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األردن
موقع استراتيجي وبيئة استثمارية متميزة

يقــع األردن جنــوب غــرب آســيا ويتوســط المشــرق العربــي بوقوعــه فــي الجــزء الجنوبــي
مــن منطقــة بــاد الشــام والشــمالي لمنطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة ،ويطــل علــى البحــر
األحمــر مــن خــال مينــاء العقبــة.

يتمتــع األردن ببيئــة سياســية وديمقراطيــة مســتقرة ويحتــل مرتبــة متقدمــة بيــن دول
الحريــة االقتصاديــة.
المنطقــة مــن حيــث ُ

البدايات األولى لسوق رأس المال في األردن
عــرف األردن التــداول باألســهم منــذ أوائــل ثالثينيــات القرن العشــرين ،حيث كان التداول
يجــري فــي ســوق غيــر منظــم مــن خــال بعــض شــركات الوســاطة ،وذلــك حتــى صــدور
قانــون ســوق عمــان المالــي رقــم ( )31لســنة  1976الــذي جــرى بموجبــه تأســيس ســوق
عمــان المالــي كســوق منظــم وكجهــة رقابيــة وتنفيذيــة فــي آن واحــد.

يتميــز األردن بوجــود منــاخ اســتثماري جــاذب مــن خــال ُحزمــة مــن الحوافــز واإلعفــاءات
وحريــة انتقــال رؤوس األمــوال ،باإلضافــة إلــى توفيــر عــدد مــن
لتشــجيع االســتثمار ُ
الحــرة والمــدن الصناعيــة المؤهلــة التــي تتمتــع ببنيــة تحتيــة كاملــة ونظــام
المناطــق ُ
ـال ،كمــا يتمتــع بمــوارد بشــرية مؤهلــة ومنافســة.
اتصــاالت علــى مســتوى عـ ٍ
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نشأة بورصة عمان
ظــل ســوق عمــان المالــي ُيلبــي احتياجــات المســتثمرين حتــى منتصــف عقــد التســعينات الــذي بــدأ يشــهد تحــوالت
كبيــرة فــي صناعــة األوراق الماليــة إلــى أن بــدأت عمليــة إعــادة هيكلــة ســوق رأس المــال الوطنــي مــع صــدور
قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )23لســنة  1997والــذي تــم بموجبــه إنشــاء ثــاث مؤسســات هــي هيئــة األوراق
الماليــة ،وبورصــة عمــان ،ومركــز إيــداع األوراق الماليــة.

عال من التنظيم
سوق ناشئة عصرية تتمتع بمستوى ٍ

• ُأنشــئت هيئــة األوراق الماليــة بموجــب قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )23ســنة 1997كخلــف قانونــي لســوق
عمــان المالــي وأصبحــت الجهــة التــي تتولــى عمليــات التشــريع واإلشــراف والرقابــة.
• ُأنشــئت بورصــة عمــان فــي  11آذار  ،1999وذلــك بموجــب قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )23ســنة 1997
كمؤسســة مســتقلة إداريــاً وماليــاً تُ ــدار مــن قبــل القطــاع الخــاص ُأوكل إليهــا القيــام بالــدور التنفيــذي كســوق
منظــم لتــداول األوراق الماليــة فــي األردن تحــت رقابــة هيئــة األوراق الماليــة .وفــي  20شــباط ُ 2017سـ ّـجلت
بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة مملوكــة بالكامــل للحكومــة ،وتعتبــر شــركة بورصــة عمــان الخلــف القانونــي
عيــن مــن قبــل
العــام والواقعــي لبورصــة عمــان .وتُ ــدار الشــركة مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء ُي ّ
الهيئــة العامــة ومديــر تنفيــذي متفــرغ يتولــى إدارة ومتابعــة األعمــال اليوميــة للبورصــة.
• ُأنشــئ مركــز إيــداع األوراق الماليــة بموجــب قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )23ســنة  1997كمؤسســة مســتقلة

تــدار مــن قبــل القطــاع الخــاص وكجهــة مصــرح لهــا فــي حفــظ ونقــل الملكيــة واإلشــراف علــى عمليــات التســوية
والتقــاص لــأوراق الماليــة.

• باشر سوق عمان المالي عمله كسوق منظم وكجهة رقابية في .1978/1/1

• مــن أوائــل الشــركات التــي ُأدرجــت أســهمها فــي ســوق عمــان المالــي البنــك العربــي وشــركة
اإلســمنت األردنيــة وشــركة الكهربــاء األردنيــة ،و شــركة التبــغ والســجائر األردنيــة.
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الرؤية

األهداف

ومتميــز تشــريعياً وتقنيــاً علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي
ســوق مالــي ُمتقــدم ُ
ويســهم فــي توفيــر بيئــة
متماشــياً مــع المعاييــر العالميــة فــي مجــال األســواق الماليــة ُ
جاذبــة لالســتثمار.

• ممارســة جميــع أعمــال أســواق األوراق الماليــة والســلع والمشــتقات وتشــغيلها
وإدارتهــا وتطويرهــا داخــل المملكــة وخارجهــا.

الرسالة

• نشــر ثقافــة االســتثمار فــي األســواق الماليــة وتنميــة المعرفــة المتعلقــة باألســواق
الماليــة والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة.

توفيــر ســوق ُمنظــم لتــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة يتســم بالعدالــة والكفــاءة
والشــفافية وتوفيــر بيئــة لتــداول األوراق الماليــة لزيــادة الثقــة بســوق األوراق الماليــة
وخدمــة االقتصــاد الوطنــي.

• توفيــر المنــاخ المناســب لضمــان تفاعــل قــوى العــرض والطلــب علــى األوراق الماليــة
المتداولــة وفــق أســس التــداول الســليم والواضــح والعــادل.
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القيم الجوهرية

• األمانة والنزاهة
العدل والمساواة في التعامل مع جميع الجهات ذات العاقة.
• الشفافية
اإلفصاح عن جميع المعلومات بشكل دقيق وسريع وبنفس الوقت ولجميع الجهات.
• التميز واإلبداع
تبني وتطبيق معايير التميز في جميع جوانب العمل في البورصة.

