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1.1 طلب التحكيم المقدم من الجهة المحتكمة

الدائرة

الوثائق المطلوبة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

القانونية

 أ- يجب ان يتضمن طلب التحكيم المعلومات التالية:-
 اسم كل من  المحتكم والمحتكم ضده وعنوانه كامًال.

 االتفاقــات ذات العالقــة وخاصــة المتعلقــة باالتفــاق علــى إحالــة 
النــزاع إلــى التحكيــم وفقــًا لهــذه التعليمــات.

 وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب.
 إشــارة إلــى موضــوع الطلــب والمبالــغ المطلوبــة واألدلــة التي يســتند 

إليهــا فــي ادعائه.
 تحديــد عــدد المحكميــن  فــي هيئــة التحكيــم  وتســمية محكمــه وفقــًا 

ألحــكام المــادة (6) مــن هــذه التعليمات.
الداخلــي  النظــام  البــدالت المنصــوص عليهــا فــي  يثبــت دفــع   مــا 

بورصــة عمــان. لعوائــد شــركة 
 أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.

ب- يجب ان يتضمن الرد على طلب التحكيم المعلومات التالية:-
 رأيه حول طبيعة وظروف النزاع.

 جوابه على طلبات المحتكم  والوثائق واألدلة التي يستند إليها.
وتســمية   المحكميــن  عــدد  حــول  المقدمــة  المقترحــات  علــى  رده   

التعليمــات . (6) مــن هــذه  المــادة  محكمــه وفقــًا ألحــكام 
 أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع النزاع.

قسم الشؤون القانونية وقسم المتابعة والتنفيذ

اعضاء البورصة (الوسطاء الماليين ) وعمالئهم 

ال يوجد

جميــع  مســتوفيًا  المحتكمــة  الجهــة  مــن  التحكيــم  طلــب  تقديــم   أ- 
المطلوبــة. والوثائــق  المعلومــات 

 ب- الــرد علــى طلــب التحكيــم مــن الجهــة  المحتكــم ضدهــا مســتوفيًا 
جميــع المعلومــات والوثائــق المطلوبــة خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن 

تاريــخ تســلمه لطلــب التحكيــم.

المحكميــن  وتعييــن  ضــده  والمحتكــم  المحتكــم  بيــن  الوثائــق  تبــادل 
تمهيــدًا لرفــع ملــف النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم للنظــر والفصــل فيــه وفقــًا 

ألحــكام تعليمــات حــل المنازعــات  فــي البورصــة لســنة 2018.
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خطوات وإجراءات تنفيذ 
الخدمة

رسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم
الخدمة

الوقت التقديري إلتمام 
الخدمة

أ- فــي اليــوم التالــي الســتالم طلــب التحكيــم المقــدم مــن الجهــة  
المحتكمــه والمشــتمل علــى جميــع المعلومــات والوثائــق المطلوبــة، 
يتــم تزويــد  المحتكــم ضدهــا بنســخة مــن الطلــب والوثائــق المرفقــة 

بــه ليــرد عليــه خــالل  عشــرة ايــام عمــل.
الجهــة   مــن  المقــدم  التحكيــم  طلــب  علــى  الــرد  اســتالم  يتــم  ب- 
والوثائــق  المعلومــات  جميــع  علــى  والمشــتمل  ضدهــا  المحتكــم 

المطلوبــة.
ج- فــي حــال تضمــن الــرد المقــدم مــن الجهــة  المحتكــم ضدهــا ادعــاء 
بالتقابــل يتــم تزويــد المحتكــم  بنســخة مــن الطلــب والوثائــق المرفقــة 

بــه ليــرد عليــه خــالل  عشــرة أيــام عمــل.
تبــادل الوثائــق وتعييــن المحكميــن،  د- عنــد االنتهــاء مــن إجــراءات 

يرفــع ملــف النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم. 
ه- يصــدر قــرار التحكيــم فــي نســخة أصليــة تودعهــا هيئــة التحكيــم 
لــدى الدائــرة القانونيــة كمــا تقــوم بتســليم كل مــن الطرفيــن نســخة 
دفــع  أحدهمــا  أو  الطرفــان  يكــون  أن  شــريطة  التحكيــم  قــرار  مــن 

كاملــة. التحكيــم  مصاريــف 

ال يتــم تقاضــي رســوم مقابــل تقديــم هــذه الخدمــة، علمــًا بــأن هيئــة 
فيــه  والفصــل  النــزاع  موضــوع  فــي  بالنظــر  تقــوم  التــي  التحكيــم 
تحــدد أتعــاب التحكيــم وفقــًا لمــا تــراه مناســبًا ويحــق الطــراف النــزاع 

االعتــراض علــى االتعــاب.

ثالثــة اســابيع مــن تاريــخ اســتالم طلــب التحكيــم مســتوفيًا لجميــع 
لهيئــة  المحــددة  يومــًا  الثالثيــن  المــدة  هــذ  والتشــمل  الشــروط، 
التحكيــم الصــدار قــرار التحكيــم والقابلــة للتمديد  ثالثيــن يومًا اضافية.

الدائرة القانونية/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1111 / 1112 / 1113 / 1114
info@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.2 طلب صالحية الدخول إلى نظام األرشفة اإللكتروني

الدائرة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

عضوية شركة الوساطة المالية في بورصة عمان.

ال يوجد

ال يوجد

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

فوري

تقــوم البورصــة بتزويــد شــركة الوســاطة بالرابــط اإللكترونــي للوصــول 
إلــى لخدمــة باإلضافــة الــى اســم المســتخدم و كلمــة الســر للبرنامــج.

يقــوم هــذا النظــام والمقــدم لشــركات الوســاطة الماليــة األعضــاء 
ببورصــة عمــان بتوفيــر المعلومــات التاليــة وبصــورة إلكترونيــة:

1. االفصاحــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان 
حســب  مصنفــة  البورصــة  فــي  األعضــاء  الماليــة  الوســاطة  وشــركات 

االصــول.
2. التعاميم الصادرة عن البورصة.

3. تقاريــر التــداول ذات العالقــة بعمــل شــركات الوســاطة بمــا فيهــا 
التــداول. نشــرات 

والتطويــر          التخطيــط  دائــرة  تعدهــا  التــي  اليوميــة  الملخصــات   .4
. سســي لمؤ ا
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1.3 طلب الموافقة على تقديم التداول عبر االنترنت

الدائرة

الوثائق المطلوبة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

شركات الوساطة األعضاء لغايات تزويد عمالئهم بهذه الخدمة

1.  نموذج طلب تقديم الخدمة ومرفقاته.
2. التقرير الشهري لمستخدمي الخدمة.

تمكين العمالء من التداول باألوراق المالية عن طريق إدخال أوامر 
الشراء والبيع إلى نظام التداول اإللكتروني بأنفسهم من خالل 

إستخدام شبكة االنترنت.

- الحصول على الموافقة الالزمة من بورصة عمان. 
- تحقيــق كافــة المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب الثانــي مــن 
تعليمــات تــداول األوراق الماليــة وأيــة متطلبــات أخــرى تحددها البورصة.

تــداول عبــر االنترنــت مــع  إلتــزام شــركة الوســاطة بتوقيــع إتفاقيــة   -
الخدمــة.  هــذه  مــن  باإلســتفادة  الراغبيــن  عمالئهــا 
- توقيع اتفاقية توزيع المعلومات مع بورصة عمان.

- اإللتــزام بالمتطلبــات الفنيــة وتجهيــز بيئــة فحــص واختبــار تنســجم مــع  
متطلبــات البورصــة.

طلب تفعيل خدمة التداول عبر االنترنت متضمنًا ما يلي: 

أ- اتفاقية التداول عبر االنترنت.
ب- بيان إفصاح المخاطر.

ج- خطة الطوارىء.
يوضــح  الوســاطة  شــركة  لــدى  الداخليــة  للشــبكة  تفصيلــي  رســم  د- 
األجهــزة الخادمــة الرئيســية وأجهــزة الحمايــة بمــا ينســجم مــع متطلبــات 

البورصــة.
ه- تقديــم تقريــر دوري شــهري بأســماء المســتخدمين الذيــن يتلقــون 

المعلومــات الفوريــة للبورصــة وأعدادهــم.
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و- فــي حــال اســتضاف الخدمــة لــدى جهــة أخــرى غيــر شــركة الوســاطة 
فإنهــا تلتــزم بتقديــم :

 شــهادة صــادرة عــن البنــك الــذي يتعامــل معــه الوســيط يتعهــد فيهــا 
تقديــم  اســتمرارية  وضمــان  المعلومــات  وســرية  أمــن  علــى  بالحفــاظ 

الخدمــة.
 شــهادة صــادرة عــن الشــركة األم أو التابعــة تتعهــد فيهــا بالحفــاظ 

علــى أمــن وســرية المعلومــات وضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــة.

 شــهادة صــادرة عــن شــركة الوســاطة التــي تســتخدم تقنيــة الحوســبة 
للمعاييــر  المســتخدمة  الســحابة  اتبــاع  تضمــن  المحليــة  الســحابية 

العالميــة.

1. مراجعــة الطلــب المقــدم ومرفقاتــه، والتأكــد بــأن  الوثائــق مكتملــة 
وحســب األصــول.

2. تزويــد الوســيط بالمعلومــات الفنيــة المتعلقــة بالخدمــة تمهيــدًا للبدء 
بتطويــر برمجياته.

3. اختبــار وظائــف البرنامــج وســالمة عملــه واختبــار األمــن والحمايــة 
للبرنامــج باإلضافــة إلــى التأكــد مــن البنيــة التحتيــة لــدى الوســيط.

4. مخاطبــة هيئــة األوراق الماليــة للتأكــد مــن عــدم وجــود مــا يمنــع مــن 
الموافقــة علــى الطلــب.

5. موافقــة البورصــة علــى طلــب تفعيــل الخدمــة بعــد التأكــد مــن جاهزيــة 
الوســيط المعنــي واســتكماله لكافــة الشــروط والمتطلبــات وجاهزيــة 

الخدمــة لديــه وتحديــد موعــد إطــالق الخدمــة.

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

رسوم الخدمة

بــدل اتصــال العضــو بنظــام بــث المعلومــات للحصــول علــى المعلومــات 
FIX المعلومــات  تبــادل  ببوابــة  المباشــر  واتصالــه  للتــداول  الفوريــة 

وتدفــع فــي بدايــة كل ســنة أو عنــد الموافقــة للوســيط علــى  Gateway
تقديــم الخدمــة وعلــى النحــو التالــي:

دوالرات  5 خمســة  قيمتــه  والبالــغ  للعميــل  المعلومــات  تزويــد  بــدل 
مســتخدم  كل  عــن  شــهريًا  األردنــي  بالدينــار  يعادلهــا  مــا  أو  أمريكيــة 
(شاشــة اســتخدام للمعلومــات الفوريــة للتــداول)، وتدفــع فــي نهايــة 

شــهر. كل 

حصة العضو السوقية حسب متوسط حجم 
تداوله خالل آخر ثالث سنوات

البدالت السنوية 
(بالدينار)

أقل من أو يساوي %1

أكثر من 1% إلى %2

أكثر من 2% إلى %5

أكثر من 5% إلى %10

أكثر من %10

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

الوثائق المطلوبة
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.4 طلب تعديل برنامج التداول عبر االنترنت

الدائرة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

تعديل برنامج التداول عبر االنترنت المستخدم من قبل الوسيط 
لتقديم خدمة التداول عبر االنترنت.

أن ال تتعــارض التعديــالت المزمــع إدخالهــا إلــى البرنامــج مــع األنظمــة 
والتعليمــات المعمــول بهــا

كتــاب مــن الوســيط يتضمــن طلــب تعديــل البرنامــج وتفصيــًال للتعديــالت 
المطلــوب إدخالهــا إلــى البرنامــج مرفقــا معــه الوثائــق المطلوبــة لخدمــة 

التــداول عبــر االنترنــت فــي حــال وجــود أي تعديــالت عليهــا.

ال يوجد

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

أ- اجــراء اختبــارات وظائــف البرنامــج وســالمة عملــه واختبــارات األمــن 
والحمايــة.

ب- تحديد موعد لوضع النسخة الجديدة حيز التطبيق الفعلي.
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1.5  طلب الحصول على شاشات التداول

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

كتاب من الوسيط يتضمن طلب إضافة أو إيقاف أو إلغاء شاشة تداول

400 دينار سنويًا لشاشة التداول الواحدة وذلك للشاشات األربعة 
األولى. ويتم تخفيض الرسم إلى 200 دينار سنويًا للشاشة الواحدة 
OMS ولشاشتين فقط إذا كان الوسيط يستخدم نظام إدارة األوامر

150 دينار شهريًا لكل شاشة تداول إضافية بعد الشاشة الرابعة.

تستحق بدالت شاشات التداول سنويًا وعلى العضو دفع البدالت 
المستحقة خالل مدة أقصاها عشرة أيام عمل من بداية السنة.

1. دراسة الطلب المقدم من الوسيط والتحقق من استيفائه 
للشروط.

2. تزويد الوسيط برقم شاشة التداول الجديدة وكلمة المرور الخاصة 
بها.

3. اتخاذ اإلجراءات الالزمة على نظام التداول اإللكتروني.

شاشات التداول الخاصة بالبورصة والتي يستخدمها الوسيط الدخال 
أوامر الشراء والبيع الخاصة بعمالئه، وذلك وفقا ألسس تقديم 

المعلومات الفورية ألعضاء البورصة

تحدد البورصة عدد شاشات التداول المسموح بها لكل عضو 
وذلك بما ينسجم مع اإلمكانيات الفنية ورخص االستخدام الممنوحة 

للبورصة.

يجب في جميع األحوال ان ال يزيد عدد شاشات التداول لدى 
الوسيط على عدد الوسطاء المعتمدين لديه.

يجوز للوسيط تقديم طلب إيقاف أو إلغاء إحدى شاشات التداول 
المستخدمة لديه.

يلتزم الوسيط بأحكام أسس تقديم معلومات التداول الفورية 
لألعضاء.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

اإلجــراءات  اســتكمال  مــن  عمــل  يومــي  أقصــى  بحــد  الخدمــة  تقــّدم 
الالزمــة.

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.6 طلب الحصول على شاشات االستعالم

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

كتاب من الوسيط يتضمن طلب إضافة أو إيقاف أو إلغاء شاشة 
استعالم.

200 دينار سنويًا لشاشة االستعالم الواحدة وذلك للشاشات 
األربعة األولى ويتم تخفيض الرسم إلى 100 دينار سنويًا للشاشة 

الواحدة ولشاشتين فقط إذا كان الوسيط يستخدم نظام إدارة األوامر 
.OMS

100 دينار شهريًا لكل شاشة استعالم إضافية بعد الشاشة الرابعة. 
 تستحق بدالت شاشات التداول سنويًا وعلى العضو دفع البدالت 

المستحقة خالل مدة أقصاها عشرة أيام عمل من بداية السنة.

