 للوراق املالية الثالث الذي عقد خالل الفرتة من
 وقد �شارك يف امللتقي عدد.�سلطنة ُعمان/ مبدينة م�سقط2007
كبري من ا إلعالميني واملهتمني وممثلني عن عدد من هيئات
 حيث مت خالل اللقاء مناق�شة.و أ��سواق أالوراق املالية العربية
برامج التوعية يف أال�سواق املالية من حيث أ�هميتها يف تثقيف
امل�ستثمرين وزيادة الوعي اال�ستثماري لديهم مما يوفر لهم

Amman Stock Exchange, represented by the head of the Public
and Awareness Department, Mr. Amjad Al-Qudah, participated
in the Third Muscat Securities Market Forum, which was held
in Muscat/Oman during the period November 3-4, 2007. A
number of journalists and representatives of Arab Securities
Market also attended the forum.
During the forum, they discussed awareness programs in
financial Markets and their importance in educating investors

--

 كما �شاركت بور�صة عمان على هام�ش.احلماية وطرق تطويرها
امللتقي بجناح لتعريف املهتمني وامل�ستثمرين بطبيعة عمل بور�صة
.عمان وفر�ص ومزايا اال�ستثمار فيها

and raising the level of their investment awareness. The
ASE also participated in a booth to introduce its role and its
investment opportunities to visitors and investors.

Bilateral Exchange Program
with FEAS Members

برنامج تبادل الزيارات و التدريب
)FEAS( ألع�ضاء

As a part of the efforts exerted to enhance the bilateral cooperation

�ضمن اجلهود الرامية لتعزيز التعاون الثنائي بني البور�صات
،)FEAS( أال ع�ضاء يف احتاد البور�صات أالوروبية أال�سيوية
يقوم االحتاد بعقد عدد من برامج التعاون الثنائية والزيارات
 و�ضمن هذا،املتبادلة بني البور�صات أالع�ضاء يف االحتاد
ا إلطار قام ال�سيد �سعد عالونة رئي�س دائرة الرقابة والتفتي�ش
وال�سيد عبد اللطيف �شحادة من دائرة ا إلدراج والعمليات
بزيارة �إىل بور�صة ا�سطنبول حيث قاما باالطالع على نظام
التداول أ
وال نظمة الرقابية والتكنولوجية يف البور�صة والتعرف
 كما قاما بزيارة عدد من،على أ�عمال خمتلف دوائر البور�صة
.�شركات اخلدمات املالية

among the members of

the Federation of Euro- Asian Stock

Exchanges (FEAS), the FEAS held a number of bilateral
cooperation programs and visits among the member stock
exchanges. In this framework, the Head of Surveillance and
Inspection Department, Mr. Saad Alawneh and Mr. Abdullatif
Shehadeh from the Listing and Operations Department, visited
Istanbul Stock Exchange. They were briefed about the trading
system, surveillance and technological systems of the exchange
and toured the departments of the exchange. They also visited a
number of financial services firms.

A Student Delegation from
Mo’ta Univ. visits ASE

وفد طالبي من جامعة م ؤ�تة
يزور بور�صة عمان

The Deputy CEO of the ASE, Mr. Nader Azar, received a

ا�ستقبل ال�سيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي لبور�صة عمان وفد ًا
 حيث قدم ال�سيد عازر �شرح ًا عن أ�هم.طالبي ًا من جامعة م ؤ�تة
التطورات احلديثة التي �شهدها �سوق ر أ��س املال أالردين خالل
ال�سنوات املا�ضية و�آخر التطورات الت�شريعية والتكنولوجية و أ��سا�سيات
. اال�ستثمار يف البور�صة

delegation from Mo’ta University. Mr. Azar, briefed the
delegation on the latest technical and legislative developments
of Jordan Capital Market.

:قرارات بور�صة عمان

ASE Resolutions:

:قرارات املدير التنفيذي

The CEO of the ASE Decided on the Following:

) حق اكتتاب ب أ��سهم الزيادة يف �شركة1.274,000( •	�إدراج
.2007/11 /5 ال�ضامنون العرب وذلك اعتبار ًا من

• List the (1.274.000) right issues of capital increase of The
Arab Assurers as of November 5, 2007.