• الكفاءة
االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتحقيق األهداف بأقل تكلفة وأقل وقت ممكن.
• التحسين المستمر
المراجعة الدائمة لأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
• االهتمام بالموﻇفين
رفع كفاءة الموظفين والمحافظة على بيئة عمل مهنية وتعزيز العمل بروح الفريق.
• االنفتاح
التشــاور مــع الشــركاء االســتراتيجيين وتلقــي اﻵراء حــول الخدمــات المقدمــة وأخذهــا بعيــن االعتبــار
ـوال إلــى خدمــات متميــزة.
وصـ ً

مجلس إدارة البورصة

يتألــف مجلــس إدارة البورصــة مــن ســبعة اعضــاء تعينهــم الهيئــة العامــة ويراعــى فــي تشــكيله تمثيــل
القطاعــات ذات العاقــة بعمــل البورصــة ،ويعيــن مجلــس االدارة بعــد موافقــة مجلــس مفوضــي
هيئــة األوراق الماليــة مديــراً تنفيذيــاً متفرغــاً يتولــى إدارة ومتابعــة األعمــال اليوميــة للبورصــة.

عضوية البورصة

تتكــون عضويــة البورصــة مــن الوســطاء المالييــن والوســطاء لحســابهم وأي جهــات أخــرى يحددهــا
مجلــس إدارة البورصــة.
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الهيكل التنظيمي لبورصة عمان
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البنية التشريعية

قامــت بورصــة عمــان بالعمــل علــى إصــدار مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمــات الالزمــة
ـال مــن الكفــاءة والعدالــة والتــي
لضمــان تحقيــق أهدافهــا ومهامهــا علــى مســتوى عـ ٍ
ُوضعــت وفــق أحــدث المعاييــر الدوليــة في هذا المجــال .وتقوم بورصة عمان بمراجعة
وتعديــل أنظمتهــا وتعليماتهــا باســتمرار لمواكبــة التطــورات علــى الصعيــد المحلــي
والدولــي بمــا يضمــن تعزيــز كفاءتهــا وزيــادة الشــفافية وحمايــة المســتثمرين فيهــا.
ومن أهم هذه التشريعات:

نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018
حــدد هــذا النظــام الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الوســيط الــذي يرغــب فــي االنتســاب
للعضويــة ،والتزامــات األعضــاء تجــاه عمالئهــم والبورصــة ،واألعمــال التــي ُيحظــر عليهم
القيــام بهــا .كمــا بيــن النظــام حــاالت إيقــاف وإلغــاء عضويــة الوســيط فــي البورصــة.
تعليمات تداول األوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018
نظمــت هــذه التعليمــات األحــكام المتعلقــة بقواعــد التــداول فــي بورصة عمــان ،إضافة
إلــى بيــان التزامــات الوســيط تجــاه عمالئــه ،والمتطلبــات والشــروط التــي يجــب علــى
الوســيط اســتيفائها لتقديــم خدمــة التــداول عبــر اإلنترنــت لعمالئــه.
تعليمات إدراج األوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018
بينــت هــذه التعليمــات كيفيــة إدراج األوراق الماليــة فــي البورصة ،كما نظمت الشــروط
وااللتزامــات الواجــب توفرهــا فــي الجهــات المصــدرة لــأوراق الماليــة إلدراجهــا فــي
البورصــة وحــاالت النقــل بيــن األســواق وحــاالت اإليقــاف وإلغــاء اإلدراج.
تعليمــات ســوق األوراق الماليــة غيــر المدرجــة فــي شــركة بورصــة عمــان لســنة
2018
نظمــت هــذه التعليمــات موضــوع التــداول فــي األوراق الماليــة غيــر المدرجــة فــي
البورصــة مــن خــال ســوق األوراق الماليــة غيــر المدرجــة كمــا حــددت األوراق الماليــة
المســموح بتداولهــا مــن خــال هــذا الســوق وااللتزامــات المترتبــة عليهــا ،وحــاالت
إيقــاف وإلغــاء تداولهــا.
تعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق في شركة بورصة عمان لسنة 2018
نظمــت هــذه التعليمــات نطــاق عمــل البورصــة فيمــا يتعلــق بعمليــات التفتيــش
والتدقيــق والتحقيــق علــى أعضائهــا وعلــى مصــدري األوراق الماليــة للتأكــد مــن عــدم
مخالفتهــم للتشــريعات الصــادرة عنهــا ،وحــددت الصالحيات الممنوحــة للبورصة لغايات
التحقيــق والتفتيــش والتدقيــق ،والعقوبــات التــي يمكــن للبورصــة فرضهــا على الجهات
الخاضعــة لهــذه التعليمــات.

تعليمات اإلفصاح الخاصة بشركة بورصة عمان لسنة 2018
حــددت البيانــات والمعلومــات الواجــب علــى البورصــة اإلفصــاح عنهــا ،باإلضافــة إلــى تنظيــم
إفصــاح رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة عــن ملكيتهــم مــن األوراق الماليــة األردنيــة وعــن أي
مســاهمات أو حصــص فــي أي شــركة خدمــات ماليــة ،والمعلومــات والبيانــات والســجالت
التــي تُ عتبــر ســرية وال يجــوز االطــاع عليهــا إال مــن قبــل المديــر التنفيــذي وموظفــي البورصة
المختصيــن ومجلــس اإلدارة فــي بعــض األحيــان لممارســة مهامــه .كمــا نظمــت الحــاالت
التــي يســمح فيهــا رفــع الســرية عــن المعلومــات والبيانــات التــي تعتبــر ســرية بموجــب هــذه
التعليمــات.
النظام الداخلي لرسوم وبدالت وعموالت بورصة عمان لسنة 2004
حــدد هــذا النظــام الرســوم والبــدالت والعمــوالت التــي تتقاضاهــا بورصــة عمــان مقابــل
إدراج األوراق الماليــة واســناد القــرض والســندات الحكوميــة وصكــوك التمويــل اإلســامي،
كمــا حــدد النظــام العمــوالت التــي تتقاضاهــا البورصــة لقــاء تــداول االوراق الماليــة ولقــاء
تــداول الســندات الحكوميــة والســندات الصــادرة عــن المؤسســات العامــة واســناد القــرض
ولقــاء تــداول صكــوك التمويــل االســامي باالضافــة إلــى رســوم االنتســاب واالشــتراك التــي
تســتوفيها البورصــة مــن اعضائهــا.
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األوراق الماليــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان كما نص
عليهــا قانــون األوراق المالية :
أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
أسناد القرض الصادرة عن الشركات.

األوراق الماليــة الصــادرة عــن الحكومــة أو المؤسســات الرســمية العامــة أو

المؤسســات العامــة أو البلديــات.