1. دراسة الطلبة المقدم من الوسيط والتحقق من استيفائه 
للشروط.

2. اتخاذ اإلجراءات الالزمة على نظام التداول اإللكتروني.

شاشات االستعالم الخاصة بالبورصة والتي تعرض معلومات التداول 
الفورية والتي يستخدمها الوسيط لغايات متابعة التداول في بورصة 
عمان وذلك وفقا ألسس تقديم المعلومات الفورية ألعضاء البورصة.

 تحدد البورصة عدد شاشات االستعالم المسموح بها لكل عضو 
وذلك بما ينسجم مع اإلمكانيات الفنية ورخص االستخدام الممنوحة 

للبورصة.
 يجوز للوسيط تقديم طلب إيقاف أو إلغاء إحدى شاشات 

االستعالم المستخدمة لديه.
 يلتزم الوسيط بأحكام أسس تقديم معلومات التداول الفورية 

لألعضاء.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

اإلجــراءات  اســتكمال  مــن  عمــل  يومــي  أقصــى  بحــد  الخدمــة  تقــّدم 
الالزمــة.

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.7 طلب تنفيذ صفقات عادية 

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

تفويض العميل المشتري والعميل البائع.
كشف األسهم الحرة للعميل البائع صادر عن مركز إيداع األوراق 

المالية بتاريخ تنفيذ الصفقة.
شهادة بأسماء المفوضين بالتوقيع عن العميل إذا كان العميل 

شخصًا اعتباريًا.
الموافقات الالزمة من الجهات الرسمية ذات العالقة - إذا تطلب 

األمر.

ال تتقاضى البورصة أي رسوم لقاء هذه الخدمة، اال أن الصفقات 
تخضع لنفس نسب عمولة التداول المقررة.

1. التحقق من الوثائق المستلمة من الوسيط والخاصة بالصفقة 
المراد تنفيذها والتحقق من استيفاء الصفقة للشروط المحددة وفقا 

لتعليمات تداول األوراق المالية.
2. منح الوسيط المعني صالحية الدخول الى البرنامج النظام الخاص 

بالصفقات الدخال معلومات أمر الشراء او البيع وتنفيذ الصفقة.
يمكن الرجوع الى الرابط التالي لمزيد من المعلومات:

https://ase.com.jo/ar/almntjat-w-alkhdmat/khdmat-
altdawl/alsfqat-fy-bwrst-man

تمكين الوسطاء من تنفيذ الصفقات لصالح عمالئهم

 الحد األدنى للصفقة هو  200,000 دينار.
 أن يكون سعر الصفقة ضمن الحدود السعرية المقررة  للتداول 

والمحتسبة بناًء على سعر اإلغالق بيوم تنفيذ الصفقة.
 إبالغ وتزويد البورصة بالصفقات المراد تنفيذها والوثائق الثبوتية 
المطلوبة قبل ساعة واحدة على األقل من وقت تنفيذ الصفقات. 
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

بتنفيــذ  الخاصــة  المرحلــة  فــي  الطلــب  اســتالم  يــوم  الخدمــة  تقــّدم 
لصفقــات ا

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.8 طلب استثناء صفقة من الحدود السعرية المسموح بها

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

 كتاب من الوسيط أو الوسطاء اطراف الصفقة موجه الى مجلس 
إدارة البورصة يتضمن طلب استثناء صفقة أو أكثر من الحدود السعرية 

المسموح بها ومرفق معه ما يلي: 
1.  تفويض العميل البائع والمشتري.

2.  إشعار تعريف العميل البائع والمشتري.
3.  كشف األسهم الحرة للعميل البائع كما هو بتاريخ تنفيذ الصفقة.

4.  أسماء المفوضين بالتوقيع عن العميل البائع والمشتري.
5. مبررات استثناء الصفقة.

ال تتقاضــى البورصــة أي رســوم لقــاء هــذه الخدمــة، اال أن الصفقــات 
تخضــع لنفــس نســب عمولــة التــداول المقــررة وذلــك اعتمــادًا علــى ســعر 
التنفيــذ أو ســعر إغــالق الورقــة الماليــة المعنيــة يــوم التنفيــذ أيهمــا 

أعلــى.

1. ُيعــرض طلــب االســتثناء علــى مجلــس اإلدارة ويتخــذ مجلــس اإلدارة 
قــراره القاضــي بقبــول الطلــب أو رفضــه فــي ضــوء مــا يــراه مناســبًا،

قبــول  حــال  وفــي  اإلدارة،  مجلــس  بقــرار  المعنــي  الوســيط  إبــالغ   .2
ممكــن. وقــت  أقــرب  فــي  الصفقــة  تنفيــذ  الوســطاء  علــى  الطلــب 

يمكن الرجوع الى الرابط التالي للمزيد من المعلومات:
https://ase.com.jo/ar/almntjat-w-alkhdmat/khdmat-
altdawl/alsfqat-fy-bwrst-man

طلب استثناء صفقة من الحدود السعرية المسموح بها

أن يكون حجم الصفقة المطلوب استثناؤها 200,000 دينار على 
األقل  
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة.

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.9 طلب تنفيذ الصفقات المستثناة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

ال تتقاضــى البورصــة أي رســوم لقــاء هــذه الخدمــة، اال أن الصفقــات 
تخضــع لنفــس نســب عمولــة التــداول المقــررة وذلــك اعتمــادًا علــى ســعر 
التنفيــذ أو ســعر إغــالق الورقــة الماليــة المعنيــة يــوم التنفيــذ أيهمــا 

أعلــى.

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

نموذج تفويض البورصة لتنفيذ الصفقة المستثناة

1. ُيحــدد الوســيط تاريــخ تنفيــذ الصفقــة وإعــادة تزويــد البورصــة بالوثائــق 
المطلوبــة كمــا هــي بتاريــخ التنفيــذ.

بالصفقــة  المتعلقــة  والبيــع  الشــراء  أوامــر  بإدخــال  البورصــة  تقــوم   .2
عــن  نيابــة  الصفقــات  لتنفيــذ  المحــددة  االوقــات  خــالل  المســتثناة 

الوســيط.
يمكن الرجوع الى الرابط التالي للمزيد من المعلومات:

https://ase.com.jo/ar/almntjat-w-alkhdmat/khdmat-
altdawl/alsfqat-fy-bwrst-man

ادخال أوامر الشراء والبيع الخاصة بالصفقة نيابة عن الوسيط لتنفيذ 
الصفقة المطلوبة لصالح عمالئه.

قرار صادر عن مجلس إدارة بورصة عمان يقضي بالموافقة على 
استثناء الصفقة المطلوبة.

 تفويض العميل البائع والمشتري.
 إشعار تعريف العميل البائع والمشتري.

 كشف األسهم الحرة للعميل البائع كما هو بتاريخ تنفيذ الصفقة.
 أسماء المفوضين بالتوقيع عن العميل البائع والمشتري.

 تعبئة نموذج تفويض البورصة إلدخال األوامر نيابة عن الوسيط 
وتوقيعه وختمه بالخاتم الرسمي للشركة.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة.

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.10 طلب االشتراك بقاعدة بيانات األوامر المنفذة 
SMS Notifications

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

طلب االشتراك بالخدمة موقعًا ومختومًا حسب األصول.الوثائق المطلوبة

ال يوجدرسوم الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

طلب اشتراك بالخدمة

1. دراسة الطلب المقدم من الوسيط.
مــن  وتمكينــه  البيانــات،  قاعــدة  علــى  المعنــي  الوســيط  تعريــف   .2

المطلوبــة. المعلومــات  علــى  والحصــول  الخدمــة  إلــى  الوصــول 

اشتراك في قاعدة البيانات الخاصة باألوامر المنفذة، وذلك لغايات 
تطوير برمجيات خاصة ترتبط بهذه القاعدة إلبالغ العمالء بتفاصيل 

.SMS أوامرهم المنفذة فور تنفيذها من خالل الرسائل القصيرة

 عــدم توزيــع المعلومــات إلــى أي جهــة أخــرى غيــر عمــالء الوســيط 
ذوي العالقــة، وفــي حــال اإلخــالل بهــذا الشــرط يحــق للبورصــة حجــب 

ــذار أو إشــعار. هــذه المعلومــات ودون ســابق إن
 تحمــل الوســيط أي مســؤولية قانونيــة قــد تنشــأ نتيجــة لقيامــه أو 
قيــام الغيــر بإســتخدام المعلومــات والبيانــات المــزودة مــن قبــل البورصة 
وال تتحمــل البورصــة أيــة مســؤولية قانونيــة تجــاه الوســيط أو تجــاه الغيــر 

نتيجــة هــذا اإلســتخدام أو نتيجــة األعطــال الفنيــة.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة.

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.11 طلب تغيير اسم الشركة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

رسوم الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

1305/1304/1303/ 1302/1301/1300 فرعي:   
listing@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

أعضاء البورصة والشركات المساهمة العامة المدرجة

ال يوجد

ال يوجد

 دراسة طلب تغيير االسم المقدم من قبل الشركة.
 تحديد يوم لتغيير اسم الشركة.

طلــب مــن الشــركة مرفــق بــه موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة علــى 
تغييــر االســم وعقــد التأســيس والنظــام االساســي المعــدل.

تغيير اسم الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة 
األعضاء في البورصة بناًء على طلب مقدم من قبلها.

 تقديــم الشــركة طلــب لتغييــر اســمها فــي البورصــة مبيــن فيــه (اســم 
الشــركة الجديــد الكامــل والمختصــر باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة)  ومرفــق 

بــه موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة علــى تغييــر اســم الشــركة.
 دفع المستحقات المالية  المترتبة على الشركة لصالح البورصة.
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1.1 طلب االنضمام لعضوية البورصة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

رسوم الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

أعضاء البورصة

نموذج طلب عضوية

طلــب مقــدم مــن الشــركة مرفــق بــه الوثائــق المطلوبــة فــي المــادة (5)  
مــن نظــام العضويــة

 تســتوفي البورصــة رســم انتســاب بواقــع 200.000 مائتــي الــف دينــار 
ولمــرة واحــدة مــن الشــركة التــي تمنــح رخصــة للقيــام بأعمــال الوســاطة 

المالية.

دينــار   500 بواقــع  العضــو  مــن  اشــتراك  رســم  البورصــة  تســتوفي   
ســنويًا.

انضمــام شــركة لعضويــة البورصــة بحيــث تصبــح مخولــة ألداء عمليــة 
التــداول مــن خاللهــا .

 الشروط الواردة في المواد (3) و(4) و(5) و(8) من نظام العضوية
أعمــال  ترخيــص لممارســة  الماليــة علــى  الوســاطة   حصــول شــركة 

الماليــة. األوراق  مــن هيئــة  الوســيط لحســابه  أو  المالــي  الوســيط 

1-  دراســة طلــب االنضمــام لعضويــة البورصــة المقــدم مــن قبل الشــركة 
والتأكــد مــن احتوائــه علــى جميــع البيانــات المطلوبة.

انضمامهــا  علــى  االدارة  مجلــس  موافقــة  علــى  الشــركة  حصــول   -2
البورصــة فــي  للعضويــة 

3- التأكد من استكمال الشركة المتطلبات الفنية.

الماليــة ومركــز  األوراق  لــدى هيئــة  اإلجــراءات  الشــركة  اســتكمال   -4
الماليــة. األوراق  إيــداع 

5- قيــام المديــر التنفيــذي بتحديــد يــوم  لبــدء عمــل العضــو  فــي البورصة 
شــريطة توقيــع إتفاقيــة العضويــة مــع البورصة ودفع الرســوم المقررة.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بالتاريخ الذي يحدده المدير التنفيذي.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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1.13 طلب الموافقة على تشغيل واستخدام نظام إدارة األوامر

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

نمــوذج طلــب الموافقــة علــى تشــغيل نظــام إدارة األوامــر فــي موقــع 
شــركة الوســاطة.

 كتاب من الوسيط يتضمن طلب تقديم الخدمة. 
بعــد  األوامــر  إدارة  نظــام  تشــغيل  علــى  الموافقــة  نمــوذج طلــب   

األصــول. حســب  وختمــه  توقيعــه 

1. مراجعــة الطلــب المقــدم والنمــوذج المرفــق معــه، والتحقــق مــن 
الالزمــة. والمتطلبــات  للشــروط  اســتيفائه 

2. تزويــد الوســيط بمعلومــات االتصــال ببوابــة تبــادل المعلومــات ونظام 
بالبورصــة،  الخاصــة  االختبــار  لبيئــة  للتــداول  الفوريــة  المعلومــات  بــث 

ــارات للنظــام. ــه مــن إجــراء االختب لتمكين

3. بعــد تبلــغ البورصــة بجاهزيــة النظــام تقــوم البورصــة بإختبــار النظــام 
والتأكــد مــن ســالمة عملــه وأنــه ُيلبــي المتطلبــات الوظيفيــة والفنيــة 

للبورصــة.

4. إصــدار كتــاب يتضمــن موافقــة البورصــة على تشــغيل الوســيط للنظام 
الــذي تــم اختباره.

5. إلتــزام الوســيط بتشــغيل نظــام إدارة األوامــر وعــرض المعلومــات 
الفوريــة فــي موقعــه المرخــص فقــط.

6. كمــا يلتــزم باإلشــتراك بشاشــتي تــداول، وذلــك الســتخدامهما فــي 
حــاالت الطــوارئ وإدخــال أوامــر الصفقــات.

تمكيــن الوســيط مــن إدخــال أوامــر الشــراء والبيــع الخاصــة بعمالئــه إلــى 
بــدًال مــن  إدارة األوامــر  التــداول اإللكترونــي مــن خــالل نظــام  نظــام 
شاشــات التــداول الخاصــة بالبورصــة، وذلــك بمــا ينســجم مــع أحــكام 

أســس تقديــم المعلومــات الفوريــة إلــى أعضــاء بورصــة عمــان.

االتصــال بنظــام التــداول اإللكترونــي مــن خــالل بوابــة تبــادل المعلومــات 
Live Data) ونظــام بــث المعلومــات الفوريــة للتداول (Fix Gateway)

.(Feed
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال اإلجراءات الالزمة.

رسوم الخدمة

 بــدل اتصــال العضــو بنظــام بث المعلومات للحصول على المعلومات 
FIX) المعلومــات  تبــادل  ببوابــة  المباشــر  واتصالــه  للتــداول  الفوريــة 
Gateway) وتدفــع فــي بدايــة كل ســنة أو عنــد الموافقــة للوســيط 

علــى تقديــم الخدمــة وعلــى النحــو التالــي:

حصة العضو السوقية حسب متوسط حجم 
تداوله خالل آخر ثالث سنوات

البدالت السنوية 
(بالدينار)

أقل من أو يساوي %1

أكثر من 1% إلى %2

أكثر من 2% إلى %5

أكثر من 5% إلى %10

أكثر من %10

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني
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1.14طلب تعديل نظام إدارة األوامر

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo   :البريد اإللكتروني

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

العمليات

العمليات

أعضاء البورصة

ال يوجد

النظــام  علــى  التعديــالت  اختبــار  طلــب  يتضمــن  الوســيط  مــن  كتــاب 
األوامــر. إدارة  نظــام  تغييــر  طلــب  أو  قبلــه  مــن  المســتخدم 

1. اختبــار التعديــالت المضافــة إلــى النظــام أو اختبــار نســخة جديــدة مــن 
نظــام إدارة األوامــر.