--

)150( •	�إدراج أ��سهم �شركة أالردن أالوىل لال�ستثمار والبالغة عددها
.2007/11/6 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
) مليون حق اكتتاب ي أ��سهم الزيادة يف �شركة بنك4( •	�إدراج
.2007/11 /7 الت أ�مني العامة العربية وذلك اعتبار ًا من
• �إعادة �سهم �شركة الل ؤ�ل ؤ�ة ل�صناعة الورق ال�صحي �إىل التداول
.2007/11/7 وذلك اعتبار ًا من
• تنفيذ عر�ض التملك العام املقدم من �شركة كينا لال�ستثمارات
) من ر أ��س مال �شركة%100  �إىل%95( العقارية لتملك ما ن�سبته
) دينار لل�سهم1.800( الل ؤ�ل ؤ�ة ل�صناعة الورق ال�صحي ب�سعر
.2007/11/7 الواحد بتاريخ
2007 •	� إدراج ا إل �صدار ال�سابع من أ� ذونات اخلزينة لعام
) �سند50.000(  والبالغ عددها2012/9/30 ا�ستحقاق
) دينار وقيمة � إجمالية1.000( بقيمة ا�سمية مقدارها
) وذلك اعتبار ًا%7.875( ) مليون دينار وفائدة50( تبلغ
.2007/11/12 من
•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة بنك االحتاد لالدخار واال�ستثمار
.2007/11/12 وذلك اعتبار ًا من
• �إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بنك االحتاد
لي�صبح, ) مليون �سهم29( لالدخار واال�ستثمار والبالغة
) مليون �سهم وذلك اعتبار ًا95( ر أ��س املدرج يف البور�صة
.2007/11/12 من
لللكرتونيات
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة اجلنوب إ
لي�صبح ر أ��س املدرج يف البور�صة، ) مليون �سهم42.5( والبالغة
.2007/11/18 ) مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من50(
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة الباطون اجلاهز والتوريدات يف
.2007/11/18 البور�صة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الديرة لال�ستثمار والتطوير
لي�صبح ر أ��س املدرج يف البور�صة, ) مليون �سهم0.5( والبالغة
.2007/11/21) مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من28.8(
) مليون حق اكتتاب ب أ��سهم ب�شركة بيت اال�ستثمار6( •	�إدراج
.2007/11/21 للخدمات املالية وذلك اعتبار ًا من
) مليون حق اكتتاب ب أ��سهم الزيادة يف ال�شركة أالردنية1( •	�إدراج
.2007/11/21 للدراة واال�ست�شارات وذلك اعتبار ًا من
إ
أ
أ
•	� إدراج � �سهم الزيادة يف ر � �س مال �شركة املجموعة العربية
 لي�صبح ر أ� �س،) مليون �سهم ًا2( أالوروبية للت أ�مني والبالغة

• List the (150) million shares of First Jordan Investment in
the second market as of November 6, 2007
• List the (4) million right issues of capital increase of General
Arabia Insurance as of November 7, 2007.
• Re-trade the shares Pearl-Sanitary Paper Converting
Company, as of November 7, 2007.
• Executing a public takeover bid by Kina Real Estate
Investments Company to own (95%-100%) of PearlSanitary Paper Converting Company at JD (1.800) per share
on November 7, 2007.
• List the Seventh issue of the Treasury Bonds for the year
2007, as of November 12, 2007. The maturity date is
30/9/2012. The total number of the issue is (50.000) bonds
with an interest rate of (7.875%) and a total value of JD (50)
million. Re-trade the shares of Union Bank for Saving &
Investment Company as of November 11,2007.
• Re-trade the shares of the Union Bank for Saving &
Investment Company, as of November 12, 2007.
• List the (29) million share capital increase of the Union Bank
for Saving & Investment Company as of November 12, 2007.
The company paid-in capital reached (95) million shares.
• List the (42.5) million share capital increase of the South
Electronics Company as of November 18, 2007. The
company paid-in capital reached (50) million shares.
• Suspend the trading of Ready Mix Concrete and Constructions
Supplies as of November 18, 2007.
• List the (0,5) million share capital increase of the Deera
Investment & Real Estate Development Company as
of November 21, 2007. The company paid-in capital reached
(28.8) million shares.
• List the (6) million right issues capital increase of Investment
House for Financial Services as of November 21, 2007.
• List the (1) million right issues of capital increase of Jordanian
Management and Consulting Company as of November 21, 2007.
• List the (2) million shares capital increase of Euro Arab