إيصاالت إيداع األوراق المالية.

األسهم والوحدات االستثمارية في صناديق االستثمار المشترك.
أسناد خيار المساهمة.

العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.

أي حق في الحصول على أي مما ُذكر في البنود أعاله.

أوراق مالية أخرى أقرها مجلس مفوضي الهيئة:
صكوك التمويل االسالمي.

صناديق االستثمار المشترك.
حقوق االكتتاب.

األوراق المالية المدرجة حالياً في بورصة عمان:
أسهم الشركات.

سندات المؤسسات العامة.

سندات الخزينة.

حقوق االكتتاب.

أذونات الخزينة.

صكوك التمويل اإلسالمي.

أسناد قرض الشركات.

سندات االدخار لألفراد
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شروط إدراج أسهم الشركات في السوق الثاني:
 .1تسجيل هذه األسهم لدى الهيئة والمركز.
 .2عــدم وجــود أيــة قيــود علــى نقــل ملكيــة األســهم المعنيــة باســتثناء القيــود الــواردة فــي
التشــريعات المعمــول بها.
 .3توقيــع الشــركة اتفاقيــة اإلدراج مــع البورصــة التــي تحــدد حقــوق والتزامــات الطرفيــن
فيمــا يتعلــق بــﺈدراج أســهمها.
 .4إصــدار الشــركة لبيانــات ماليــة مدققــة لســنة ماليــة واحــدة علــى األقــل تظهــر نشــاطاً
تشــغيلياً.
 .5أن ال يقــل صافــي حقــوق المســاهمين فــي الشــركة عــن  %50مــن رأســمالها المدفــوع
كمــا هــو فــي التقريــر الســنوي ﻵخــر ســنة ماليــة.
 .6أن ال تقــل نســبة األســهم الحــرة فــي الشــركة بتاريــﺦ انتهــاء ســنتها الماليــة عــن  %5مــن
رأســمالها المدفــوع للشــركات التــي يقــل رأســمالها عــن  10مليــون دينــار أردنــي.

ﺗقسيمات األسواق في بورصة عمان
المدرجــة لديهــا ضمن ســوقين اثنين "الســوق
تقــوم بورصــة عمــان بتصنيــف أســهم الشــركات ُ
ـاء علــى معاييــر تتعلــق بحقــوق المالكيــن ومــدى ُســيولتها
األول والســوق الثانــي" ،وذلــك بنـ ً
وربحيتهــا ونســبة األســهم الحــرة عــدد المســاهمين فيهــا ،ويهــدف هذا التصنيــف إلى التمييز
المدرجــة وفقــاً للمعاييــر المذكــورة أعاه.
بيــن الشــركات ُ
شروط إدراج أسهم الشركات في السوق األول:
ُ .1مضي عام كامل على األقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني.
 .2أن ال يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن  %100من رأس المال المدفوع.
 .3أربــاح صافيــة قبــل الضريبــة فــي ســنتين ماليتيــن علــى األقــل خــال آخــر ثــاث ســنوات،
علــى أن ال يقــل معــدل صافــي األربــاح قبــل الضريبــة ﻵخــر ثــاث ســنوات عــن  %5مــن
رأســمال الشــركة المدفــوع.
 .4أن ال تقــل نســبة األســهم الحــرة إلــى رأســمالها المدفــوع بتاريــﺦ انتهــاء ســنتها الماليــة عــن
 %10إذا كان رأســمالها المدفــوع أقــل مــن  50مليــون دينــار أردنــي.
 .5عدد ُمساهمي الشركة  100مساهم فأكثر بتاريﺦ انتهاء سنتها المالية.
 .6أن ال يقل رأسمال الشركة المدفوع عن  5مليون دينار.

لمجلــس االدارة إدراج أســهم الشــركات المســاهمة العامــة الناتجــة عــن عمليــات

التخاصية والشــركات المســاهمة العامة الناتجة عن تحول شــركات ذات مســؤولية
محدودة أو توصية باألسهم او مساهمة خاصة والشركات المساهمة العامة غير
األردنيــة فــي الســوق األول ،وذلــك بالرغــم مــن عــدم تحقيقهــا لشــروط ومتطلبــات
اإلدراج فــي هــذا الســوق شــريطة تزويــد البورصــة بالبيانــات والمعلومــات التــي

تطلبهــا ،وتجــري مراجعــة تحقيــق الشــركة شــروط ادراج الســوق األول بعــد مضــي

ســنة ماليــة كاملــة علــى إدراجهــا فــي البورصــة
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التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في البورصة

المدرجة في بورصة عمان ضمن ثاثة قطاعات رئيسية هي
تُ صنف الشركات ُ

القﻄاع المالي

قﻄاع الخدمات

القﻄاع الصناعي

سوق األوراق المالية ﻏير المدرجة

تُ وفــر بورصــة عمــان خدمــة التــداول فــي أســهم الشــركات غيــر المدرجــة لديهــا مــن خــال
ســوق خــاص لهــذه الغايــة يتضمــن األوراق الماليــة التاليــة:
أســهم الشــركات التــي ﺗــم إلﻐــاء ادراجهــا مــن البورصــة وال زالــت مســجلة لــدى وزارة الصناعــة
والتجــارة كشــركة مســاهمة عامــة أو خاصــة ،أو خاصــة حديثــة التأســيﺲ.
أسهم الشركات المساهمة العامة أو الخاصة التي لم ﺗُ درج في البورصة من قبل.
أســهم الشــركات الموقوفــة عــن التــداول فــي أســواق البورصــة النظاميــة والتــي ﺗقــرر نقلهــا
مؤقتــاً للتــداول فــي هــﺬا الســوق.
الشركات التي ال ﺗُ حقق شروط اإلدراج في بورصة عمان.