2. إصدار موافقة على وضع النسخة الجديدة حيز التنفيذ.

تقّدم الخدمة بعد استكمال اإلجراءات الالزمة.

تعديــل نظــام إدارة األوامــر المســتخدم مــن قبــل الوســيط أو إدخــال 
تعديــالت جديــدة علــى النســخة التــي يســتخدمها الوســيط.

تســتوفي البورصــة بــدل فحــص نظــام إدارة األوامــر للوســيط والموافقــة 
علــى تعديلــه 150 دينــار.

أن ال تتعــارض هــذه التعديــالت مــع أســس تقديــم المعلومــات الفوريــة 
ألعضــاء البورصــة.
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الخدمات المقدمة لمصدري
األوراق المالية
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2.1 طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة/ الخاصة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

الشركات المساهمة العامة /الخاصة

 نموذج إدراج أسهم شركة غير مدرجة
 تقرير يبين تفاصيل احتساب األسهم الحرة

 اتفاقية إدراج

 الشروط الواردة في المواد (4) و(5) و(6) و (7) من تعليمات إدراج 
األوراق المالية ومراعاة أحكام المادتين (3/أ) و (18) من التعليمات 

نفسها  
 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

ــة ضمــن المــادة  ــع الوثائــق المطلوب ــه جمي طلــب مــن الشــركة مرفــق ب
(4) مــن تعليمــات إدراج األوراق الماليــة.

فــي  المنشــأة  العامة/الخاصــة  المســاهمة  الشــركات  أســهم  إدراج 
ــم  ــداول أســهمها فــي البورصــة حيــث يت ــإدراج وت المملكةالتــي ترغــب ب
دراســة طلــب اإلدراج المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد مــن اســتيفائه 
لكافــة الشــروط والمتطلبــات المحــددة فــي التعليمــات ثــم يتــم إدراج 

الشــركة وفــق إجــراءات معينــة.

1. دراســة الطلــب المقــدم مــن الشــركة والتأكــد مــن احتوائــه علــى جميــع 
المعلومــات المطلوبة.

2. اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيــداع 
األوراق المالية.

عــن  يوميتيــن  صحيفتيــن  فــي  واإلعــالن  اإلدراج  اتفاقيــة  توقيــع   .3
المعلومــات المحــددة ضمــن المــادة (6) مــن تعليمــات إدراج األوراق 

الماليــة.

4.  تحديد يوم إلدراج أسهم الشركة.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

رسوم الخدمة

تقّدم الخدمة  بعد ثالثة أيام عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة

يتــم دفــع رســوم إدراج بمقــدار  0.0004 مــن رأس المــال المدفــوع  بحــد 
أعلــى 3000 دينــار ســنويًا.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.2 طلب إدراج السندات واألذونات الحكومية وسندات 
المؤسسات العامة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمؤسســات الرســمية العامــة 
العامــة والبلديــات والمؤسســات 

 التقــدم بطلــب إدراج مــن قبــل البنــك المركــزي إلدراج الســندات او 
ــه شــروط اإلصــدار ونتائجــه. ــات مرفــق ب األذون

 صدور قرار هيئة األوراق المالية بالموافقة على تسجيل السندات.

ال يوجد

بــه شــروط اإلصــدار ونتائجــه، وكتــاب  إدراج مرفــق  1. اســتالم طلــب 
. الســندات  تســجيل  علــى  الماليــة  األوراق  هيئــة  موافقــة 

2. تزويــد البورصــة بالرمــز الرقمــي للورقــة الماليــة مــن قبــل مركــز إيــداع 
األوراق الماليــة. 

3. تحديد يوم إلدراج السندات / األذونات  .

األردنيــة  المملكــة  حكومــة  قبــل  مــن  الصــادرة  الماليــة  األوراق  إدراج 
العامــة  والمؤسســات  العامــة  الرســمية  والمؤسســات  الهاشــمية 

. البورصــة  فــي  والبلديــات 

البنــك  عــن  صــادر  األذونــات  أو  للســندات  ونتائجــه  االصــدار  شــروط 
المركــزي.

يتم دفع رسوم إدراج بمقدار 250 دينار عن كل اصدار سنويًا.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة  بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.3 طلب إدراج أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

الشركات المساهمة العامة 

إدراج  تعليمــات  مــن   (20) و   (6) المادتيــن  فــي  الــواردة  الشــروط   
الماليــة. األوراق 

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

نموذج إدراج أسناد القرض

1. دراســة طلــب إدراج أســناد القــرض المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد 
مــن احتوائــه علــى جميــع المعلومــات المطلوبــة .

2. اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيــداع 
األوراق المالية.

3. توقيــع اتفاقيــة إدراج مــع الشــركة واإلعــالن فــي صحيفتيــن يوميتيــن 
عــن المعلومــات المحــددة ضمــن المــادة  (6) مــن تعليمــات اإلدراج.

4. تحديد يوم إلدراج أسناد القرض.

إدراج اســناد القرض الصادرة عن الشــركة الســاهمة العامة في البورصة، 
حيــث يتــم دراســة طلــب اإلدراج المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد مــن 
اســتيفائه لكافــة الشــروط والمتطلبــات المحــددة فــي التعليمــات ثــم 

يتــم إدراج أســناد القــرض وفــق إجــراءات معينــة.

ــة ضمــن المــادة   ــع الوثائــق المطلوب ــه جمي طلــب مــن الشــركة مرفــق ب
(20/ب) مــن تعليمــات إدراج األوراق الماليــة، باإلضافــة إلــى البيانــات 

الــواردة فــي نمــوذج إدراج أســناد القــرض المشــار اليــه أعــاله.

يتــم دفــع رســوم إدراج بمقــدار 0.0001 مــن قيمــة اســناد القــرض وبحــد 
أعلــى 1000 دينــار ســنويًا.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد ثالثة أيام عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.4 طلب إدراج صندوق االستثمار  األردني/ غير األردني المغلق

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

مدير صندوق االستثمار 

ــواردة فــي المــواد (6) و(25) و(28) مــن تعليمــات إدراج   الشــروط ال
األوراق الماليــة.

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

نموذج طلب إدراج صناديق االستثمار

ــة فــي البورصــة،  ــر األردني ــق االســتثمار األردنية/غي إدراج وحــدات صنادي
حيــث يتــم دراســة طلــب اإلدراج المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد مــن 
اســتيفائه لكافــة الشــروط والمتطلبــات المحــددة فــي التعليمــات ثــم 

يتــم إدراج صنــدوق االســتثمار وفــق إجــراءات معينــة.

طلــب مقــدم مــن قبــل مديــر صنــدوق االســتثمار مرفق به جميــع الوثائق 
المطلوبة ضمن المادة (25) من تعليمات إدراج األوراق المالية.

يتــم دفــع رســوم إدراج بمقــدار 0.0004 مــن رأس المــال المدفــوع  بحــد 
أعلــى 3000 دينــار ســنويًا.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد ثالثة أيام عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

1. دراســة طلــب إدراج صنــدوق االســتثمار المقــدم مــن قبــل الشــركة 
والتأكــد مــن احتوائــه علــى جميــع المعلومــات المطلوبــة.

2. اســتكمال كافــة اإلجــراءات الالزمــة لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز 
إيــداع األوراق المالية.

3. توقيــع اتفاقيــة إدراج مــع الشــركة واإلعــالن فــي صحيفتيــن يوميتيــن 
عــن المعلومــات المحــددة ضمــن المــادة (6) مــن تعليمــات اإلدراج.

4. تحديد يوم إلدراج صندوق االستثمار .
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2.5 طلب إدراج الصكوك االسالمية

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

الجهة المصدرة للصكوك

 الشــروط الــواردة فــي الموادفــي المــواد (3) و(4) و(5) و(6) و(7) 
مــن تعليمــات إدراج صكــوك التمويــل االســالمي فــي بورصــة عمــان.

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

نموذج طلب إدراج صكوك التمويل االسالمي

إدراج الصكــوك االســالمية فــي البورصــة، حيــث يتم دراســة طلب اإلدراج 
المقــدم مــن قبــل الجهــة المصــدرة للصكــوك والتأكــد مــن اســتيفائه 
لكافــة الشــروط والمتطلبــات المحــددة فــي التعليمــات ثــم يتــم إدراج 

الصكــوك وفــق إجــراءات معينــة.

الوثائــق  جميــع  بــه  مرفــق  المصــدرة  الجهــة  قبــل  مــن  مقــدم  طلــب 
التمويــل  صكــوك  إدراج  تعليمــات  مــن   (5) المــادة  ضمــن  المطلوبــة 

عمــان. بورصــة  فــي  االســالمي 

رسوم الخدمة

1. دراســة طلــب إدراج الصكــوك المقــدم مــن قبــل الجهــة المصــدرة 
والتأكــد مــن احتوائــه علــى جميــع المعلومــات المطلوبــة.

2. اســتكمال كافــة اإلجــراءات الالزمــة لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز 
إيــداع األوراق المالية.

3. توقيــع اتفاقيــة إدراج مــع الشــركة واإلعــالن فــي صحيفتيــن يوميتيــن 
عــن المعلومــات المحــددة ضمــن المــادة (5) مــن  تعليمات إدراج صكوك 

التمويل االســالمي.
4. تحديد يوم إلدراج الصكوك.

يتــم دفــع رســوم إدراج بمقــدار 0.0001 مــن القيمــة االســمية للصكــوك 
عــن  الصــادرة  الصكــوك  إدراج  دينــار ســنويًا مقابــل   5000 أعلــى  بحــد 

الشــركات المســاهمة العامــة.
أو  الحكومــة  مــن  أي  قبــل  مــن  الصــادرة  للصكــوك  بالنســبة  أمــا 
البلديــات  أو  العامــة  المؤسســات  أو  العامــة  الرســمية  المؤسســات 
فتســتوفي البورصــة بــدًال ســنويًا مقطوعــًا عــن كل إصــدار بمقــدار 250

دينــار.
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وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

اإلجــراءات الوقت التقديري إلتمام الخدمة اســتكمال  مــن  عمــل  يومــي  أقصــى  بحــد  الخدمــة  تقــّدم 
الالزمــة.
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2.6 طلب إدراج إيصاالت اإليداع

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

الجهة المصدرة لإليصاالت

األوراق  إدراج  تعليمــات  مــن   (29) المــادة  فــي  الــواردة  الشــروط   
الماليــة.

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

نموذج طلب إدراج ايصاالت اإليداع

الجهــة  قبــل  مــن  المقــدم  اإليــداع  ايصــاالت  إدراج  طلــب  دراســة   .1
المطلوبــة. المعلومــات  جميــع  علــى  احتوائــه  مــن  والتأكــد  المصــدرة 

2. اســتكمال كافــة اإلجــراءات الالزمــة لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز 
إيــداع األوراق المالية.

3. توقيــع اتفاقيــة إدراج مــع الشــركة واإلعــالن فــي صحيفتيــن يوميتيــن 
عــن المعلومــات المحــددة ضمــن المادة (6) مــن  تعليمات إدراج األوراق 

المالية
4. تحديد يوم إلدراج  االيصاالت.

إدراج ايصــاالت اإليــداع فــي البورصــة، حيــث يتــم دراســة طلــب اإلدراج 
المقــدم مــن قبــل الجهــة المصــدرة لاليصــاالت والتأكــد مــن اســتيفائه 
لكافــة الشــروط والمتطلبــات المحــددة فــي التعليمــات ثــم يتــم إدراج 

االيصــاالت وفــق إجــراءات معينــة.

الوثائــق  جميــع  بــه  مرفــق  المصــدرة  الجهــة  قبــل  مــن  مقــدم  طلــب 
المطلوبــة ضمــن المــادة (29/ب) مــن تعليمــات إدراج األوراق الماليــة

رسوم الخدمة
يتــم دفــع رســوم إدراج بمقــدار 0.0004 مــن رأس المــال المدفــوع  بحــد 

أعلــى 3000 دينــار ســنويًا.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

اإلجــراءات  اســتكمال  مــن  عمــل  يومــي  أقصــى  بحــد  الخدمــة  تقــّدم 
الالزمــة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.7 طلب تغيير اسم الشركة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

أعضاء البورصة والشركات المساهمة العامة المدرجة

 تقديــم الشــركة طلــب لتغييــر اســمها فــي البورصــة مبيــن فيــه (اســم 
الشــركة الجديــد الكامــل والمختصــر باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة)  ومرفــق 

بــه موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة علــى تغييــر اســم الشــركة.

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

ال يوجد

 دراسة طلب تغيير االسم المقدم من قبل الشركة.
 تحديد يوم لتغيير اسم الشركة.

تغييــر اســم الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة وشــركات الوســاطة 
األعضــاء فــي البورصــة بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن قبلهــا.

طلــب مــن الشــركة مرفــق بــه موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة علــى 
تغييــر االســم وعقــد التأســيس والنظــام االساســي المعــدل.

ال يوجدرسوم الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.8 طلب تغيير الرمز  الحرفي/ القطاع للشركة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

  تقديم الشركة طلب لتغيير رمزها الحرفي/قطاعها في البورصة.

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

ال يوجد

1. دراسة طلب تغيير رمزها/ قطاعها المقدم من قبل الشركة.
2. تحديد يوم لتغيير الرمز/ القطاع.

تغيير الرمز الحرفي/القطاع للشركات المدرجة بناًء على طلبها

طلب من الشركة بتغيير الرمز الحرفي/ القطاع

ال يوجدرسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

يتــم تغييــر الرمــز الحرفــي بعــد أســبوعين مــن تقديــم الطلــب أمــا القطــاع الوقت التقديري إلتمام الخدمة
فيتــم تقديــم الخدمــة بحــد أقصــى بعــد يومــي عمــل مــن اســتكمال 

اإلجــراءات الالزمــة .
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2.9 طلب تخفيض رأس المال

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

الشركات المساهمة العامة المدرجة

ومركــز  الماليــة  االوراق  هيئــة  لــدى  الالزمــة  اإلجــراءات  اســتكمال   
الماليــة. األوراق  إيــداع 

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

ال يوجد

1. إيقــاف أســهم الشــركة عــن التــداول بعــد تبّلــغ البورصــة بموافقــة 
وزارة الصناعــة والتجــارة علــى تخفيــض رأســمال الشــركة المكتتــب بــه 
لحيــن انتهــاء إجــراءات التخفيــض بإســتثناء التخفيــض عــن طريــق شــراء 
أســهم الخزينــة فــال يتــم ايقــاف تــداول أســهم الشــركة بهــذه الحالــة.