--

) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا6( املال املكتتب به واملدفوع
.2007/11/25 من
•	�إدراج ا�سهم �شركة أ�بعاد أالردن وا إلمارات لال�ستثمار التجاري
) مليون �سهم يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبارا10( والبالغ عددها
.2007/11/26 من
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار الثامن من �سندات اخلزينة لعام
) أ�لف �سند بقيمة ا�سمية50(  والبالغ عددها2010/10/28
) مليون دينار50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2007/11/26 ) وذلك اعتبار ًا من7.139( وفائدة
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار التا�سع من أ�ذونات اخلزينة لعام
) أ�لف �سند بقيمة ا�سمية50(  والبالغ عددها2008/8/19
) مليون دينار50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2007/11/26 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة أالردنية للتعمري والبالغة
،والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص، ) �سهم ًا250(
) �سهم211.982.073( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/11/26 وذلك اعتبار ًا من
• نقل �إدراج أ��سهم �شركة مدار�س االحتاد من ال�سوق الثاين �إىل ال�سوق
.2007/11/26 أالول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من

Insurance Group Company as of November 25, 2007. The
company paid-in capital reached (6) million shares.
• List the (10) million shares of Dimensions Jordan & Emirate
Commercial Investments Company in the Second Market, as
of November 26, 2007.
• List the Eighth issue of the Treasury Bonds for the year 2007,
as of November 26, 2007. The maturity date is 28/10/2010.
The total number of the issue (50,000) bonds with a total
value of JD (50) million, and (7.139%) interest rate.
• List the Ninth issue of Treasury Bills for the year 2007, as
of November 26, 2007. The maturity date is 19/8/2008.
The total number is (50.000) bills with a total value of
JD (50) million.
• List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan
Holdings Public Shareholdings Company, which emanated
from private subscription as of November 26, 2007. The
company paid-in capital reached (211.982.073) shares.
• Transferring the shares of Ittihad Schools Company from the
Second Market to the First Market as of November 26, 2007.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

أ�ظهرت م ؤ��شرات أالداء يف بور�صة عمان أ�داء مميز ًا خالل �شهر
 حيث أ�غلق الرقم القيا�سي املرجح.2007 ت�شرين الثاين من عام
) مقارنة مع م�ستواه%26.6( ) نقطة بارتفاع ن�سبته6984( عند
 أ�ما على امل�ستوى القطاعي فقد ارتفعت.2006 يف نهاية عام
أالرقام القيا�سية لكل من قطاعات البنوك والت أ�مني واخلدمات
)%41( ،)%15.8( ،)%11.9( ،)%26.6( وال�صناعة بن�سبة
 وبلغ حجم التداول منذ بداية العام ولغاية.على التوايل
) مليار دينار مقارنة11.421( 2007 �شهر ت�شرين االثاين
) مليار دينار للعام املا�ضي وبانخفا�ض ن�سبته13.545( مع
 وبالن�سبة لعدد أال�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل.)%15.7(
) مليار �سهم للعام3.875( ) مليار �سهم مقارنة مع4.165( �إىل
 كما انخف�ضت عدد العقود،)%7.5( املا�ضي وبارتفاع ن�سبته

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance since the beginning of the year until the end of
ِNovember 2007, as the weighted index closed at (6984) points
at the end of November, a (26.6%) increase in comparison with
the end of 2006. At the sectoral level, sectoral indices increased
for each of the Banking, Insurance, Services and Industry
sectors by (26.6%), (11.9%), (15.8%), and (41%) respectively.
The trading volume has decreased since the beginning of the
year until the end of November to JD (11.421) billion compared
to JD (13.545) billion with the same period of last year, a
(15.7%) decrease. The number of traded shares increased to
(4.165) billion shares in comparison with (3.875) billion shares