ويحتــوي كل قطــاع رئيســي علــى عــدد مــن القطاعــات الفرعيــة التــي يبلــﻎ عددهــا ثاثــة
وعشــرين قطاعــاً .حيــث يتميــز هــذا التصنيــف بأنــه يعمــل علــى إظهــار طبيعــة وغايــات عمــل
الشــركة بصورة أوضح وأدق للمســتثمرين مما ُيســهل ســرعة وصول المعلومات للمســتثمر
لغايــات التحليــل المالــي للشــركة .كمــا يــؤدي الــى إبــراز األهميــة النســبية لــكل قطــاع وبالتالي
ُيعطــي مقياســاً ألداء الشــركة بالمقارنــة مــع مثياتهــا مــن نفــس القطــاع.
المدرجــة اعتبــاراً مــن 2016/8/4
ُأنشــﺊ ســوق األوراق الماليــة ﻏيــر ُ
بموجــﺐ التعليمــات المنظمــة لتــداول األوراق الماليــة ﻏيــر المدرجــة فــي
البورصــة لســنة .2016
نحو يتماشﻰ
تُ صنﻒ الشركات المدرجة في البورصة قﻄاعياً علﻰ ٍ
مع المعايير الدولية المعمول بﻬا في هذا المجال.

ويحتــوي كل قطــاع رئيســي علــى عــدد مــن القطاعــات الفرعيــة التــي يبلــﻎ عددهــا ثاثــة
وعشــرين قطاعــاً .حيــث يتميــز هــذا التصنيــف بأنــه يعمــل علــى إظهــار طبيعــة وغايــات عمــل
الشــركة بصورة أوضح وأدق للمســتثمرين مما ُيســهل ســرعة وصول المعلومات للمســتثمر
لغايــات التحليــل المالــي للشــركة .كمــا يــؤدي الــى إبــراز األهميــة النســبية لــكل قطــاع وبالتالي
ُيعطــي مقياســاً ألداء الشــركة بالمقارنــة مــع مثياتهــا مــن نفــس القطــاع.

نشر المعلومات

تولــي البورصــة موضــوع نشــر المعلومــات أهميــة كبيــرة نظــراً ألن توفيــر هــذه المعلومــات
فــي الوقــت المناســب يســاعد علــى تحقيــق رســالة البورصــة المنشــودة والمتمثلــة بتوفيــر
ســوق يتســم بالعدالــة والكفــاءة والشــفافية .وفــي هــذا المجــال تقــوم بورصــة عمــان بمــا
يلــي:
• بث معلومات التداول بشكل حي ومباشر ألسعار األسهم والرقم القياسي أثناء جلسات
التــداول مــن خــال شــريط متحــرك  Ticker Tapeعلــى موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت،
باإلضافــة إلــى نشــرات التــداول اليوميــة واألســبوعية والشــهرية والســنوية ،إلــى جانــب
معلومــات شــاملة عــن بورصــة عمــان مــن حيــث تأسيســها وإدارتهــا واألنظمــة والتعليمــات
التــي أصدرتهــا ومواضيــع أخــرى تهــم المســتثمرين والباحثيــن.
• توقيــع اتفاقيــات توزيــع معلومــات مــع الشــركات المختصــة بتزويــد البيانــات العالميــة
واإلقليميــة والمحليــة ،بهــدف نشــر معلومــات التــداول بشــتى الوســائل الممكنــة.
• بــث أســعار أســهم الشــركات المتداولــة عبــر التلفزيــون األردنــي والقنــوات الفضائيــة األخرى
المختصــة باألمــور االقتصاديــة وعــدد مــن المواقــع اإللكترونية.
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•
•
•
•
•
•

إصــدار نشــرات دوريــة إخباريــة إحصائيــة حــول نشــاط البورصــة وأداء الشــركات واألنشــطة
المتعلقــة بالبورصــة والقــرارات الصــادرة عنهــا.
إصــدار دليــل الشــركات المســاهمة العامــة الــذي يحــوي معلومــات عامــة عــن الشــركات
باإلضافــة للقوائــم الماليــة لهــا.
نشــر التعاميــم الصــادرة عــن البورصــة واإلفصاحــات الخاصــة بالشــركات المســاهمة العامــة
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة علــى موقــع البورصــة اإللكترونــي .www.exchange.jo
إطــاق برنامــج ُمراقبــة الســوق  Market Watch Liveمــن خــال موقــع البورصة اإللكتروني
علــى شــبكة اإلنترنــت والــذي ُيمكــن المســتثمر مــن متابعة اســتثماراته بشــكل حي ومباشــر.
إطــاق تطبيقــات علــى األجهــزة المحمولــة التــي تعمــل بنظــام التشــغيل  Androidونظــام
ولمتابعــة أخبــار البورصــة واإلفصاحــات والتعاميــم الصادرة عنها.
لمتابــة التــداول ُ
 iOSوذلــك ُ
إصــدار وتحديــث المنشــورات والكتيبــات الصــادرة عــن البورصــة ،وذلــك حرصــاً مــن البورصــة
علــى توثيــق صاتهــا والتواصــل المســتمر بالمجتمــع المحلــي وبهــدف تقديــم خدمــات
متميــزة للمســتثمرين والمهتميــن ونشــر ثقافــة االســتثمار وزيــادة الوعــي لــدى المواطنيــن
والمتعامليــن بــاألوراق الماليــة.

نظام التداول في بورصة عمان
قامــت بورصــة عمــان بعــد عــام واحــد مــن تأسيســها بتحديــث وتطويــر ومكننــة بيئــة التــداول
ـوال به منذ عــام  1978بحيث
فيهــا واســتبدلت بنجــاح نظــام التــداول اليــدوي الــذي كان معمـ ً
أصبــح الوســطاء الماليــون يقومــون بتنفيــذ أوامــر البيــع والشــراء مــن خــال نظــام إلكترونــي
يعمــل بموجــب نظــام المــزاودة المســتمرة .علــى درجــة عاليــة مــن التطــور والكفــاءة وضمــن
آليــة تمتــاز بالســهولة والمرونــة واألمــان.

• تم تطبيق نظام التداول اإللكتروني
 NSCفي .2000/3/26
• مواكبــة تحديــث أنظمــة التــداول
اإللكترونــي بمــا بتوافــق مــع األنظمــة
والمعاييــر الدوليــة.