2. دراســة طلــب التخفيــض الــوارد مــن هيئــة االوراق الماليــة والتأكــد مــن 
احتوائــه علــى جميــع المعلومــات المطلوبة.

3. اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لــدى هيئــة االوراق الماليــة ومركــز إيــداع 
األوراق الماليــة .

4. احتســاب ســعر افتتاحــي بعــد التخفيــض بإســتثناء التخفيــض عــن طريق 
شــراء أســهم الخزينــة فــال يتم احتســاب ســعر.

5. تحديد يوم لتخفيض رأس المال واعادة أسهم الشركة الى التداول.

تخفيــض رأســمال الشــركة المدرجــة فــي البورصــة بإحــدى طــرق التخفيض 
(إطفــاء الخســائر المتراكمــة أو خصــم اإلصــدار أو إرجــاع جــزء مــن رأس 

المــال الــى المســاهمين أو  شــراء أســهم خزينــة).

ال يوجد

ال يوجدرسوم الخدمة



42

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.10 طلب زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

الشركات المساهمة العامة المدرجة

موافقة هيئة األوراق المالية على زيادة رأسمال الشركة.

ال يوجد

زيــادة رأســمال الشــركة المدرجــة فــي البورصــة عــن طريــق رســملة األربــاح 
االحتياطــي  أو  االختيــاي  االحتياطــي  أو  االصــدار  عــالوة  أو  المــدورة 
الخــاص  وتوزيعهــا علــى المســاهمين كأســهم مجانيــة حيــث تتــم عمليــة 
الزيــادة فــي اليــوم الســادس عشــر مــن تاريــخ موافقــة هيئــة االوراق 

الماليــة علــى تســجيل األوراق الماليــة.

1. اســتالم كتــاب موافقــة مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة علــى 
زيــادة رأس المــال عــن طريــق توزيــع أســهم مجانيــة.

2. فــي نهايــة اليــوم الخامــس عشــر مــن تاريــخ موافقــة هيئــة األوراق 
مرجعــي  ســعر  احتســاب  يتــم  الماليــة  األوراق  تســجيل  علــى  الماليــة 

الشــركة. لســهم 
3. يتــم إدراج أســهم الزيــادة فــي اليــوم الســادس عشــر مــن تاريخ موافقة 

هيئة األوراق المالية على تســجيل األوراق المالية.  

ال يوجد

0.0004 مــن أســهم الزيــادة  فــي رأس المــال بحيــث ال تتجــاوز الرســوم رسوم الخدمة
ــار. المفروضــة باالضافــة الــى رســوم اإلدراج الســنوية 3000 دين

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

األوراق  مــن موافقــة هيئــة  الســادس عشــر  اليــوم  فــي  الزيــادة  تتــم 
المــال. رأس  زيــادة  علــى  الماليــة 

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1305/1304/1303/1302/1301/1300
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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2.11 طلب زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

 الشــروط الــواردة فــي المــادة (14) مــن تعليمــات إدراج األوراق 
الماليــة.

إيــداع  لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز  اســتكمال اإلجــراءات   
الماليــة.  األوراق 

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

طلب إدراج أسهم زيادة

ــادة رأســمال الشــركة المدرجــة فــي البورصــة عــن طريــق عرضــه علــى  زي
ــادة المقــدم مــن قبــل  مســاهمي الشــركة حيــث يتــم دراســة طلــب الزي
الشــركة والتأكــد مــن اســتيفائه لكافــة الشــروط والمتطلبــات ثــم يتــم 

زيــادة رأس المــال بإجــراءات معينــة.

طلب زيادة من الشركة مرفق به ما يلي:
1. وعقد التأسيس والنظام األساسي بعد التعديل.

2. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال.
3. نســخة عــن محضــر اجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة والمتعلــق بعمليــة 

الزيادة
4. نســخة عــن موافقــة مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة علــى 

تســجيل أســهم الزيــادة.
5. أسماء المساهمين بـ 5% أو أكثر من رأسمال الشركة.

التنفيذيــة واألســهم  اإلدارة  ورتــب  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  أســماء   .6
المملوكــة مــن قبــل كل منهــم وأقربائهــم.

7. نشرة االصدار اذا كان موجه الكثر من 30 مساهم.
8. نتائج تغطية اإلصدار.



45

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

1. اســتالم كتــاب موافقــة هيئــة األوراق الماليــة علــى زيــادة رأس المــال 
عــن طريــق االكتتــاب الخــاص.

2. تــدرج حقــوق االكتتــاب ويلغــى إدراجهــا وفقــًا ألحــكام وتعليمــات 
التعامــل بحقــوق االكتتــاب المعمــول بهــا.

3. اســتكمال الشــركة إجــراءات الزيــادة  لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركز 
إيــداع األوراق المالية.

4. دراســة طلــب الزيــادة المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد مــن احتوائــه 
للبيانــات المطلوبــة.

5. يتم تحديد يوم إلدراج أسهم الزيادة .

0.0004 مــن أســهم الزيــادة  فــي رأس المــال بحيــث  ال تتجــاوز الرســوم رسوم الخدمة
المفروضــة باإلضافــة الــى رســوم اإلدراج الســنوية 3000 دينــار

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1305/1304/1303/1302/1301/1300
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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طلب زيادة رأس المال عن طريق مستثمر استراتيجي أو اكتتاب عام   2.12
أو رسملة ديون أو أسناد قرض

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

األوراق  إدراج  تعليمــات  مــن   (14) المــادة  فــي  الــواردة  الشــروط   
الماليــة. 

إيــداع  ومركــز  الماليــة  األوراق  هيئــة  لــدى  اإلجــراءات  اســتكمال    
الماليــة. األوراق 

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

إدراج أسهم زيادة

زيــادة رأســمال الشــركة المــدرج فــي البورصــة حيــث يتــم دراســة طلــب 
إدراج أســهم الزيــادة المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد مــن اســتيفائه 
لكافــة الشــروط والمتطلبــات ثــم يتــم زيــادة رأس المــال بإجــراءات معينــة.

طلب زيادة من الشركة مرفقًا به ما يلي:
1. عقد التأسيس والنظام األساسي بعد التعديل.

2. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال
3. نســخة عــن محضــر اجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة والمتعلــق بعمليــة 

الزيادة.
4. نســخة عــن موافقــة مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة علــى 

تســجيل أســهم الزيــادة
5. أسماء المساهمين بـ 5% أو أكثر من رأسمال الشركة.

التنفيذيــة واألســهم  اإلدارة  ورتــب  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  أســماء   .6
المملوكــة مــن قبــل كل منهــم وأقربائهــم.

7. نشــرة اإلصــدار ونتائــج تغطيــة اإلصــدار ومعادلــة التخصيــص اذا كانــت 
الزيــادة عــن طريــق اكتتــاب عــام

1. دراســة طلــب إدراج أســهم الزيــادة المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد 
مــن احتوائــه علــى كافــة البيانــات المطلوبــة.

2. اســتكمال الشــركة إجــراءات الزيــادة  لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركز 
إيــداع األوراق المالية .

3. تحديد يوم إلدراج أسهم الزيادة .
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0.0004 مــن أســهم الزيــادة  فــي رأس المــال بحيــث ال تتجــاوز الرســوم رسوم الخدمة
ــار. المفروضــة باالضافــة الــى رســوم اإلدراج الســنوية 3000 دين

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1305/1304/1303/1302/1301/1300
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

 اســتكمال اإلجــراءات لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيداع األوراق 
المالية.

 تزويد البورصة بمتطلبات هيكلة رأس المال.
 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

نموذج إعادة هيكلة رأس المال

تخفيــض رأســمال الشــركة المدرجــة وزيادتــه فــي نفــس الوقــت حيــث يتــم 
دراســة طلــب هيكلــة رأس المــال المقــدم مــن قبــل الشــركة والتأكــد 
مــن اســتيفائه لكافــة الشــروط والمتطلبــات ومــن ثــم هيكلــة رأس المــال 

بإجــراءات معينــة.

طلب اعادة هيكلة من الشركة مرفق به ما يلي:

1. عقد التأسيس والنظام األساسي (بعد التعديل)
2. أسماء المساهمين بـ 5% أو أكثر من اسهم الشركة.

التنفيذيــة واألســهم  اإلدارة  ورتــب  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  أســماء   .3
المملوكــة مــن قبــل كل منهــم وأقربائهــم.

4. بيان سبب التخفيض.
5. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال وتخفيضه .

6. نتائج التغطية.
7. نســخة عــن محضــر اجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة والمتعلــق بعمليــة 

الزيــادة والمتعلــق بتخفيــض رأس المــال.
8. نســخة عــن موافقــة مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة علــى 

تســجيل أســهم الزيــادة.
9. نشرة االصدار.

10. معادلة تخصيص األسهم بعد اجراء عملية الهيكلة.
11. البيانات المالية بعد الهيكلة.

2.13 طلب إعادة هيكلة رأس المال
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0.0004 مــن أســهم الزيــادة  فــي رأس المــال بحيــث ال تتجــاوز الرســوم رسوم الخدمة
ــار المفروضــة باإلضافــة الــى رســوم اإلدراج الســنوية 3000 دين

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1305/1304/1303/1302/1301/1300
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

اســتالم موافقــة وزارة  بعــد  التــداول  عــن  الشــركة  أســهم  ايقــاف   .1
. المــال  رأس  علــى هيكلــة  والتجــارة  الصناعــة 

2. دراســة طلــب اعــادة هيكلــة رأس المــال المقــدم مــن قبــل الشــركة 
والتأكــد مــن احتوائــه علــى كافــة البيانــات المطلوبــة.

3. اســتكمال إجــراءات إعــادة الهيكلــة لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز 
إيــداع األوراق الماليــة.

4. تحديــد يــوم إلعــادة الشــركة إلــى التــداول بســعر  معــوم ورأســمال 
ــد. جدي
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2.14 طلب انـدمــاج الشـــركــات في حال وجود شركة دامجة
وشركة مندمجة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

اندمــاج شــركة مــع شــركة أخــرى احداهمــا تكــون هــي الشــركة الدامجــة 
حيــث يتــم دراســة طلــب االندمــاج المقــدم مــن قبــل الشــركة الدامجــة 
إلغــاء  يتــم  ثــم  والمتطلبــات  الشــروط  لكافــة  اســتيفائه  مــن  والتأكــد 
الشــركة المندمجــة وزيــادة رأســمال الشــركة الدامجــة بإجــراءات معينــة.

 اســتكمال اإلجــراءات لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيداع األوراق 
المالية.

 تزويد البورصة بمتطلبات اإلندماج.
 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

طلب اندماج

طلب مقدم من قبل  الشركة الدامجة مرفق به ما يلي:

1. عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة بعد االندماج
2. محاضــر اجتماعــات الهيئتــان العامتــان غيــر العاديتيــن للشــركتين قبــل 

االندمــاج محتويــة علــى قــرار موافقــة الهيئتــان علــى االندمــاج.
3. الميزانيات العمومية للشركتين المندمجتين قبل االندماج.

4. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على االندماج وزيادة رأس المال.
5. شهادة تسجيل الشركة.

6. تقرير لجنة االندماج (لجنة تقرير المطلوبات والموجودات) 
7. الميزانية االفتتاحية للشركة بعد االندماج.

8. معادلة تخصيص األسهم.
9. أســماء المســاهمين ب 5% أو أكثــر مــن رأس المــال ونســبة مســاهمة 

كل منهــم
االدارة  أشــخاص  ورتــب  وأســماء  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أســماء   .10
التنفيذيــة العليــا واالســهم المملوكــة مــن قبــل كل منهــم وأقربائهــم 
األســهم  وعــدد  الشــركة  مســاهمي  أســماء  يتضمــن  كشــف   .11
المملوكــة مــن قبــل كل منهــم ونســبة مســاهمة غيــر األردنييــن فــي 

الشــركة.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

رسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

0.0004 من أســهم الزيادة  في رأس المال بحيث ان ال تتجاوز  الرســوم 
المفروضة باإلضافة الى رسوم اإلدراج السنوية 3000 دينار

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1305/1304/1303/1302/1301/1300
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

12. نسخة عن قرار مجلس إدارة الشركتين المتعلق باالندماج.
13. التقريــر الســنوي للشــركتين المندمجتيــن آلخــر ســنة ماليــة، الــذي 
يتضمــن تقريــر مجلــس إدارة الشــركة والبيانــات الماليــة وتقريــر مدققــي 

حســابات الشــركتين.
14. البيانــات الماليــة مراجعــة مــن قبــل مدققــي حســابات الشــركة والتي 
تغطــي الفتــرة مــن نهايــة الســنة الماليــة الســابقة لتاريــخ تقديــم طلــب 
إعــادة التــداول بأســهم الشــركة الدامجــة وحتــى نهايــة الربــع األخيــر الــذي 

يســبق تاريــخ الموافقــة النهائيــة علــى االندمــاج.
15.  نســخة عــن موافقــة مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة علــى 

تســجيل أســهم الزيــادة.

1. إيقــاف أســهم الشــركتين عــن التــداول بعــد اســتالم كتــاب مــن مراقــب 
عــام الشــركات بالموافقــة علــى اندمــاج الشــركتين والمتضمــن موجــزًا 
عــن عقــد االندمــاج ونتائــج إعــادة التقديــر والميزانيــة االفتتاحيــة للشــركة 

الدامجــة.
2. إلغــاء إدراج الشــركة المندمجــة بعــد اســتالم كتــاب مــن دائــرة مراقبــة 

الشــركات بشــطب تســجيل الشــركة المدمجــة.
وإدراج  الدامجــة  الشــركة  بأســهم  التــداول  إعــادة  طلــب  دراســة   .3
أســهم الزيــادة الناتجــة عــن االندمــاج والتأكــد مــن احتوائــه علــى الوثائــق 

المطلوبــة. والبيانــات 
األوراق  هيئــة  لــدى  الزيــادة  إجــراءات  الدامجــة  الشــركة  اســتكمال   .4

الماليــة. األوراق  إيــداع  ومركــز  الماليــة 
5. تحديــد يــوم إلعــادة الشــركة الدامجــة الــى التــداول  بســعر  معــوم 

وإدراج أســهم الزيــادة.
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2.15 طلب انـدمــاج الشـــركــات في حال وجود شركة جديدة ناتجة 
عن االندماج

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

الوثائق المطلوبة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

 اســتكمال اإلجــراءات لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيداع األوراق 
المالية.

 تزويــد البورصــة بمتطلبــات االندمــاج وتحقيــق الشــروط الــواردة فــي 
المــواد (4) و(5) و(6) مــن تعليمــات إدراج األوراق الماليــة.

 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة.

