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تً ٠جة إٌظش اٌٝ أدٚاخ ,١ٌظ ِٓ اٌحىّح االعرصّاس فٟ ِجاي ٚاحذ ِصً اٌٛدائغ فٟ اٌثٕٛن 

ذحمك لذ اعرصّاس٠ح  أخشٜ ِصً األعُٙ  ٚاٌغٕذاخ اٌرٟ إرا ذُ االعرصّاس ف١ٙا تشىً ِذسٚط فأٔٙا 

 . جض٠حِػٛائذ 

 

ح١س ٠ٛجذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخ١اساخ اٌرٟ ٠ّىٓ ,تٛسطح ػّاْ ٘ٛ عٛق ٌرذاٚي األعُٙ ٚاٌغٕذاخ 

ِٚٓ أجً ذغ١ًٙ ػ١ٍّح االخر١اس ِصال ٠ّىٕه اخر١اس لطاع ِؼ١ٓ ,ٌٍّغرصّش االخر١اس ٚاالعرصّاس ف١ٙا 

 .ِصً اٌمطاع اٌّاٌٟ ٌالعرصّاس ِصال

 

ْ فىشج ج١ذج ػٓ اٌغُٙ  ُٛ فّصال ٠ّىٕٗ دساعح ذاس٠خ اٌغُٙ إل٠جاد األّٔاط  ,ػٍٝ اٌّغرصّش أْ ٠ى

ِٚحاٌٚح ذفغ١ش٘ا ِٓ خالي إ٠جاد اٌؼاًِ اٌّغثة ِٚحاٌٚح اٌرٕثؤ  تٙا فٟ اٌّغرمثً فّصال إرا , ٚاٌغٍٛن

٠ٚجة . د٠ٕاس ا١ٌَٛ ف١ّىٓ عؤاي أٔفغٕا ػٓ اٌغثة 02ٚأطثح  51واْ عؼش عُٙ ِؼ١ٓ لثً شالشح أ٠اَ 

٠جاد فشص اعرصّاس٠ح ٠ّىٓ أْ ذحمك ػٛائذ ِشذفؼح  فٟ اٌّغرمثً لثً أْ ٔىْٛ ػٍٝ اطالع دائُ إل

ا٢خش٠ٓ فّصال ٠ّىٓ ِؼشفح عُٙ عؼشٖ فٟ اٌغٛق ألً ِٓ ل١ّرٗ اٌؼادٌح ف١ّىٓ أْ ٔغرف١ذ ِٓ ششاءٖ 

 .ا٢ْ ١ٌشذفغ ف١ّا تؼذ 

 

ح خاطح ٚفٟ ِجاي األٚساق اٌّا١ٌ,ػًّ اٌّحافظ االعرصّاس٠ح ِفَٙٛ ُِٙ فٟ ِجاي االعرصّاس ػاِح 

٠ٚرٍخض فٟ ذم١ًٍ اٌّخاطش ِٓ خالي ذٛص٠غ اٌّاي اٌّشاد االعرصّاس تٗ ػٍٝ أوصش ِٓ أداج اعرصّاس٠ح 

عُٙ ض تذال ِٓ ششاء ٚعُٙ ب ٚعُٙ أ  تششاءد٠ٕاس   522اعرصّاس  ٠ّىٓفّصال  ,ِٓ أعُٙ ٚعٕذاخ 

 .عُٙ أ فمظ 

 

 8اٌٝ  6عُٙ  ِٓ  02ُ اٌٝ عٙ 02اٌرٛص٠غ اٌج١ذ ٌٍّحفظح االعرصّاس٠ح ٠ّىٓ أْ  ٠حٛٞ ِٓ إْ 

 .ٚتاٌراٌٟ ٠مًٍ اٌّخاطشج لطاػاخ ٘زا اٌرٛص٠غ ِصال ٠ّىٓ أْ ٠مًٍ ِٓ ذثا٠ٓ اٌّحفظح االعرصّاس٠ح

 

فّصال إرا  ,ذحر٠ٛٙااٌرٟ  اٌّا١ٌح خف١جة ذؼذ٠ً ٔغة األدٚا سٚالْ ل١ّح اٌّحفظح ذرغ١ش ترغ١ش األعؼا