يقــوم نظــام التــداول اإللكترونــي
باســتقبال أوامــر الشــراء والبيــع
المدخلــة مــن خــال شــركات
ُ
الوســاطة والتحقــق منهــا قبــل
قبولهــا وذلــك بفضــل نظــام التحكــم
المركــزي الــذي ُيعــد جــزءاً مــن نظــام
التــداول اإللكترونــي والــذي يغــذى
بالمعلومــات الازمــة مثــل أرصــدة
العمــاء مــن خــال مركــز إيــداع
األوراق الماليــة.
ويقــوم نظــام التــداول بترتيــب أوامــر الشــراء والبيــع الُ مدخلــة حســب قاعــدة الســعر األفضــل
ثــم وقــت اإلدخــال ،وبحيــث تنفــذ هــذه األوامــر عنــد إلتقائهــا .ويتميــز النظــام بقدرتــه
االســتيعابية وكفاءتــه العاليتيــن ،كمــا يوفــر مزايــا عديــدة وأنــواع أوامــر مختلفــة مثــل األوامــر
ذات الكميــة المخفيــة وأوامــر إيقــاف الخســارة والعديــد مــن األنــواع األخــرى .كمــا يتميــز
بتوفيــر قواعــد تــداول جديــدة مثــل مرحلــة مــا قبــل اإلغــاق والتــداول علــى ســعر اإلغــاق
واالفتتــاح العشــوائي الــذي يحــد مــن محــاوالت التأثيــر علــى أســعار االفتتــاح أو اإلغــاق.

مزايا نظام التداول اإللكتروني
• مواكبة التطورات وأحدث الممارســات والمعايير الدولية ومعالجة مشــكات
التــداول اليدوي.
• الشفافية لعمليات التداول.
• السهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات.
• المحافظة على حقوق الوسطاء وحقوق المتعاملين في األوراق المالية.
• توفيــر معلومــات عــن العمليــات المنفــذة وغيــر المنفــذة عــن األوراق الماليــة
المدرجــة.
• زيادة سيولة وعمق السوق.
• نشر المعلومات بشكل فوري.
• السرعة والدقة في تنفيذ األوامر.
• نظام مزاودة مستمر.
• منــع اخطــاء االدخــال مــن المســتخدمين مثــل ادخــال ارقــام حســابات خاطئــة او
بيــع اوراق ماليــة غيــر متوفــرة.
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التقاص والتسوية
تُ نفــذ إجــراءات التقــاص والتســوية مــن قبــل مركــز إيــداع األوراق الماليــة علــى أســاس التســليم مقابــل
الدفــع بحيــث ال يتــم نقــل ملكيــة األوراق الماليــة المباعــة إال بعــد ســداد ثمنهــا ،علمــاً بأن فترة التســوية
يومــي عمــل مــن تاريــﺦ التــداول (.)T+2
تُ نقــل ملكيــة األوراق الماليــة المودعــة مــن حســاب العميــل البائــع إلــى حســاب العميــل المشــتري لــدى
ـاء علــى الملــف اليومــي للتــداول الــوارد للمركــز مــن
الوســيط المشــتري بموجــب قيــود إلكترونيــة وبنـ ً
البورصــة ،حيــث تبقــى األوراق الماليــة عالقــة فــي حســاب المشــتري لحيــن إتمــام إجــراءات تســويتها
ودفــع ثمنهــا.
تتــم إجــراءات التســوية الماليــة بيــن الوســطاء مــن خــال مركــز إيــداع األوراق الماليــة بموجــب تحويــات
ماليــة مــن حســابات الوســطاء إلــى حســاب التســوية الخــاص بالمركــز لــدى البنــك المركــزي األردنــي
الــذي تــم اعتمــاده كبنــك تســوية ،وبعــد ذلــك يعمــل المركــز علــى تحويــل هــذه األمــوال إلــى الوســطاء
المســتحقين لهــا وكذلــك يعمــل علــى تحويــل ونقــل ملكيــة األوراق الماليــة المعنيــة مــن حســابات
المســتثمرين البائعيــن لــدى وســطائهم إلــى حســابات المســتثمرين المشــترين لــدى وســطائهم أيضــاً.

ﺗســمﺢ ﺗعليمــات ﺗــداول األوراق الماليــة للوســيﻂ بالتــداول
لصالــﺢ عمالئــه األجانــﺐ الــﺬي يتعاملــون فــي البورصــة مــن
بنــاء علــى ﺗﻔاويــﺾ صــادرة
خــالل حســابات الحﻔــﻆ األميــن،
ً

عــن مديــر االســتثمار أو الوســيﻂ الخارجــي الــﺬي يتعامــل مــع
العميــل شــريطة وجــود اﺗﻔاقيــة ﺗعامــل فــي األوراق الماليــة

بيــن الوســيﻂ المحلــي ومديــر االســتثمار أو الوســيﻂ الخارجي.

خطوات التداول في بورصة عمان

اختيار إحدى شركات الوساطة المالية المرخصة الحاصلة على عضوية البورصة.
إبرام اتفاقية فتح حســاب مع شــركة الوســاطة تتضمن بيان الخدمات التي ســتقدمها شــركة الوســاطة والعموالت
التي ســتتقاضاها الشركة.
تزويد شركة الوساطة بتفويض خاص لكل عملية بيع أو عملية شراء قبل تنفيذها.
قيام الوسيط بﺈعام العميل باألوامر المنفذة وغير المنفذة.
توفــر شــركات الوســاطة خدمــة التــداول عبــر اإلنترنــت والتــي تمكــن المســتثمر مــن متابعــة الســوق بشــكل مباشــر
والتعامــل مباشــرة مــن خــال إدخــال أوامــر الشــراء والبيــع بنفســه ودون الحاجــة إلــى االتصــال هاتفيــاً بالوســيط
وتفويضــه بتنفيــذ عمليــات الشــراء .وهــذه الخدمــة متوفــرة بصورتيــن إمــا مــن خــال التطبيقــات التــي تعمــل علــى
أجهــزة الحاســوب أو تطبيقــات األجهــزة المحمولــة.

أنواع التﻔاويﺾ
ﺗﻔويﺾ خطي

ﺗﻔويﺾ صوﺗي

ﺗﻔويﺾ إلكتروني
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الحافﻆ األمين:

المرخــص لــه مــن هيئــة األوراق الماليــة لمزاولــة نشــاط الحفــظ
الشــخص االعتبــاري ُ
األميــن لــأوراق الماليــة العائــدة لعمائــه ومتابعــة كل مــا يتعلــق بهــا.