-طلب اندماج
- طلب إدراج

طلــب مقــدم مــن قبــل الشــركة الناتجــة عــن االندمــاج مرفــق بــه مــا 
يلــي:

1. محاضــر اجتماعــات الهيئتــان العامتــان غيــر العاديتيــن للشــركتين قبــل 
االندمــاج محتويــة علــى قــرار موافقــة الهيئتيــن علــى االندمــاج.
2. الميزانيات العمومية للشركتين المندمجتين قبل االندماج.

3. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على االندماج.
4. تقرير لجنة االندماج (لجنة تقرير المطلوبات والموجودات) 

5. الميزانية االفتتاحية للشركة بعد االندماج.
6. معادلة تخصيص األسهم.

7. كشــف يتضمــن أســماء مســاهمي الشــركة وعــدد األســهم المملوكــة 
مــن قبــل كل منهــم ونســبة مســاهمة غيــر األردنييــن فــي الشــركة.

8. نسخة عن قرار مجلس إدارة الشركة المتعلق باالندماج.
الــذي  المندمجتيــن آلخــر ســنة ماليــة،  الســنوي للشــركتين  التقريــر   .9
يتضمــن تقريــر مجلــس إدارة الشــركة والبيانــات الماليــة وتقريــر مدققــي 

حســابات الشــركتين.
10. جميــع الوثائــق المطلوبــة ضمــن المــادة (4) مــن تعليمــات إدراج 

الماليــة. األوراق 

وصف الخدمة

يتــم  حيــث  جديــدة  شــركة  لتكويــن  أخــرى  شــركة  مــع  شــركة  اندمــاج 
دراســة طلــب  االندمــاج المقــدم مــن قبــل الشــركة الناتجــة عــن االندمــاج 
والتأكــد مــن اســتيفائه لكافــة الشــروط والمتطلبــات ثــم يتــم إلغــاء إدراج 

الشــركتين المندمجتيــن وإدراج الشــركة الجديــدة بإجــراءات معينــة.
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خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

1. إيقــاف الشــركتين عــن التــداول، بعــد اســتالم كتــاب مــن مراقــب عــام 

الشــركات بالموافقــة علــى اندمــاج الشــركتين والمتضمــن موجــزًا عــن 

عقــد االندمــاج ونتائــج إعــادة التقديــر والميزانيــة االفتتاحيــة للشــركة 

الدامجــة.

2. إلغــاء إدراج الشــركتين المندمجتيــن بعــد اســتالم كتــاب مــن دائــرة 

مراقبــة الشــركات بشــطب تســجيل الشــركة المدمجــة.

3. اســتالم طلــب مــن الشــركة الجديــدة الناتجــة عــن االندمــاج مرفــق بــه 

الوثائــق والبيانــات المطلوبــة.

4. اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلدراج أســهم شــركة ألول مــرة والمبينــة 

فــي بنــد إدراج أســهم الشــركات المســاهمة العامــة.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

رسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد ثالثة أيام عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة

0.0004 من رأس المال بحيث ال تتجاوز  رســوم اإلدراج الســنوية 3000
دينــار يتــم دفعها ســنويُا.

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1305/1304/1303/1302/1301/1300
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

شركات المساهمة العامة المدرجة

 موافقة وزارة الصناعة والتجارة على التملك.
 دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصالح البورصة

طلب تملك

تملك شركة كامل أسهم شركة أخرى

طلب تملك أسهم بنسبة 100% من قبل الشركة المملوكةمرفق 
بــه مــا يلي :

1. عقد التأسيس والنظام األساسي.
2. أسماء المساهمين بـ 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

التنفيذيــة واألســهم  اإلدارة  ورتــب  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  أســماء   .3
المملوكــة مــن قبــل كل منهــم وأقربائهــم.

للشــركتين والمتعلقــة  العامــة  الهيئــات  اجتماعــات  4. نســخة محاضــر 
التملــك. بعمليــة 

5. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على التملك.
6. البيانــات الماليــة للشــركة المملوكــة بعــد الموافقــة النهائيــة علــى 

التملــك.
7. أي بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية لغايات إجراءات التملك.

1. إيقــاف أســهم الشــركة  المملوكــة لحيــن اســتكمال إجــراءات التملــك 
بعــد اســتالم موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة علــى التملــك. 

البيانــات  كافــة  علــى  احتوائــه  مــن  والتأكــد  التملــك  دراســة طلــب   .2
المطلوبــة.

3. اســتكمال إجــراءات التملــك لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز إيــداع 
األوراق الماليــة

4. تحديد يوم إلعادة أسهم  الشركة المملوكة الى التداول.

2.16 طلب تملك شركة بنسبة %100
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

رسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد يومي عمل من استكمال اإلجراءات الالزمة.

ال يوجد

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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الخدمات المقدمة للمستثمرين
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الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

القانونية

قسم الشؤون القانونية وقسم المتابعة والتنفيذ

اعضاء البورصة (الوسطاء الماليين ) وعمالئهم 

جميــع  مســتوفيًا  المحتكمــة  الجهــة  مــن  التحكيــم  طلــب  تقديــم   - أ 
المطلوبــة. والوثائــق  المعلومــات 

ــرد علــى طلــب التحكيــم مــن الجهــة  المحتكــم ضدهــا مســتوفيًا  ب - ال
جميــع المعلومــات والوثائــق المطلوبــة خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن 

تاريــخ تســلمه لطلــب التحكيــم.

ال يوجد

المحكميــن  وتعييــن  ضــده  والمحتكــم  المحتكــم  بيــن  الوثائــق  تبــادل 
تمهيــدًا لرفــع ملــف النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم للنظــر والفصــل فيــه وفقــًا 

ألحــكام تعليمــات حــل المنازعــات  فــي البورصــة لســنة 2018.

يجب ان يتضمن طلب التحكيم المعلومات التالية:

 اسم كل من  المحتكم والمحتكم ضده وعنوانه كامًال.
 االتفاقــات ذات العالقــة وخاصــة المتعلقــة باالتفــاق علــى إحالــة 

النــزاع إلــى التحكيــم وفقــًا لهــذه التعليمــات.
 وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب.

 إشــارة إلــى موضــوع الطلــب والمبالــغ المطلوبــة واألدلــة التي يســتند 
إليهــا فــي ادعائه.

 تحديــد عــدد المحكميــن  فــي هيئــة التحكيــم  وتســمية محكمــه وفقــًا 
ألحــكام المــادة (6) مــن هــذه التعليمات.

الداخلــي  النظــام  البــدالت المنصــوص عليهــا فــي  يثبــت دفــع   مــا 
بورصــة عمــان. لعوائــد شــركة 

 أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.
  يجب ان يتضمن الرد على طلب التحكيم المعلومات التالية:-

 رأيه حول طبيعة وظروف النزاع.
 جوابه على طلبات المحتكم  والوثائق واألدلة التي يستند إليها.

وتســمية   المحكميــن  عــدد  حــول  المقدمــة  المقترحــات  علــى  رده   
التعليمــات . (6) مــن هــذه  المــادة  محكمــه وفقــًا ألحــكام 

 أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع النزاع.

3.1 طلب التحكيم المقدم من الجهة  المحتكمة
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خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

رسوم الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

الجهــة   مــن  المقــدم  التحكيــم  طلــب  التالــي الســتالم  اليــوم  فــي  أ- 
المحتكمــه والمشــتمل علــى جميــع المعلومــات والوثائــق المطلوبــة، 
يتــم تزويــد  المحتكــم ضدهــا بنســخة مــن الطلــب والوثائــق المرفقــة بــه 

ــام عمــل. ــه خــالل  عشــرة اي ــرد علي لي

ب- يتــم اســتالم الــرد علــى طلــب التحكيــم المقــدم مــن الجهــة  المحتكم 
ضدهــا والمشــتمل علــى جميع المعلومــات والوثائق المطلوبة.

ــرد المقــدم مــن الجهــة  المحتكــم ضدهــا ادعــاء  ج- فــي حــال تضمــن ال
ــد المحتكــم  بنســخة مــن الطلــب والوثائــق المرفقــة  ــل يتــم تزوي بالتقاب

بــه ليــرد عليــه خــالل  عشــرة أيــام عمــل.

د- عنــد االنتهــاء مــن إجــراءات تبــادل الوثائــق وتعييــن المحكميــن، يرفــع 
ملــف النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم. 

ه- يصــدر قــرار التحكيــم فــي نســخة أصليــة تودعهــا هيئــة التحكيــم لــدى 
الدائــرة القانونيــة كمــا تقــوم بتســليم كل مــن الطرفيــن نســخة مــن قــرار 
التحكيــم شــريطة أن يكــون الطرفــان أو أحدهمــا دفــع مصاريــف التحكيــم 

كاملــة.

 ال يتــم تقاضــي رســوم مقابــل تقديــم هــذه الخدمــة، علمــًا بــأن هيئــة 
التحكيــم التــي تقــوم بالنظــر فــي موضــوع النــزاع والفصــل فيــه تحــدد 
أتعــاب التحكيــم وفقــًا لمــا تــراه مناســبًا ويحــق الطــراف النــزاع االعتــراض 

علــى االتعــاب.

لجميــع  مســتوفيًا  التحكيــم  طلــب  اســتالم  تاريــخ  مــن  اســابيع  ثالثــة 
الشــروط، والتشــمل هــذ المــدة الثالثيــن يومــًا المحــددة لهيئــة التحكيــم 

الصــدار قــرار التحكيــم والقابلــة للتمديــد  ثالثيــن يومــًا اضافيــة.

الدائرة القانونية/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1111 / 1112 / 1113 / 1114
info@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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3.2 طلب توزيع المعلومات من خالل شاشات االستعالم الخاصة بالبورصة

الدائرة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

نشر المعلومات

الشركات االستثمارية

اتفاقية توزيع المعلومات

شاشــات عــرض معلومــات التــداول الفوريــة المرتبطــة بنظــام التــداول 
االلكترونــي مباشــرة وذلــك لغايــات عرضهــا فــي مواقعهــم ومتابعــة 

االســتثمارية. محافظهــم 

 توفير خط اتصال بين بورصة عمان والشركة/المؤسسة الراغبة 
بعرض المعلومات على أن تكون سعة الخط (64k) لكل شاشة عرض 

وعلى نفقة الشركة.
 توفير أجهزة حاسوب تحمل المواصفات الفنية التي تحددها 

البورصة وعلى نفقة الشركة.
 تسمية ضابط ارتباط من الطرف المقابل للتنسيق بشأن األمور 

الفنية.
 عدم توزيع المعلومات التي تتلقاها الشركة من البورصة إلى 

أية جهة أخرى.
 اإللتزام بأحكام االتفاقية الخاصة بالخدمة.

كتاب من الشركة يتضمن طلب الخدمة متضمنًا الوثائق التالية:
1- شهادة تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.

2- عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
3- ملخص عن نشاط الشركة وغاياتها وحجم محفظتها االستثمارية 

في البورصة.

1- دراسة الطلب واالطالع على نشاط الشركة ورفع الطلب إلى 
إدارة البورصة التخاذ القرار المناسب

2- توقيع االتفاقية الخاصة بالخدمة.

الوثائق المطلوبة

- 6000 ســتة آالف دينار أردني ســنويًا عن كل شاشــة عرض للمعلومات رسوم الخدمة
الفورية.

- تدفع الرسوم مقدمًا في بداية كل سنة تعاقدية.
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الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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3.3 طلب عرض التملك العام

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

اإلدراج والعمليات

اإلدراج واألعضاء ودائرة العمليات

المستثمرين

ال يوجد

رغبــة المســتثمر بشــراء أوراق ماليــة أو مبادلتهـــا بهــدف تملــك ما نســبته 
40% أو اكثــر مــن االوراق الماليــة المصــدرة مــن مصــدر عــام.

 أن ال تقل نسبة الحـد األدنى لعدد األسهم المنوي تملكها من 
خالل عرض التملـك العـام  عن 40% من أسهم الشركة المنوي 

تملك أسهمها.
 تعيين شركة وساطة إلدارة عملية عرض التملك العام.

 اإلعالن عن محتويات التقرير االفصاحي في صحيفتين يوميتين 
محليتين مرتين على األقل.

1- تقرير افصاحي يحتوي على المعلومات التالية:
 معلومات عن الشخص الذي ينوي تملك األسهم.
 معلومات عن الشركة المنوي تملك األسهم بها.

 عــدد األســهم المملوكــة مــن قبــل الشــخص الــذي ينــوي تملــك 
األســهم.

ــى لعــدد األســهم المنــوي تملكهــا مــن  ــى والحــد األعل  الحــد األدن
ــام ونســبة كل منهمــا مــن رأســمال الشــركة  ــك العـ خــالل عــرض التملـ

المنــوي تملــك أســهمها.
 الســعر الــذي ينــوي الشــخص تنفيــذ العمليــة عليــه مــع اإلشــارة إلــى 

أن هــذا الســعر هــو ســـعر مبدئــي.
 الغاية من تملك األسهم بشكل تفصيلي.

ــإدارة عمليــة عــرض  2- اســم شــركة الخدمــات الماليــة التــي ســتقوم ب
التملــك العــام.

3- طلــب مقــدم مــن الشــركة المتملــك بهــا بإعادتهــا للتــداول مرفــق 
ــل كل  ــه أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة واألســهم المملوكــة مــن قب ب

منهــم وأقربائهــم.

الوثائق المطلوبة
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خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

ال يوجدرسوم الخدمة

1- ايقــاف اســهم الشــركة التــي ســيتم التملــك بهــا عــن التــداول بعــد 
اســتالم كتــاب مــن الشــركة أو مــن جهــة مختصــة علــى عــرض التملــك 

العــام
2- موافقة هيئة األوراق المالية  على عرض التملك العام.

3- يتــم تنفيــذ عمليــة عــرض التملــك العــام مــن خــالل آليــة محــددة 
تســمح للوســطاء بإدخــال أوامــر البيــع وعلــى ســعر محــدد، بعــد ذلــك 

يتــم حصــر هــذه الطلبــات.
4- علــى الشــخص أن يقــوم بدفــع مبلــغ لجميــع بائعــي األوراق الماليــة 
التــي تــم شــراؤها وفــق عــرض التملــك العــام مســاويًا ألعلــى ســعر تــم 

الشــراء بــه.
5-  عنــد اســتكمال الشــركة تقديــم طلــب إعادتهــا الــى التــداول والتأكــد 
إيــداع  مــن اســتكمال اإلجــراءات لــدى هيئــة األوراق الماليــة ومركــز 
األوراق الماليــة يتــم إعــادة التــداول بأســهم الشــركة التــي تــم التملــك 

فيهــا.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

دائرة اإلدراج /بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

1305/1304/1303/1302/1301/1300 فرعي:   
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

دائرة العمليات/ بورصة عمان
فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201

فرعي:  1253/1252/1251/1250
marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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 الخدمات المقدمة للمؤسسات 
والمنظمات المحلية والدولية
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4.1 طلب إدراج السندات واألذونات الحكومية وسندات المؤسسات العامة

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

اإلدراج 

اإلدراج واألعضاء

حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمؤسســات الرســمية العامــة 
والمؤسســات العامــة والبلديــات.

