الرقم/8/9 :أ/ع278/
التاريخ2020/5/9 :
املوافق/16 :رمضان1441/

ت ـع ـم ـي ـ ـ ـ ـ ــم Circular
رقم ( No ) 36
السادة/أعضاء بورصة عمان املحترمين

Honorable Members of the ASE

تحية طيبة وبعد،
ً
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البورصة بخصوص تعويم
السعر االفتتاحي ألسهم الشركات التي لم يحدث عليها أي
عملية تداول ملدة تزيد على ستة أشهر.

By virtue of the decision of the ASE’s Board of
Directors on floating the price of shares that
have not been traded for more than six months.

أرجو إعالمكم بأنه سيتم تعويم السعر االفتتاحي ألسهم
ً
الشركات املذكورة أدناه ،وذلك اعتبارا من صباح يوم
األحد املوافق .2020/5/10

Kindly note that the price of the belowmentioned shares will be floated as of Sunday,
May 10, 2020.

الشركة
األردن الدولية لالستثمار
مصانع الورق والكرتون األردنية
النموذجية للمطاعم

الرمزالحرفي
Symbol
JIIG
JOPCO
FOODO

كما أرجو التأكيد على أن سعر سهم الشركة األردنية
ً
ً
إلنتاج األدوية ( )JPHMسيتم تعويمه أيضا اعتبارا من
يوم األحد املوافق  ،2020/5/10وذلك بسبب إلغاء
إدراجها في بورصة عمان والسماح بتداول أسهمها في
ً
سوق األوراق املالية غير املدرجة وفقا ملا جاء في تعميم
البورصة رقم ( )33تاريخ .2020/3/16
و اقبلوا االحترام،

Good Greetings,

Company
Jordan International Investment
Jordan Paper & Cardboard Factories
Model Restaurants Company

I would also like to emphasize that the Jordanian
Pharmaceutical Manufacturing (JPHM) share
price will also be floated as of Sunday, May 10,
due to the delisting of its shares and allowing it
to be traded in the market of Unlisted Securities
as stated in the ASE circular No (33) dated March
16, 2020.
Best regards,

م ـ ـ ــازن نجيب الوظائف ـ ــي /املـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــرالتنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer
نسخة - :هيئـة األوراق املالي ــة.
 مركز إيـداع األوراق املالـية. -الشركات املذكورة أعاله.

CC: - Jordan Securities Commission.
- Securities Depository Center.
- The above-mentioned companies.