أعمال ومهام الحافﻆ األمين:
حﻔﻆ األوراق المالية الخاصة بالعمالء وﺗنظيم وحﻔﻆ سجالت دقيقة بها.
ﺗســليم األوراق الماليــة إلــى الوســيﻂ المالــي البائــع واســتالم األوراق الماليــة مــن
الوســيﻂ المالــي المشــتري ،وذلــك نيابــة عــن العمــالء.
إرســال ﺗقاريــر دوريــة للعمــالء عــن محافــﻆ األوراق الماليــة والحســابات النقديــة الخاصــة
بهم.
إعــالم العمــالء بكافــة اإلجراءات المتخــﺬة من قبل مصدري األوراق المالية والمتعلقة
بالﻔوائــد واألربــاح والحقوق العائــدة لألوراق المالية الخاصة بهم.
قبﺾ الﻔوائد واألرباح والحقوق العائدة لألوراق المالية الخاصة بالعمالء.
التصويــت نيابــة عــن العمــالء فــي اجتماعــات الهيﺌــة العامــة العاديــة وﻏيــر العاديــة
للمصدريــن ،وذلــك حســﺐ اﺗﻔاقيــة الحﻔــﻆ األميــن الموقعــة مــع كل عميــل.

يوجــد فــي ســوق رأس المــال األردنــي مجموعــة مــن الشــركات الدوليــة والمحليــة
المرخصــة للقيــام بأعمــال الحﻔــﻆ األميــن ،حيــﺚ يمكــن الحصــول علــى قائمــة
بأســماء هــﺬه الشــركات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لهيﺌــة األوراق الماليــة
 ،www.jsc.gov.joومركــز إيــداع األوراق الماليــة .www.sdc.com.jo
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التطورات التقنية

خدمة التداول عبر اإلنترنت ()Online Trading

التحديث المستمر لنظام التداول اإللكتروني

فــي إطــار ســعي البورصــة لزيــادة قاعــدة المتعامليــن فــي األوراق الماليــة وزيــادة عمق
وســيولة الســوق وتمكيــن المســتثمرين مــن متابعــة مجريــات التــداول بشــكل فــوري
وبغــض النظــر عــن الموقــع الجغرافــي واســتغالل الفــرص االســتثمارية مــن عمليــات
بيــع وشــراء بشــكل فــوري لحظــة توفرهــا ،قامــت البورصــة باتخــاذ اإلجــراءات وتوفيــر
التجهيــزات الالزمــة لتمكيــن شــركات الوســاطة مــن توفيــر خدمــة التــداول عبــر اإلنترنــت
لعمالئها .وتمكن هذه الخدمة المستثمر من متابعة السوق بشكل مباشر والتعامل
مباشــرة مــن خــال إدخــال أوامــر الشــراء والبيــع بنفســه ودون الحاجــة إلــى االتصــال
هاتفيــاً بالوســيط وتفويضــه بتنفيــذ عمليــات الشــراء .وهــذه الخدمــة متوفــرة بصورتيــن
إمــا مــن خــال التطبيقــات التــي تعمــل علــى أجهــزة الحاســوب أو تطبيقــات األجهــزة
المحمولــة.
للمزيــد حــول هــذه الخدمــة وشــركات الوســاطة التــي تقدمهــا يرجــى زيــارة الموقــع
اإللكترونــي للبورصــة www.exchange.jo

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن بورصــة عمــان تعمــل علــى تحديــث نظــام التــداول اإللكترونــي
المســتخدم لديهــا إلــى نســخة جديــدة  ،Optiqوهــي النســخة المســتخدمة حاليــاً فــي
مجموعــة البورصــات األوروبيــة  ،Euronextويجــري العمــل حاليــاً علــى وضع التعديالت
المطلوبــة مــن قبــل بورصــة عمــان والبورصــات العربية األخرى المشــاركة في المشــروع
وهــي :ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ،وبورصــة تونــس ،وبورصــة بيــروت ،بشــكلها
النهائــي .حيــث تمتــاز النســخة الجديــدة بمواصفــات عالميــة وتهــدف إلــى تطويــر
عمليــات التــداول وتحديــث البنيــة التقنيــة وزيــادة القــدرة االســتيعابية لنظــام التــداول
اإللكترونــي ،إضافــة إلــى دعــم أدوات ماليــة جديــدة.
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تﻄبيق نظام اإلفصاح اإللكتروني باستخدام لﻐة الـ XBRL
قامــت بورصــة عمــان بﺈطــاق نظــام االفصــاح االلكترونــي بلغــة ( )XBRLوهــي لغــة عالميــة
متطــورة ومتخصصــة باإلفصــاح ،حيــث يحتــوي هــذا النظــام علــى العناصــر والمقومــات التــي
تســاهم فــي تعزيــز مســتوى اإلفصــاح والشــفافية فــي الســوق مــن خــال توفيــر البيانــات الماليــة
بشــكل ســريع وكفــؤ وبمــا يزيــد مــن دقــة وفعاليــة عمليــة إعــداد وتحليــل ونشــر البيانــات والتقاريــر
الماليــة وتوفيرهــا فــي الوقــت المناســب والتعامــل معهــا مــن قبــل جميــع األطــراف المعنيــة فــي
الســوق ،األمــر الــذي يســاهم فــي تعزيــز المعلومــات االزمــة التخــاذ القــرار االســتثماري ويزيــد مــن
حمايــة وثقــة المســتثمرين ،كمــا يتيــح الفرصــة للمســتثمرين للحصــول علــى اإلفصاحــات الماليــة
وغيــر الماليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي وقــت واحــد ،ويطــور مــن عمليــة تزويــد مؤسســات
الســوق بجميــع المعلومــات والبيانــات اإلفصاحيــة والرقابيــة واإلداريــة والتنظيميــة التــي تحتاجهــا،
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن بورصــة عمــان خــال العــام  2016انضمــت الــى منظمــة الـــ  XBRLالعالميــة
كعضــو مباشــر وذلــك لاســتفادة مــن خبــرات الــدول المطبقــة للنظــام.