إدراج األوراق الماليــة الصــادرة مــن قبــل حكومــة المملكــة األردنيــة 
العامــة  والمؤسســات  العامــة  الرســمية  والمؤسســات  الهاشــمية 

البورصــة. فــي  والبلديــات 

ال يوجد

 التقــدم بطلــب إدراج مــن قبــل البنــك المركــزي إلدراج الســندات 
او االذونــات مرفــق بــه شــروط اإلصــدار ونتائجــه.

تســجيل  علــى  بالموافقــة  الماليــة  األوراق  هيئــة  قــرار  صــدور   
الســندات.

البنــك  عــن  صــادر  االذونــات  أو  للســندات  ونتائجــه  االصــدار  شــروط 
المركــزي.

يتم دفع رسوم إدراج بمقدار 250 دينار عن كل إصدار سنويًا.

تقــّدم الخدمــة بحــد أقصــى بعــد يومــي عمــل مــن اســتكمال اإلجــراءات 
الالزمة.

1.اســتالم طلــب إدراج مرفــق بــه شــروط اإلصــدار  ونتائجــه، وكتــاب 
موافقــة هيئــة األوراق الماليــة علــى تســجيل الســندات .

2.  تزويــد البورصــة بالرمــز الرقمــي للورقــة الماليــة مــن قبــل مركــز إيــداع 
األوراق المالية. 

3. تحديد يوم إلدراج السندات/األذونات  .

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة اإلدراج/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي: 1302/1301/1300 /1305/1304/1303
listing@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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الخدمات المقدمة لمزودي 
البيانات
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 (Ticker Tape) 5.1 طلب توزيع المعلومات من خالل الشريط المتحرك
على الموقع اإللكتروني

الدائرة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

نشر المعلومات

الجهات التي تمتلك مواقع إلكترونية

اتفاقية الشريط المتحرك

الســماح للجهــات الراغبــة بعرض شــريط اســعار األوراق الماليــة المتداولة 
مواقعهــا  علــى  وذلــك  االلكترونــي  البورصــة  موقــع  علــى  المتوفــر 

االلكترونيــة.

 توفــر موقــع إلكترونــي رســمي معتمــد يتعلــق محتــواه باألمــور 
االقتصاديــة.

هــذه  مصــدر  أن  إلــى  يشــير  مــا  بوضــع  المعنيــة  الجهــة  إلتــزام   
المعلومــات هــو بورصــة عمــان وكذلــك وضــع رابــط  Link  لموقــع 

االنترنــت. علــى  عمــان  بورصــة 
 اإللتزام بأحكام االتفاقية الخاصة بالخدمة.

عنــوان  إلــى  باإلضافــة  الخدمــة  طلــب  يتضمــن  الشــركة  مــن  كتــاب 
ووصــف  عليــه  األســعار  شــريط  نشــر  الُمــراد  اإللكترونــي  الموقــع 

الموقــع. لمحتــوى 

1- دراسة الطلب واإلطالع على الموقع اإللكتروني للجهة الراغبة 
بعرض الشريط المتحرك، و رفعه إلى إدارة البورصة التخاذ القرار 

المناسب.
2-  توقيع االتفاقية الخاصة بالخدمة.

الوثائق المطلوبة

ال يوجدرسوم الخدمة

اســتكمال  مــن  عمــل  أيــام  ثالثــة  بعــد  أقصــى  بحــد  الخدمــة  تقــّدم 
الالزمــة. اإلجــراءات 

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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5.2 طلب توزيع المعلومات من خالل االنترنت

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

نشر المعلومات

موزعي البيانات المعتمدين

اتفاقية توزيع المعلومات

تزويــد موزعــي البيانــات المعتمديــن ببيانــات التــداول الحيــة والمباشــرة 
من خالل  Live Feed وذلك لغايات نشــرها بشــكل مباشــر للمســتثمرين 
علــى  تحميلهــا  يتــم  التــي  الخاصــة  البرمجيــات  خــالل  مــن  والمهتميــن 
الكترونــي مخصــص  خــالل موقــع  مــن  أو  الشــخصي  الحاســب  أجهــزة 

ــة. لهــذه الغاي

 تقــوم الشــركة بتركيــب كافــة األجهــزة وخطــوط االتصــال الالزمــة 
لتزويدهــا بالمعلومــات علــى نفقتهــا، وتكــون مســؤولة عــن صيانتهــا 

وكافــة األمــور المتعلقــة بهــا.
 أن تكــون عمليــة الدخــول إلــى الخدمــة محصــورة بالعمــالء لــدى 

الشــركة ومــن خــالل اســم مســتخدم وكلمــة مــرور.
 تلتــزم الشــركة بعــدم توزيــع المعلومــات إلــى شــركة توزيــع أخــرى 
ــاًء علــى موافقــة البورصــة الخطيــة المســبقة، وبشــرط أن تقــوم  إال بن
البورصــة  الغــرض مــع  بإبــرام اتفاقيــة لهــذا  التوزيــع الجديــدة  شــركة 

مباشــرة
 اإللتزام بأحكام االتفاقية الخاصة بالخدمة.

1- كتاب من الشركة يتضمن طلب الخدمة متضمنًا الوثائق التالية:
 تقرير مفصل عن الخدمة المنوي تقديمها.

 شهادة تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.
 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.

 أسماء المساهمين في الشركة.
 ملخص عن نشاط الشركة.

ــن يتلقــون  ــر دوري شــهري بأســماء المســتخدمين الذي ــم تقري 2- تقدي
المعلومــات الفوريــة للبورصــة وأعدادهــم.

الوثائق المطلوبة
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1. دراســة الطلــب والوثائــق المقدمــة مــن الجهــة المعنيــة ورفعهــا 
إلــى إدارة البورصــة التخــاذ القــرار المناســب.

2. توقيع االتفاقية الخاصة بالخدمة.
3. تزويــد الشــركة بالملفــات والبيانــات اإللكترونيــة الالزمــة لبــدء عمليــة 

التطوير.  
4. إجــراء االختبــارات الوظيفيــة للبرنامــج للتأكــد مــن صحــة المعلومــات 

المقدمــة مــن خاللــه.

 5 خمســة دوالرات أمريكيــة أو مــا يعادلهــا بالدينــار األردنــي شــهريًا 
عــن كل مســتخدم (شاشــة اســتخدام للمعلومــات الفوريــة للتــداول)، 
وال تدفــع الشــركة أيــة بــدالت لقــاء توزيــع المعلومــات غيــر الفوريــة 

للمســتخدمين.
 تدفع الرسوم في نهاية كل شهر.

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

رسوم الخدمة
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5.3 طلب توزيع المعلومات من خالل أجهزة الهاتف المحمول

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

نشر المعلومات

موزعي البيانات المعتمدين

اتفاقية الهاتف المحمول

تزويــد موزعــي البيانــات المعتمديــن ببيانــات التــداول الحيــة والمباشــرة 
من خالل  Live Feed وذلك لغايات نشــرها بشــكل مباشــر للمســتثمرين 
علــى  تحميلهــا  يتــم  التــي  الخاصــة  البرمجيــات  خــالل  مــن  والمهتميــن 

أجهــزة الهاتــف المحمــول أو مــن خــالل الرســائل القصيــرة.

 تقــوم الشــركة بتركيــب كافــة األجهــزة وخطــوط االتصــال الالزمــة 
لتزويدهــا بالمعلومــات علــى نفقتهــا، وتكــون مســؤولة عــن صيانتهــا 

وكافــة األمــور المتعلقــة بهــا.
 أن تكــون عمليــة الدخــول إلــى الخدمــة محصــورة بالعمــالء لــدى 

الشــركة ومــن خــالل اســم مســتخدم وكلمــة مــرور.
 تلتــزم الشــركة بعــدم توزيــع المعلومــات إلــى شــركة توزيــع أخــرى 
ــاًء علــى موافقــة البورصــة الخطيــة المســبقة، وبشــرط أن تقــوم  إال بن
البورصــة  الغــرض مــع  بإبــرام اتفاقيــة لهــذا  التوزيــع الجديــدة  شــركة 

مباشــرة.
 اإللتزام بأحكام االتفاقية الخاصة بالخدمة.

1- كتاب من الشركة يتضمن طلب الخدمة متضمنًا الوثائق التالية:
 تقرير مفصل عن الخدمة المنوي تقديمها.

 شهادة تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.
 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.

 أسماء المساهمين في الشركة.
 ملخص عن نشاط الشركة

ــن يتلقــون  ــر دوري شــهري بأســماء المســتخدمين الذي ــم تقري 2- تقدي
المعلومــات الفوريــة للبورصــة وأعدادهــم.

1- دراســة الطلــب والوثائــق المقدمــة مــن الجهــة المعنيــة ورفعهــا 
إلــى إدارة البورصــة التخــاذ القــرار المناســب.

2- توقيع االتفاقية الخاصة بالخدمة.

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة
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تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

 20% من إجمالي المبالغ المســتوفاة من العمالء نتيجة تلقيهم 
المعلومــات مــن خالل الهاتف المحمول.
 تدفع الرسوم في نهاية كل شهر.

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

رسوم الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني

3- تزويــد الشــركة بالملفــات والبيانــات اإللكترونيــة الالزمــة لبــدء عمليــة 
التطوير.  

4- إجــراء االختبــارات الوظيفيــة للبرنامــج للتأكــد مــن صحــة المعلومــات 
المقدمــة مــن خاللــه.
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5.4 طلب توزيع المعلومات من خالل شاشات استعالم التداول

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

نشر المعلومات

الشركات االستثمارية

اتفاقية توزيع المعلومات

شاشــات عــرض معلومــات التــداول الفوريــة المرتبطــة بنظــام التــداول 
اإللكترونــي مباشــرة وذلــك لغايــات عرضهــا فــي مواقعهــم ومتابعــة 

االســتثمارية. محافظهــم 

 توفيــر خــط اتصــال بيــن بورصــة عمــان والشركة/المؤسســة الراغبــة 
بعــرض المعلومــات علــى أن تكــون ســعة الخــط (64K) لــكل شاشــة 

عــرض وعلــى نفقــة الشــركة.
 توفيــر أجهــزة حاســوب تحمــل المواصفــات الفنيــة التــي تحددهــا 

البورصــة وعلــى نفقــة الشــركة.
 تســمية ضابــط ارتبــاط مــن الطــرف المقابــل للتنســيق بشــأن األمــور 

الفنيــة.
ــى  ــي تتلقاهــا الشــركة مــن البورصــة إل ــع المعلومــات الت  عــدم توزي

أيــة جهــة أخــرى.
 اإللتزام بأحكام االتفاقية الخاصة بالخدمة.

كتاب من الشركة يتضمن طلب الخدمة متضمنا الوثائق التالية:
 شهادة تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.

 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
 ملخــص عــن نشــاط الشــركة وغاياتهــا وحجــم محفظتها االســتثمارية 

فــي البورصة.

عــرض  شاشــة  كل  عــن  ســنويًا  أردنــي  دينــار  آالف  ســتة   6000 
الفوريــة. للمعلومــات 

 تدفع الرسوم مقدمًا في بداية كل سنة تعاقدية.

1- دراســة الطلــب واإلطــالع علــى نشــاط الشــركة ورفــع الطلــب إلــى 
إدارة البورصــة التخــاذ القــرار المناســب
2-  توقيع االتفاقية الخاصة بالخدمة.

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة
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تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني



73

5.5 طلب توزيع المعلومات من خالل القنوات الفضائية

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

نشر المعلومات

القنوات الفضائية

اتفاقية الشريط على شاشة القناة.

عــرض أســعار االوراق الماليــة المتداولــة فــي البورصــة علــى القنــوات 
الفضائيــة.

 تحديد آلية عرض معلومات التداول على القناة الفضائية.
يتــم  لــم  أخــرى  المعلومــات أليــة غايــات تجاريــة   عــدم اســتخدام 

البورصــة. مــن  عليهــا  الموافقــة 
 اإللتزام بأحكام االتفاقية الخاصة بالخدمة ان وجدت.

كتــاب مــن القنــاة يتضمــن طلــب عــرض معلومــات التــداول فــي بورصــة 
عمان.

ال يوجد

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

1- دراســة الطلــب المقــدم مــن الجهــة المعنيــة واالطــالع علــى القنــاة 
ومحتواهــا، ورفعــه إلــى اإلدارة التخــاذ القــرار.

2- توقيــع االتفاقيــة الخاصــة بالخدمــة -اذا تطلــب األمــر- أو إصــدار 
كتــاب موافقــة للقنــاة للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة مــن أحــد 

موزعــي البورصــة المعتمديــن.

الوثائق المطلوبة

رسوم الخدمة

الوقت التقديري إلتمام الخدمة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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الخدمات المقدمة للشركات 
المطورة ألنظمة إدارة األوامر 
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6.1 طلب إصدار شهادة اعتماد نظام إدارة األوامر

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

الشركات المطورة ألنظمة إدارة األوامر

مــع  إدارة األوامــر  نظــام  توافــق  حــول  إصــدار شــهادة  نمــوذج طلــب 
عمــان بورصــة  متطلبــات 

مــن قبــل  المســتخدم  األوامــر  إدارة  لنظــام  المطــورة  الشــركة  طلــب 
شــركة الوســاطة فحــص واختبــار النظــام ومــدى توافقــه مــغ متطلبــات 

البورصــة الوظيفيــة والفنيــة، وإصــدار شــهادة بنــاًء علــى ذلــك.

االتصــال بنظــام التــداول اإللكترونــي مــن خالل بوابة تبــادل المعلومات 
Live) للتــداول  الفوريــة  المعلومــات  بــث  ونظــام   (Fix Gateway)

.(Data Feed

 كتاب من الشركة المطورة للنظام يتضمن طلب تقديم الخدمة 
 نمــوذج طلــب إصــدار شــهادة حــول توافــق نظــام إدارة األوامــر مــع 

متطلبــات بورصــة عمــان وتوقيعــه وختمــه حســب األصــول.
 صــورة مصدقــة عــن شــهادة تســجيل الشــركة فــي وزارة الصناعــة 

والتجــارة.
 وجــود فــرع أو مكتــب للشــركة فــي األردن لتقديــم الدعــم الفنــي 

للنظــام.
النظــام  حــول  معلومــات  تتضمــن  الشــركة  عــن  تعريفيــة  نبــذة   

وعالميــًا. محليــًا  ومســتخدميه 

1- مراجعــة الطلــب المقــدم والنمــوذج المرفــق معــه، والتحقــق مــن 
ــات الالزمــة. اســتيفائه للشــروط والمتطلب

المتطلبــات  مــع  توافقــه  مــن  والتأكــد  النظــام  وفحــص  اختبــار   -2
للبورصــة. والفنيــة  الوظيفيــة 

3- إصــدار شــهادة للشــركة المطــورة تبيــن أن النظــام الــذي تــم فحصــه 
يلبــي متطلبــات البورصــة، علمــًا أن هــذه الشــهادة صالحــة لمــدة عــام 

مــن تاريــخ إصدارهــا.