--

at the same period of last year, a (%7.5) increase. The number

 بانخفا�ض ن�سبته،) مليون عقد3.242( املنفذة لي�صل �إىل
 وبالن�سبة للقيمة.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%0.23(
ال�سوقية أ
لل�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
) مليار دينار وبارتفاع27.087( ) مليار دينار لت�صل �إىل6(
 لت�شكل مـا ن�سبتــه2006 ) مقارنة مع نهاية عام%28.5( ن�سبته
.) من الناجت املحلي ا إلجمايل%268(

of executed contracts decreased to (3.242) million contracts, a
decrease of (0.23%) in comparison with the same period of last
year. Market capitalization of listed companies increased by
JD (6) billion reaching JD (27.087) billion, a (28.5%) increase
against the end of year 2006, constituting (268%) of the GDP.

اال�ستثمـار ا ألجنبي

Foreign Investment

• بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل
)%69.1(  منها،) مليون دينار198.9( �شهر ت�شرين الثاين
.مل�ستثمرين عرب
) مليون172.4( • بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%88.7(  منها،دينار
)26.5( • بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر
.مليون دينار
) من%48.2( • �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
)%36.3(  منـها،القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية ت�شرين الثاين
.) لغري العرب%11.9( و،مل�ستثمرين عرب

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in
November equaled JD (198.9) million, (69.1%) of which
were purchased by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (172.4)
million, (88.7%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed
a positive balance of JD (26.5) million.
• By the end of November, shares owned by non-Jordanians
represented (48.2%) of ASE capitalization, (36.3%) of which
are owned by Arab investors and (11.9%) by Non-Arabs.
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م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators
%

ت�شرين أالول

ت�شرين الثاين

Change

October

November

Trading Value (JD million)

(8.8)

1268

1157

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

(4.1)

60.4

57.9

2.4

469.4

480.7

)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون
)عدد أال�سهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

(4.2)

344.9

330.3

عدد العقود أ
)(باللف

Market Capitalization (JD m)

4.9

25818.3

27086.9

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

No. of Traded Shares (m)

ال�شركات الع�شر ا ألكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر ا ألكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Lowest Ten Performers

Top Ten Performers

%
Company’s Name

ا إلغالق

Closing

%

ا�سم ال�شركة

Intl Arabian Development
And Investment Trading

-28.2

2.39

ا إلمناء العربية للتجارة
واال�ستثمارات العاملية

International Silica
Industrial

-27.3

1.44

الدولية ل�صناعات ال�سيليكا

Mid Eastcomplex For Eng.
Electronics & Heavy Ind.

-20.9

2.35

General Lightweight
Concrete Industries

-20.1

1.39

Resources For
Development
& Investment

-19.0

0.94

املوارد ال�صناعية أالردنية

Al-qaria Food & Vegetable
Oil Industries

-18.3

2.06

القرية لل�صناعات الغذائية
والزيوت النباتية

International Brokerage
& Financial Markets

-18.2

1.26

العاملية للو�ساطة
أ
وال�سواق املالية

Al Barakah Takaful

-17.9

2.06

الربكة للتكافل

The Mediterranean & Gulf
Insurance Jordan

-17.3

2.20

Arab For Investment
Projects

-17.1

0.92

Company’s Name

ا إلغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Al-faris National For
Investment & Export

61.0

2.56

الفار�س الوطنية
لال�ستثمار والت�صدير

Transport & Investment
Barter

23.0

2.14

املقاي�ضة للنقل واال�ستثمار

Travertine

22.8

1.40

الرتافرتني

Jordan Central

21.0

2.82

أالردنية املركزية

Portfolio Management
& Investment Services
For Clients

20.3

2.07

�إدارة املحافظ واخلدمات
اال�ستثمارية للعمالء
اموال انف�ست

Al-januob Filters
Manufacturing

20.0

3.60

اجلنوب ل�صناعة الفالتر

Jordan Sulpho-chemicals

17.5

4.29

ال�سلفوكيماويات أالردنية

Falcon For Investment
& Financial Services

16.4

2.98

ال�صقر لال�ستثمار
واخلدمات املالية

املتو�سط واخلليج
للتامني أالردن

Masafat For Specialised
Transport

16.0

1.74

م�سافات للنقل املتخ�ص�ص

العربية للم�شاريع
اال�ستثمارية

Petra Education

13.5

3.37

البرتاء للتعليم واال�ستثمار

جممع ال�شرق أالو�سط
لل�صناعات الهند�سية
وا إللكرتونية والثقيلة
العامة ل�صناعة وت�سويق
اخلر�سانة اخلفيفة