أنظمة إدارة األوامر
وضعــت البورصــة أسســاً تنظــم آليــة اســتخدام شــركات الوســاطة ألنظمــة إدارة األوامــر الخاصــة
بهــا لغايــات إدخــال أوامــر الشــراء والبيــع إلــى نظــام التــداول اإللكترونــي ،حيــث تمكــن هــذه الخدمــة
شــركات الوســاطة مــن ربــط أنظمتهــا بنظــام التــداول اإللكترونــي ،وذلــك مــن خــال نظــام بــث
المعلومــات الفوريــة  Live Feedوبوابــة تبــادل المعلومــات  ،FIX Gatewayوتقــوم البورصــة
بالتحقــق مــن مواءمــة أنظمــة شــركات الوســاطة للمتطلبــات الفنيــة والوظيفيــة لبورصــة عمــان.
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موقع البورصة اإللكتروني
تُ وفــر بورصــة عمــان منــذ تأسيســها موقعــاً إلكترونيــاً متطــوراً باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة  www.exchange.joوالــذي يعكــس صــورة البورصــة والتطــورات
الكبيــرة التــي شــهدتها والمســتوى المتقــدم الــذي وصلــت اليــه ،حيــث يتميــز الموقــع
الحالــي بتصميمــه وشــكله الحديــث وبالمعلومــات الشــاملة التــي يحتويهــا اضافــة الــى
التكنولوجيــا المتطــورة التــي اســتخدمت فــي تصميمــه بحيث تكون ســهلة االســتخدام
مــن قبــل المهتميــن والباحثيــن والمســتثمرين ،باالضافــة الــى ســرعة الوصــول الــى
المعلومــات المطلوبــة وذلــك مــن خــال توفــر أســاليب بحــث متطــورة وذكيــة بحيــث
يمكــن مــن خاللهــا البحــث عــن أيــة معلومات تتعلق ببورصة عمــان وبالتداول الى جانب
معلومــات عــن الشــركات واألوراق الماليــة المدرجــة وشــركات الوســاطة األعضــاء فــي
البورصــة والتشــريعات المنظمــة لعمــل البورصــة.

إطالق حسابات لبورصة عمان عبر شبكات التواصل االجتماعي

تعزيزاً لنهج بورصة عمان في التواصل مع المتعاملين في األوراق المالية والمهتمين
بســوق رأس المــال األردنــي لتعريفهــم وإطالعهــم علــى أداء البورصــة وتزويدهــم
بالمعلومــات الضروريــة وكافــة األخبــار والفعاليــات الخاصــة بهــا والرســائل التوعويــة
التــي تصــدر عنهــا ،فقــد أطلقــت البورصــة حســاباتها علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
aseofficial

ASEofficialJo

Amman Stock Exchange

ASEofficialJo
ASEofficial.Jo
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األرقام القياسية
تعتبــر األرقــام القياســية مــن أهــم المؤشــرات فــي األســواق الماليــة التــي تــدل علــى
مســتويات أســعار األســهم وتحديد االتجاه العام لأســعار ،وتستخدم لقياس التغيرات
التــى تطــرأ علــى أســعار األســهم خــال فتــرة معينــة مقارنــة مــع فتــرة أخــرى .وتقــوم
بورصــة عمــان باحتســاب ثاثــة أرقــام قياســية رئيســية وهــي:

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجﺢ بالقيمة السوقية
)(Weighted Price Index

يعتمــد هــذا الرقــم أســلوب الترجيــح بالقيمــة الســوقية لشــركات العينــة ،حيــث تُ عطــى
كل شــركة وزنــاً بقــدر مــا تشــكل قيمتهــا الســوقية مــن القيمــة الســوقية للعينــة ككل.

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجﺢ بالقيمة السوقية لألسهم الحرة
)(Free Float Index

هــو رقــم قياســي مرجــح بالقيمــة الســوقية لأســهم الحــرة المتاحــة للتــداول ،حيــث
بنــاء علــى القيمــة الســوقية لأســهم المتاحــة للتــداول
يتــم تحديــد وزن للشــركات ً
فــي هــذه الشــركات .ويتميــز هــذا الرقــم بأنــه يعطــي أفضــل تمثيــل لتحــركات أســعار
األســهم فــي الســوق ويمكــن اســتخدامه فــي بنــاء صناديــق اســتثمار  .ETFsحيــث
يتــم احتســاب الرقــم القياســي العــام  ASE100و الرقــم القياســي  ASE20واالرقــام
القياســية للســوق األول والثانــي واألرقــام القياســية للقطاعــات الفرعيــة باالعتمــاد
علــى القيمــة الســوقية لأســهم الحــرة.

الرقم القياسي ﻏير المرجﺢ
)(Unweighted Price Index

يعطــي الرقــم القياســي غيــر المرجــح أوزانــاً متســاوية لكافة شــركات العينــة بغض النظر
عــن قيمتهــا الســوقية أو ســعر ســهمها بحيــث يكــون وزن اصغــر شــركة مســاوي لــوزن
اكبــر شــركة ،وتعطــى األهميــة فــي هــذا الرقــم للتغيــر النســبي فــي أســعار األســهم.

اإلستثمار ﻏير األردني
شــهد األردن صــدور وإقــرار عــدة تشــريعات خاصــة بتنظيــم اســتثمارات غيــر األردنييــن
خــال األعــوام الســابقة ،وكانــت هــذه التشــريعات تهــدف إلى إزالــة المعوقات وتقديم
االمتيــازات التــي مــن شــأنها تشــجيع وتنظيــم عمليــة االســتثمارات غيــر األردنيــة فــي
مختلــف القطاعــات ،وتدرجــت هــذه التشــريعات فــي تخفيــف القيــود التــي كانــت
وينظــم
مفروضــة علــى االســتثمار الخارجــي وفــي رفــع نســبة الملكيــة المســموح بهــاُ ،
قانــون االســتثمار رقــم ( )30لســنة  2014ونــص فــي المــادة  10منــه علــى إصــدار
األنظمــة والتعليمــات الازمــة لتنظيــم اســتثمارات غيــر األردنييــن.

ﺗراوحــت نســبة ملكيــة ﻏيــر األردنييــن فــي القيمــة الســوقية
المدرجة خالل الســنوات الســابقة
للشــركات المســاهمة األردنية ُ
حــول .%50
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وﻣﻨﻈﻤــﺎت
ٍ
اﺗﺤــﺎدات
ٍ
ﻋﻀــﻮ ﻓﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ ﻋــﺪة
ﺛﺎﻧﻴــﺎً  :ﺑﻮرﺻــﺔ ﻋﻤــﺎن
ٌ
وﻫــﻲ :
اﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ
َ

العالقات الدولية
تســعى بورصــة عمــان منــذ إنشــائها إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك
مــع البورصــات العربيــة والعالميــة .وفــي هــذا اإلطــار تــم توقيــع
عــدد مــن مذكــرات التفاهــم الثنائيــة مــع عــدد مــن البورصــات
العربيــة والعالميــة المناظــرة ،وتهــدف هــذه المذكــرات لتعزيــز
التعــاون المشــترك وتبــادل المعلومــات بيــن البورصــات.