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

تســتوفي البورصــة بــدل إصــدار شــهادة للشــركة المطــورة لنظــام إدارة 
األوامــر مقــداره 3,500 دينــار تدفــع لمــرة واحــدة

رسوم الخدمة
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تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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6.2 طلب تعديل أو تجديد شهادة نظام إدارة األوامر

الدائرة

القسم

متلقو الخدمة

النماذج المتوفرة ألداء الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

وصف الخدمة

العمليات

العمليات

الشركات المطورة ألنظمة إدارة األوامر

ال يوجد

الشــهادة   تعديــل  األوامــر  إدارة  لنظــام  المطــورة  الشــركة  طلــب 
ســارية المفعــول نظــرًا لتعديــل النســخة المســتخدمة مــن قبــل شــركة 

النتهــاء صالحيتهــا. نظــرًا  الشــهادة  تجديــد  أو طلــب  الوســاطة، 

أن ال تتعــارض هــذه التعديــالت مــع أســس تقديــم المعلومــات الفوريــة 
ألعضــاء البورصة

كتــاب مــن الشــركة المطــورة للنظــام يتضمــن طلــب تعديــل الشــهادة  
أو طلــب تجديــد الشــهادة.

1- اختبــار النســخة الجديــدة مــن نظــام إدارة األوامــر، أو إعــادة اختبــار 
الموافــق  الشــهادة  انتهــاء صالحيــة  علــى  عــام  بعــد مضــي  النظــام 

عليهــا مــن قبــل البورصــة.
2- إصــدار موافقــة علــى وضــع النســخة الجديــدة حيــز التنفيــذ، أو إصــدار 
شــهادة جديــدة تبيــن توافــق النظــام مــع متطلبــات البورصــة مــن تاريــخ 

إصدارها.

الوثائق المطلوبة

خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة

 تســتوفي البورصــة بــدل تجديــد شــهادة للشــركة المطــورة مقــداره 
1,750 دينــار ســنويًا.

 تســتوفي البورصــة بــدل تعديــل الشــهادة ســارية المفعــول فــي حــال 
تعديــل نســخة النظــام مقــداره 150 دينــار.

رسوم الخدمة

تقّدم الخدمة بعد استكمال كافة اإلجراءات الالزمة الوقت التقديري إلتمام الخدمة

وسائل االتصال بمقدم الخدمة

دائرة العمليات/بورصة عمان.
هاتف: 0096265664109   

فرعي:  1205/1204/1203/1202/1201
فرعي:  1253/1252/1251/1250

marketoperations@ase.com.jo :البريد اإللكتروني
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نماذج



79

7.1 طلب االنضمام لعضوية بورصة عمان
دائرة اإلدراج / طلب عضوية

االسم الكامل للشركة باللغة العربية:

االسم الكامل للشركة باللغة اإلنجليزية:

االسم المختصر للشركة باللغة العربية:

االسم المختصر للشركة باللغة اإلنجليزية:

تاريخ تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة:

تاريخ الموافقة على الترخيص من قبل هيئة األوراق المالية:

الصفة القانونية للشركة:

رأس المال المصرح به/دينار:

رأس المال المكتتب به والمدفوع/دينار:

صندوق البريد والرمز البريدي:

البريد اإللكتروني:

عدد الفروع / المكاتب :

المدير العام / التنفيذي أو القائم بأعماله:

رقم هاتف المدير العام / التنفيذي أو القائم بأعماله:

البريد اإللكتروني للمدير العام / التنفيذي أو القائم بأعماله:

المدير المالي:

مدير الوساطة أو القائم بأعماله:

رقم هاتف مدير الوساطة أو القائم بأعماله:

البريد اإللكتروني لمدير الوساطة أو القائم بأعماله :

ضابط االمتثال:

رقم هاتف ضابط االمتثال:

البريد اإللكتروني لضابط االمتثال:

ضابط االرتباط:

رقم هاتف ضابط االرتباط:

البريد اإللكتروني لضابط االرتباط:

بيانات عامة
-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25
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التراخيص الممنوحة من قبل هيئة األوراق المالية:

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج تواقيعهم:

نموذج التوقيعالوظيفةاالســــــــــــــــــــم

-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10
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أسماء الشركاء وحصصهم ونسبة مساهماتهم فـي رأسمال الشركة أو أسماء المساهمين ب 5% أو أكثر:

نسبة الملكيةالحصةاالســــــــــــــــــــم

-1

-4

-2

-5

-3

-7

-6

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء هيئــة المديريــن وأســماء أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العليا ونســبة مســاهمة 
كل منهــم  حســب واقــع الحــال:

نسبة الملكيةالمنصباالســــــــــــــــــــم

-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10
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أسماء الوسطاء الماليين المعتمدين من قبل هيئة األوراق المالية العاملين في الشركة 
(وسيطان على األقل):

نسبة الملكيةالمنصباالســــــــــــــــــــم

-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10

-11

-16

-12

-17

-13

-18

-14

-19

-15

-20
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أسماء الموظفين:

الوظيفةاالســــــــــــــــــــم

-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10

-11

-16

-12

-17

-13

-18

-14

-19

-15

-20
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المركز الرئيسي:

فرع 1 :

فرع 2 :

فرع 3 :

معلومات المركز الرئيسي والفروع

مدير المكتب:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

مدير المكتب:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

مدير المكتب:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

مدير المكتب:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

عدد الوسطاء:

:(PAM) عدد شاشات التداول

عدد شاشات الرقابة:

عدد الوسطاء:

:(PAM) عدد شاشات التداول

عدد شاشات الرقابة:

عدد الوسطاء:

:(PAM) عدد شاشات التداول

عدد شاشات الرقابة:

عدد الوسطاء:

:(PAM) عدد شاشات التداول

عدد شاشات الرقابة:

العنوان:

العنوان:

العنوان:

العنوان:
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المرفقات المطلوبة :

1. شهادة تسجيل الشركة وحق الشروع في العمل. 
2. عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي. 

3. نسخة من الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة لممارسة العمل كوسيط. 
4. المصــدرون الذيــن تملــك الشــركة أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن أعضــاء هيئــة مديريهــا أو مديرهــا أو 

معتمديهــا 5% أو أكثــر مــن األوراق الماليــة الصــادرة عنهــم.
5. اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة. 

6. آخر تقرير مالي سنوي مدقق من قبل مدقق حسابات الشركة إن وجد. 
7. إجراءات العمل الخطية المتعلقة بكافة أعمال الوسيط.

- تقــر الشــركة علــى مســؤوليتها الكاملــة وتحــت طائلــة المســؤولية بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب 
والمرفقــة معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال 

تبيــن خــالف ذلــك. 
- تقر الشركة بموافقتها على قيام البورصة بتزويد المعلومات الخاصة بالشركة ألي جهة رسمية مختصة.

-  تتعهد الشركة بااللتزام بأحكام قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- تتعهد الشركة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:

المنصب:
التوقيع وختم الشركة:

التاريخ:          

مالحظات :
 يراعى عند تقديم الطلب أن تحقق الشركة الشروط الواردة في المادة (4) من نظام العضوية.

 يرفق كتاب من الشركة لطلب العضوية في البورصة.
 يتــم تســليم النمــوذج لدائــرة اإلدراج فــي بورصــة عمــان يرفــق مــع النمــوذج أســماء كافــة الدوائــر واألقســام فــي 

الشــركة وموظفيهــا.
 يتكون هذا الطلب من (7) صفحات.

إقرار وتعهد:-
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7.2 طلب إدراج أسهم شركة غير مدرجة
دائرة اإلدراج / إدراج أسهم شركة غير مدرجة 

االسم الكامل للشركة باللغة العربية:

االسم الكامل للشركة باللغة اإلنجليزية:

االسم المختصر للشركة باللغة العربية:

االسم المختصر للشركة باللغة اإلنجليزية:

تاريخ تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة:

تاريخ منح الشركة حق الشروع بالعمل:

تاريخ تسجيل الشركة لدى هيئة األوراق المالية:

الصفة القانونية للشركة:

تاريخ تحويل الصفة القانونية للشركة (إن وجد):

رقم الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة:

رأس المـــــال المصـــرح بـــه/ دينار:

رأس المال المكتتب به والمدفوع/ دينار:

الهاتف:

العنوان:

البريد االلكتروني:

الموقع االلكتروني:

اسم ضابط االرتباط:

هاتف ضابط االرتباط:

مدير اإلصدار:

هاتف مدير االصدار:

مدقق الحسابات الخارجي:

هاتف مدقق الحسابات الخارجي:

بيانات عامة
-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22
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أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :-

1- أعضاء مجلس اإلدارة واألوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم :

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مجلــس  رئيــس  نائــب 
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 
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الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

الممثل

زوجه

األوالد القصر

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 

األسهم المملوكة 
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2- عضوية أعضاء مجلس اإلدارة  في مجالس إدارات الشركات األخرى:

االســــــــــــــــــــم المنصب في الشركة اسم الشركة األخرىالمنصبالرقم
األخرى

األسهم المملوكةالمنصباالســــــــــــــــــــم

3- أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا واألوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم:

-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10

الرقم

-1

-4

-8

-2

-5

-9

-3

-7

-6

-10
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االســــــــــــــــــــم الرقم

الرقم

الرقم

االســــــــــــــــــــم

عدد المساهمين

المنصب

عدد األسهم

فئات الملكية

النسبة

4- أعضاء لجنة التدقيق:

 ملكية المساهمين:-

1- األشخاص الذين يملكون %5 أو أكثر من أسهم الشركة

2- فئات التخصيص:

عدد األسهم

99 - 1

300 - 100

500 - 301

1.000-501

1.000 فما فوق

-1

-2

-3

-1

-1

-4

-4

-8

-2

-2

-5

-5

-9

-3

-3

-7

-6

-10



91

3- سياسة التخصيص ومعادلة التخصيص (إن وجد):

األحــداث التــي مــرت بهــا الشــركة منــذ تاريــخ التأســيس وحتــى تاريــخ تقديــم طلــب اإلدراج بمــا فــي ذلــك (زيــادة  رأس المــال/

تخفيــض رأس المال/اندماج/توزيــع أربــاح نقدية/إعــادة هيكلــة...):-

تاريخ حدوثهالحدث
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المرفقات المطلوبة :

1. عقد التأسيس والنظام األساسي ونشرة إصدار األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة إن وجدت.
2. شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة وحق الشروع بالعمل.

3. موافقة هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الشركة.
4. تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي :-

5. كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وجنسياتهم وعدد األسهم المملوكة من قبل كل منهم.
6. التقريــر الســنوي للشــركة آلخــر ســنة ماليــة الــذي يتضمــن تقريــر مجلــس إدارة الشــركة والبيانــات الماليــة وتقريــر مدققــي 

حســابات الشــركة. 
7.  تقرير الحوكمة آلخر سنة مالية والمعد وفقًا لمتطلبات الهيئة (إن وجد)

ــى أن ال يتضمــن شــكوكًا حــول قــدرة  ــة عل ــات مالي ــق بأحــدث بيان ــر المدقــق الخارجــي لحســابات الشــركة والمتعل 8.   تقري
ــرأي. ــداء ال ــًا مخالفــًا أو امتناعــًا عــن اب الشــركة علــى االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها أو رأي

9. البيانــات الماليــة مراجعــة مــن قبــل مدققــي حســابات الشــركة والتــي تغطــي الفتــرة مــن نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 
لتاريــخ تقديــم طلــب اإلدراج وحتــى نهايــة الربــع األخيــر الــذي يســبق تاريــخ طلــب اإلدراج.

01. محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة للسنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب اإلدراج (إن وجدت).
11. تقريــر يبيــن األســهم الحــرة فــي الشــركة وتفاصيــل احتســابها كمــا هــي بنهايــة الســنة الماليــة التــي تســبق تقديــم طلــب 

اإلدراج

ــًا، وعالقتهــا بالشــركات األخــرى ســواء    أ- نبــذة مختصــرة عــن تأســيس الشــركة وغاياتهــا الرئيســية الممارســة فعلي
ــت أم أو تابعــة أو شــقيقة أو حليفــة. كان

 ب- وصٌف لألوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.

 ، التــي حققتهــا  التــي وصلتهــا واإلنجــازات  الشــركة والمرحلــة  باألرقــام ألداء  اإلدارة مدعمــًا  تقييــم مجلــس   ج- 

الموضوعــة. الخطــة  مــع  ومقارنتهــا 

 د- الخطــة المســتقبلية للشــركة للســنوات الثــالث القادمــة   مراجعــة مــن شــركة تدقيــق حســابات، بحيــث تتضمــن 

ــة المتوقعــة. قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل وقائمــة التدفقــات النقدي

 ه- أسماء أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وعدد األسهم المملوكة من قبل كل منهم (إن وجد).
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- تقــر الشــركة مقدمــة الطلــب وعلــى مســؤوليتها الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب والمرفقــة 

معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال تبيــن 

خــالف ذلــك. 

- تتعهد الشركة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:

المنصب:

التوقيع وختم الشركة:

التاريخ:           

مالحظات:

إقرار وتعهد:-

*يراعــى عنــد تقديــم الطلــب أن تحقــق الشــركة الشــروط الــواردة فــي  المــادة (5) مــن تعليمــات إدراج األوراق 

الماليــة.

* يرفق كتاب من الشركة لطلب إدراج أسهمها في البورصة.

* لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

* يتكون هذا الطلب من (8) صفحات. 
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7.3 طلب إدراج أسناد القرض
دائرة اإلدراج/ نموذج إدراج أسناد القرض

المرفقات المطلوبة :

1. عقد التأسيس والنظام األساسي ونشرة إصدار األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة إن وجدت.

2. تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي :-

 أ- نبــذة مختصــرة عــن تأســيس الشــركة وغاياتهــا الرئيســية الممارســة فعليــًا، وعالقتهــا بالشــركات األخــرى ســواء 

كانــت أم أو تابعــة أو شــقيقة أو حليفــة.

 ب- وصٌف لألوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.

 ، التــي حققتهــا  واإلنجــازات  التــي وصلتهــا  والمرحلــة  الشــركة  باألرقــام ألداء  اإلدارة مدعمــًا  تقييــم مجلــس   ج- 

الموضوعــة. الخطــة  مــع  ومقارنتهــا 

 د- األحداث الهامة التي مرت بها الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب اإلدراج.