--

عموالت التداول

ي�ستويف الو�سيط عمولة حت�سب من القيمة ال�سوقية أ
للوراق املالية لعمليتي ال�رشاء والبيع ح�سب اجلدول التايل:
احلد أالدنى للعمولة

الورقة املالية

احلد أالعلى للعمولة

الكتتاب
أال�سهم +حقوق إ

5.4

ال�سندات

 0.45دينار لكل �ألف دينار

 0.95دينار لكل �ألف دينار

دينار لكل �ألف دينار

دينار لكل �ألف دينار

وحدات اال�ستثمار

2.0

دينار لكل �ألف دينار

7.4

2.2

دينار لكل �ألف دينار

يجوز للو�سيط ا�ستيفاء احلد أالدنى للعمولة أ
لل�سهم والبالغ ( )3.4دينار لكل �ألف
دينار �إذا كانت القيمة ال�سوقية اكرث من مائة �ألف دينار للفاتورة الواحدة يف اليوم
الواحد للعميل الواحد.

التقا�ص والت�سوية

تتم �إجراءات التقا�ص والتـ�سوية من قبل مـركز �إيداع أ
الوراق املالية على �أ�سا�س
الت�سليم مقابل الدفع ( )DVPبحيث ال يتم نقل ملكية أ
الوراق املالية املباعة �إال بعد
�سداد ثمنها ،علم ًا بـان فـرتة التـ�سوية يـومي عمل من تاريخ التداول (.)T+2
يتم نقل ملكية أالوراق املالية املودعة من ح�ساب العميل البائع لدى الو�سيط البائع
وبناء على
�إىل ح�ساب العميل امل�شرتي لدى الو�سيط امل�شرتي مبوجب قيود �إلكرتونية
ً
امللف اليومي للتداول الوارد للمركز من البور�صة ،حيث تبقى أالوراق املالية عالقة
يف ح�ساب امل�شرتي حلني �إمتام �إجراءات ت�سويتها ودفع ثمنها.
ويتم �إجراء الت�سويات املالية بني الو�سطاء من خالل املركز مبوجب حتويالت مالية من ح�سابات الو�سطاء �إىل ح�ساب الت�سوية
اخلا�ص باملركز لدى البنك املركزي أالردين الذي مت اعتماده كبنك ت�سوية ،وبعد ذلك يقوم املركز بتحويل هذه أالموال �إىل
الو�سطاء امل�ستحقني لها ،وكذلك حتويل ونقل ملكية أالوراق املالية املعنية من ح�سابات امل�ستثمرين البائعني لدى و�سطائهم
�إىل ح�سابات امل�ستثمرين امل�شرتين لدى و�سطائهم.

ما هي م�س ؤ�ولية ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف البور�صة؟

 .1االف�صاح عن املعلومات للم�ساهمني وامل�ستثمرين ب�صورة دقيقة ووا�ضحة وغري م�ضللة ويف أالوقات املحددة وفقا ملتطلبات
اجلهات الرقابية والت�رشيعات املعمول بها.
الي�ضاحية التي تتعلق ب أ�و�ضاعها املالية والت�شغيلية والذي ي�ضمن �سالمة التعامل واحلفاظ على
 .2ن�رش جميع املعلومات إ
حقوق امل�ستثمرين متى طلب منها ذلك.
 .3يحظر على ال�رشكات امل�ساهمة العامة تقدمي �أي معلومات غري �صحيحة من � أش�نها الت أ�ثري على �أ�سعار أالوراق املالية ألن
ذلك ميثل ت�ضليال للم�ستثمرين.
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