إﺗحاد البورصات العربية AFE
)عﻀو دائم(
اإلﺗحاد الدولي للبورصات WFE
)عﻀو دائم(
المنظمة العالمية للﻐة االفصاح االلكتروني XBRL

اﺗحاد خدمات المعلومات المالية SIIA
)عﻀو دائم(

التعاون العربي واالقليمي والدولي
أوﻻ :وﻗﻌﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ:
ً
• جمعية الشرق األوسط لعاقات المستثمرين ميرا .2017
• البورصة المصرية .2017
• شركة سستينابيلتي إكسلنس .2017
• لوكسمبورغ .2016
• البورصة المصرية .2009
• بورصة بوخارست .2009
• بورصة قبرص .2007
• بورصة سالونيك .2003
• بورصة ناسداك .2016

اﺗحاد البورصات األوروبية األسيوية FEAS
)عﻀو مؤسﺲ(

اﺗحاد صناعة البرامﺞ والمعلومات

منظمة التعاون اإلسالمي OIC

ويجــري العمــل حاليــاً علــى إعــداد الترﺗيبــات لتوقيــع مﺬكــرات ﺗﻔاهــم مــع أســواق ماليــة
أخــرى.
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حماية المستثمر

الرؤية المستقبلية للبورصة

تتحقــق أهــداف حمايــة المســتثمر فــي ســوق األوراق الماليــة بتحقيــق ســامة
التعامــل بــاألوراق الماليــة وذلــك مــن خــال- :

االســتمرار بتطويــر بنيــة البورصــة التشــريعية والتقنيــة بمــا يخــدم جميــع المتعامليــن
فيهــا.
متابعة الجهود في مجال تعميق السوق وزيادة كفاءته وسيولته.
تهيئــة المنــاخ المناســب لجــذب االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة ممــا ُيســاهم فــي
دعــم االقتصــاد الوطنــي.
القيام بنشر المعلومات من خالل جميع الوسائل المتاحة.
رفــع مســتوى الجاذبيــة وتنافســية الســوق مــن خــال دعــم تــداول أنــواع جديــدة مــن
األوراق المالية وصناديق المؤشــرات المتداولة ،وتخفيض كلف االســتثمار واحتســاب
مؤشــرات جديــدة للبورصــة.
اســتمرار البورصــة فــي تشــجيع الجهــات المصــدرة لــأوراق الماليــة إلدراج أوراقهــا فــي
البورصة.
تفعيــل وزيــادة دور البورصــة فــي العمــل العربــي واإلقليمــي والدولــي المشــترك مــن
خالل توثيق ُعرى التعاون مع المؤسســات الدولية واإلقليمية ذات العالقة بأســواق
رأس المــال.
الســعي نحــو تدريــب موظفيهــا واالرتقــاء بمســتواهم العلمــي والمهنــي وصقــل
مهاراتهــم والتــي تغطــي جوانــب العمــل فــي البورصــة.
نشر الوعي وثقافة االستثمار وتسويق البورصة.
تنشيط سوق السندات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

• إصــدار األنظمــة والتشــريعات الضروريــة التــي تُ ســاهم فــي تنظيــم وتطويــر ســوق

رأس المــال وتســاعد فــي توفيــر المنــاخ المالئــم لالســتثمار فــي األوراق الماليــة.
• توفير الشفافية واإلفصاح الالزمين في سوق األوراق المالية ،وتزويد المستثمرين
بجميع المعلومات الضرورية التي يحتاجونها.
• تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي ســوق رأس المــال ومؤسســاته ســواء كان ذلــك مــن
خــال تطبيــق أحــدث المعاييــر العالميــة المتعلقــة باإلفصــاح أو التــداول اإللكترونــي،
أو بحفــظ وتســوية أثمــان األوراق الماليــة إلكترونيــاً  ،أو بتطبيــق معاييــر إعــداد التقاريــر
الماليــة  IFRSومعاييــر التدقيــق الدوليــة علــى الجهــات المصــدرة لــأوراق الماليــة.
• القيــام بحمــات لتوعيــة المســتثمرين والجمهــور بــكل مــا يتعلــق باالســتثمار فــي
األوراق الماليــة بشــكل عــام ،ومعرفــة حقوقهــم بشــكل خــاص.
• تلقــي الشــكاوى مــن المســتثمرين والجمهــور والتحقيــق فيهــا واتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة بشــأنها.
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أوقات التداول

يتم التداول في بورصة عمان يومياً من األحد الى الخميس
المرحلـــة

سوق األوراق المالية

سوق األوراق المالية

مرحلة االستعام

10:00 - 08:30

09:45 - 08:30

مرحلة ما قبل االفتتاح

±10:30 - 10:00

±10:30 - 10:25

±10:30

±10:30

مرحلة التداول المستمر

12:30 - ±10:30

10:55 - ±10:30

مرحلة الصفقات

12:45 - 12:30

12:45 - 12:30

المدرجة

مرحلة االفتتاح

غير المدرجة

عموالت التداول
األوراق المالية

شركات الوساطة
الحد االدنى الحد األعلى

مؤسسات سوق
رأس المال

إجمالي العمولة
الحد االدنى الحد األعلى

األسﻬم و حقوق االكتتاب

0.004

0.006

0.0014

0.0054

0.0074

أسناد القرض وصكوك التمويل
اإلسامي

0.0003

0.0008

0.0007

0.001

0.0015

وحدات االستثمار

0.0006

0.0008

0.0014

0.002

0.0022

* ﺗستوفى العموالت كنسبة من القيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة.
* ُيﻀاف نسبة  0.0008من القيمة السوقية لألسهم المتداولة من كل طرف من طرفي العقد كﻀريبة لصالﺢ الخزينة العامة للدولة.

 يجـــوز للوسيـــط ان يتقاضــى عمولــة تقـــل عــن الحــد األدنــى المذكــور لأســـهم أعــاه علــىعملية التداول الواحدة (شـراء او بيـع ورقـة ماليـة واحـدة في يـوم واحـد للمستثمر الواحد)
التــي تـــزيد عــن ( )100,000مائــة ألـــف دينــار ،علــى ان ال تقـــل هـــذه العمولــة بــأي حــال مــن
األحــوال عــن ( )0.002ديناريــن عــن كل ألــف دينــار.
 بموجــب قــرار مجلــس المفوضيــن والــذي يســمح للوســيط المالــي بتخفيــض العمولــة إلــى 0.002للعمــاء مســتخدمي خدمــة التــداول عبــر اإلنترنــت دون اشــتراط حــد أدنــى لحجــم
تــداول العميــل.
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