ِصال ف١ّىٓ  % 62اٌٝ % 82االعرصّاس٠ح ِٓ ل١ّح اٌّحفظح  دل١ّح عُٙ أ ٚتاٌراٌٟ أخفض دأخفض

سذفاع فٟ عؼش اٌغُٙ أ االششاء اٌّض٠ذ ِٓ عُٙ أ ٌرؼذ٠ً االٔخفاع فٟ ل١ّح اٌّحفظح ٚاالعرفادج ِٓ 

 .الحما

 

 تإٌغثح ٌِٗصال أٚ ٠شرشٞ اٌغُٙ ١ٌىْٛ  ٝاٌّغرصّش أْ ٠شرشٞ اٌغُٙ ِؤلرا ١ٌث١ؼٗ تغؼش أػ٠ٍغرط١غ 

اٌّؤششاخ ِظذس اعرصّاسٞ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚفٟ ٘زٖ اٌحاٌح ٠جة أْ ٠ٕظش اٌٝ أِٛس أخشٜ غ١ش 

       .غرصّش تٙا ِٓ اِٛاٌٗ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٌٍٛرأوذ ِٓ اٌششوح اٌرٟ ع١ اٌف١ٕح

 

 

ٖ ٚأُ٘ ٘ز ,لثً اٌذخٛي فٟ اٌؼ١ٍّح االعرصّاس٠ح٠شاجغ ٠ٚحًٍ اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍششوح ػٍٝ اٌّغرصّش أْ 

مائّح اٌذخً ت ٚاْ ال ٠ىرفٟ ٚلائّح اٌرذفماخ إٌمذ٠حلائّح اٌذخً ٚلائّح ا١ٌّضا١ٔح اٌؼ١ِّٛح  اٌمٛائُ ٟ٘

ال ذمً أ١ّ٘ٗ ػٓ لائّح اٌذخً ٚخظٛطا ػٕذِا  ٚلائّح اٌرذفك إٌمذٞ فمظ فمائّح ا١ٌّضا١ٔح اٌؼ١ِّٛح

 .رشجذٍه اٌفٌٍششوح خالي أداء ع١ئ  ذظٙشذىْٛ لائّح اٌذخً غ١ش ٚاضحح أٚ 



 

ْ فىشج ج١ذج ػٓ اٌششوح أٚ اٌششواخ اٌرٟ  ٌٛ ف١ٙا فّصال أْ  ٠شغة تاالعرصّاسػٍٝ اٌّغرصّش أْ ٠ى

٠رؼشف ػٍٝ ٔماط اٌمٛج ,٠ؼشف  اٌغٛق اٌّغرٙذف ِٓ لثً اٌششوح ٚإٌّرجاخ ٚاٌخذِاخ اٌرٟ ذمذِٙا 

عثْٛ أٚ اٌثحس  ٚاٌضؼف ٚا١ٌّضاخ اٌرٕافغ١ح اٌرٟ ذرّرغ تٙا اٌششوح ِٓ خالي عؤاي األشخاص إٌّا

ػٓ ٚع١ظ ج١ذ ١ٌمذَ االعرشاساخ وزٌه ػٍٝ اٌّغرصّش اٌثحس . اٌذل١مح ٚاٌظح١حح  خػٓ اٌّؼٍِٛا

 .ٚساق اٌّا١ٌح  تاألفٟ ِجاي االعرصّاس  ا  ِثرذئ اْاالعرصّاس٠ح ٚخظٛطا إرا و

 

ِٓ ػٍٝ اٌغٛق اٌّاٌٟ ِٓ أحذاز ِٚغرجذاخ دائُ  ٚأخ١شا ٠جة ػٍٝ اٌّغرصّش أْ ٠ثمٝ ػٍٝ إطالع

ثٛسطح ػّاْ االٌىرشٟٚٔ ٌ ّٛلغاٌ ٘زٖ اٌّظادس أُ٘ٚ اٌّرٛفشج, اٌّظادسوافح خالي 

www.exchange.jo ٞٚػٓ اٌغٛق اٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌششواخ اٌّغاّ٘ح اٌؼاِح  اٌىص١ش ِٓ ٠ٛفش ٚاٌز

  .  ٚػٓ اٌرذاٚي ِٚؼٍِٛاخ أخشٜ راخ فائذج وث١شج ٌٍّغرصّش٠ٓ
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