 ه- الخطــة المســتقبلية للشــركة للســنوات الثــالث القادمــة مراجعــة مــن شــركة تدقيــق حســابات، بحيــث تتضمــن 

ــة المتوقعــة ــي وقائمــة الدخــل وقائمــة التدفقــات النقدي قائمــة المركــز المال

ــل إلــى أســهم فعلــى الشــركة تقديــم كشــف يتضمــن  ــة للتحوي  و- إذا كانــت أســناد القــرض المطلــوب إدراجهــا قابل

ــر مــن أســهم الشــركة. ــن يملكــون 5% أو أكث أســماء األشــخاص الذي

 ز- أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وأســماء ورتــب أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العليــا واألوراق الماليــة المملوكــة مــن 

قبــل أي منهــم أو أقربائهــم وعضويــة أي منهــم فــي مجالــس إدارات الشــركات األخــرى.

3. كشف يتضمن أسماء مالكي أسناد القرض وعدد األسناد المملوكة من قبل كل منهم ونسبة ملكية غير األردنيين.
4. شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

5. التقريــر الســنوي للشــركة آلخــر ســنة ماليــة الــذي يتضمــن تقريــر مجلــس إدارة الشــركة والبيانــات الماليــة وتقريــر مدققــي 
حســابات الشــركة. 

6. البيانــات الماليــة المرحليــة المراجعــة مــن قبــل مدققــي حســابات الشــركة والتــي تعطــي الفتــرة مــن نهايــة الســنة الماليــة 

الســابقة لتاريــخ تقديــم طلــب اإلدراج وحتــى نهايــة الربــع األخيــر الــذي يســبق تاريــخ طلــب اإلدراج.
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- تقــر الشــركة مقدمــة الطلــب وعلــى مســؤوليتها الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب والمرفقــة 
معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال تبيــن 

خــالف ذلــك. 

- تتعهد الشركة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:

المنصب:

التوقيع وختم الشركة:

التاريخ:           

مالحظات:    * يرفق كتاب من الشركة لطلب إدراج األسناد في البورصة.

                    * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

                    * يتكون هذا الطلب من (2) صفحات. 

إقرار وتعهد:-
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7.4 طلب إدراج صناديق االستثمار
دائرة اإلدراج/ نموذج إدراج صناديق االستثمار

المرفقات المطلوبة :

1.  النظام األساسي لصندوق االستثمار.
2. نشرة إصدار أسهم الصندوق أو وحداته االستثمارية

3. شهادة تسجيل الصندوق لدى الهيئة.
4. نبــذة مختصــرة عــن تأســيس الصنــدوق وطبيعتــه وغاياتــه وأهدافــه الرئيســية, مــع بيــان سياســة توزيــع االربــاح علــى 

مالكــي الوحــدات (ان وجــدت)
5. التقرير السنوي للصندوق آلخر سنة مالية والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات (ان وجد).

6. مــا يثبــت عــدم وجــود قيــود علــى نقــل ملكيــة األســهم أو الوحــدات االســتثمارية الصــادرة عــن الصنــدوق باســتثناء القيــود 
الــواردة فــي التشــريعات المعمــول بهــا.

7. كشف يتضمن أسماء األشخاص الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الصندوق.
8. االسم الكامل والمختصر لصندوق االستثمار باللغتين العربية واإلنجليزية.

9. وثيقــة مصدقــة مــن الجهــة التــي يخضــع الصنــدوق لرقابتهــا فــي بلــد األصــل تفيــد بموافقتهــا علــى إدراج هــذا الصنــدوق 
فــي البورصــة ( فــي حــال صنــدوق االســتثمار غيــر األردنــي).

10. أي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة.

ــات ضمــن هــذا  ــع المعلومــات والبيان ــأن جمي ــة ب ــدوق االســتثمار مقــدم الطلــب وعلــى مســؤوليته الكامل ــر صن - يقــر مدي
الطلــب والمرفقــة معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا 

فــي حــال تبيــن خــالف ذلــك. 

- يتعهد مدير صندوق االستثمار بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:
المنصب:

التوقيع وختم الشركة:
التاريخ:           

مالحظات:    * يرفق كتاب من مدير صندوق االستثمار لطلب إدراج الصندوق في البورصة.
                    * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

                    * يتكون هذا الطلب من (1) صفحة . 

إقرار وتعهد:-
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7.5 طلب إدراج الصكوك اإلسالمية
دائرة اإلدراج/ نموذج إدراج صكوك التمويل االسالمي

المرفقات المطلوبة :

1- تقرير صادر عن الجهة المصدرة يتضمن ما يلي :-  

أ - نبــذة مختصــرة عــن تأســيس الجهــة المصــدرة وغاياتهــا الرئيســية الممارســة فعليــًا، وعالقتهــا بالشــركات األخــرى 
ســواء كانــت أمــًا أو تابعــة أو شــقيقة أو حليفــة (ان وجــدت. 

ب- وصف صكوك التمويل االسالمي المصدرة التي ترغب الجهة المصدرة بإدراجها. 
ج- تقييــم مجلــس إدارة الجهــة المصــدرة مدعمــًا باألرقــام ألدائهــا والمرحلــة التــي وصلتهــا واإلنجــازات التــي حققتهــا، 

ومقارنتهــا مــع الخطــة الموضوعــة.
 د- األحــداث الهامــة التــي مــرت بهــا الجهــة المصــدرة التــي أثــرت عليهــا مــن تاريــخ تأسيســها وحتــى تاريــخ تقديــم طلــب 

اإلدراج. 
هـ- الخطة المستقبلية للجهة المصدرة للسنوات الثالث القادمة. 

و- أســماء األشــخاص الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر مــن أســهم الجهــة المصــدرة وصكــوك التمويــل االســالمي المكتتب 
بها. 

ز- أســماء أعضــاء مجلــس االدارة وأســماء ورتــب أشــخاص االدارة التنفيذيــة العليــا للجهــة المصــدرة واالوراق الماليــة 
المملوكــة مــن قبــل أي منهــم أو أقربائهــم وعضويــة أي منهــم فــي مجالــس إدارات الشــركات االخــرى. 

ح- كشــف يتضمــن أســماء مالكــي صكــوك التمويــل االســالمي وعــدد الصكــوك المملوكــة لــكل منهــم وجنســيتهم 
ونســبة مســاهمة غيــر االردنييــن. 

2 - عقــد التأســيس والنظــام االساســي للجهــة المصــدرة (ان وجــدا) ونشــرة إصــدار صكــوك التمويــل االســالمي الموافــق 
عليهــا مــن قبــل مجلــس المفوضيــن.

 - 3 التقريــر الســنوي (إن وجــد) للجهــة المصــدرة و المشــروع آلخــر ســنة ماليــة والــذي يتضمــن تقريــر مجلــس االدارة والبيانات 
الماليــة وتقرير مدققي الحســابات.

4- البيانــات الماليــة المرحليــة (ان وجــدت) لــكل مــن الجهــة المصــدرة و المشــروع مراجعــة مــن قبــل مدقــق الحســابات والتــي 
تغطــي الفتــرة مــن نهايــة الســنة الماليــة الســابقة لتاريــخ تقديــم طلــب اإلدراج وحتــى نهايــة الربــع األخيــر الــذي يســبق تاريــخ 

طلــب اإلدراج. 
5- أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية التخاذ قرار اإلدراج.
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- تقــر الجهــة المصــدرة مقدمــة الطلــب وعلــى مســؤوليتها الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب 
والمرفقــة معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال 

تبيــن خــالف ذلــك. 
- تتعهد الجهة المصدرة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:
المنصب:

التوقيع وختم الشركة:
التاريخ:           

مالحظات:   * يرفق كتاب من الجهة المصدرة لطلب إدراج الصكوك في البورصة.
                   * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان

                  * يتكون هذا الطلب من (2) صفحة. 

إقرار وتعهد:-
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7.6 طلب إدراج إيصاالت إيداع
دائرة اإلدراج/ نموذج إدراج صكوك التمويل االسالمي

المرفقات المطلوبة :

1. تفاصيل وافية حول برنامج ايصاالت اإليداع.
2. نشرة االصدار الخاصة بايصاالت اإليداع.

3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام األساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة االجنبية.
4. نســخة مــن اتفاقيــة اإليــداع المبرمــة مــع الجهــة المصــدرة األجنبيــة تتضمــن التواريــخ الزمنيــة المحــددة الصــدار ايصــاالت 

اإليــداع، وحقــوق حملــة ايصــاالت اإليــداع، ومعامــل التحويــل، وســعر االصــدار وآليــة تحديــده.
5. اسم الحافظ األمين ونسخة من االتفاقية المبرمة معه.

6. أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات عالقة باصدار ايصاالت اإليداع.
7. تعهد من بنك اإليداع والحافظ األمين بعدم التصرف في األوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه االيصاالت.

8. موافقة هيئة األوراق المالية على تسجيل ايصاالت اإليداع.
9. تقرير صادر عن مجلس إدارة الجهة المصدرة األجنبية يتضمن ما يلي :-

 أ- نبــذة مختصــرة عــن تأســيس الشــركة وغاياتهــا الرئيســية، وعالقتهــا بالشــركات األخــرى ســواء كانــت أم أو تابعــة أو 
شــقيقة أو حليفــة (إن وجــدت).

 ب- وصفًا لكافة األوراق المالية المصدرة من قبلها.
 ج- األحــداث الهامــة التــي مــرت بهــا أو أثــرت عليهــا مــن تاريــخ تأسيســها وحتــى تاريــخ تقديــم طلــب إدراج إيصــاالت 

اإليــداع.
د- الخطــة المســتقبلية للشــركة للســنوات الثــالث القادمــة، مراجعــة مــن شــركة تدقيــق حســابات، بحيــث تتضمــن 

ــة المتوقعــة قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل وقائمــة التدفقــات النقدي
1. أسماء األشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهمها.

2. أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وأســماء ورتــب أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العليــا واألوراق الماليــة المملوكــة مــن 
قبــل أي منهــم أو أقربائهــم وعضويــة أي منهــم فــي مجالــس إدارات الشــركات األخــرى.

10. التقريــر الســنوي للجهــة المصــدرة األجنبيــة آلخــر ســنة ماليــة الــذي يتضمــن تقريــر مجلــس إدارة الشــركة والبيانــات الماليــة 
وتقريــر مدققي حســابات الشــركة. 

11. البيانــات الماليــة مراجعــة مــن قبــل مدققــي حســابات الشــركة والتــي تغطــي الفتــرة مــن نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 
لتاريــخ تقديــم طلــب اإلدراج وحتــى نهايــة الربــع األخيــر الــذي يســبق تاريــخ طلــب اإلدراج 

12. تزويــد البورصــة بمــا يثبــت عــدم وجــود أي قيــود منصــوص عليهــا فــي القوانيــن التــي تخضــع لهــا الجهــة المصــدرة 
األجنبيــة, بشــأن انتقــال ملكيــة الورقــة الماليــة األجنبيــة بيــن المتعامليــن مــن غيــر مواطنيــه.

13. أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية التخاذ قرار اإلدراج.
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- يقــر بنــك اإليــداع مقــدم الطلــب وعلــى مســؤوليته الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب والمرفقة 
معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال تبيــن 

خــالف ذلــك. 
- يتعهد بنك اإليداع بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:
المنصب:

التوقيع وختم الشركة:
التاريخ:           

مالحظات:    * يرفق كتاب من بنك اإليداع لطلب إدراج إيصاالت اإليداع في البورصة.
                    * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

                    * يتكون هذا الطلب من (2) صفحة. 

إقرار وتعهد:-
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7.7 طلب زيادة رأس المال
دائرة اإلدراج/ نموذج إدراج أسهم زيادة

اسم الشركة: ..............................................................................

المرفقات المطلوبة :

1. عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين . 
2. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال.

3. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والمتعلق بعملية الزيادة.
4. نسخة عن موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة.

5. أسماء المساهمين بأكثر من 5% من رأس المال.
6. أســماء أعضــاء مجلــس االدارة وأســماء ورتــب أشــخاص االدارة التنفيذيــة العليــا واالســهم المملوكــة مــن قبــل كل منهــم 

وأقربائهم.
7. نتائج تغطية االصدار.

8. نشرة االصدار.
9. معادلة التخصيص.

- تقــر الشــركة مقدمــة الطلــب وعلــى مســؤوليتها الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب والمرفقــة 
معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال تبيــن 

خــالف ذلــك. 
- تتعهد الشركة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:
المنصب:

التوقيع وختم الشركة:
التاريخ:                  

مالحظات: 
* تستثنى الشركات التي تزيد رأسمالها عن طريق االكتتاب الخاص لمساهمي الشركة من بند (9) المذكور أعاله .

* تســتثنى الشــركات التــي تزيــد رأســمالها عــن طريــق االكتتــاب الخــاص لمســتثمرين اســتراتيجين أو رســملة الديــون أواســناد 
القــرض  مــن البنــد (7) , (8) و (9) المذكوريــن أعــاله .

 * يرفق كتاب من الشركة لطلب إدراج أسهم الزيادة في البورصة.
 * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

* يتكون هذا الطلب من (1) صفحة.

إقرار وتعهد:-



102

7.8 طلب إعادة هيكلة رأس المال
دائرة اإلدراج/ إعادة هيكلة رأس المال

اسم الشركة: ..............................................................................

المرفقات المطلوبة :

1. عقد التأسيس والنظام األساسي ) بعد التعديل). 
2. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال وعلى التخفيض .

3. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والمتعلق بعملية الزيادة والمتعلق بتخفيض رأس المال.
4. نسخة عن موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة.

5. أسماء المساهمين بأكثر من 5% من رأس المال
6. أســماء أعضــاء مجلــس االدارة وأســماء ورتــب أشــخاص االدارة التنفيذيــة العليــا واألســهم المملوكــة مــن قبــل كل منهــم 

وأقربائهــم .
7. نتائج تغطية االصدار

8. نشرة االصدار
9. معادلة تخصيص األسهم بعد اجراء عمليةالهيكلة.

01. سبب التخفيض .
11. البيانات المالية بعد الهيكلة .

- تقــر الشــركة مقدمــة الطلــب وعلــى مســؤوليتها الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب والمرفقــة 
معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال تبيــن 

خــالف ذلــك. 
- تتعهد الشركة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:
المنصب:

التوقيع وختم الشركة:
التاريخ:   

مالحظات: 
* تستثنى الشركات التي تزيد رأسمالها عن طريق االكتتاب الخاص لمساهمي الشركة من بند (9) المذكور أعاله .

* تســتثنى الشــركات التــي تزيــد رأســمالها عــن طريــق االكتتــاب الخــاص لمســتثمرين اســتراتيجين أو رســملة الديــون أواســناد 
القــرض  مــن البنــد (7) , (8) و (9) المذكوريــن أعــاله .

 * يرفق كتاب من الشركة لطلب إدراج أسهم الزيادة في البورصة وإعادة أسهم الشركة الى التداول 
 * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

 * يتكون هذا الطلب من (1) صفحة. 

إقرار وتعهد:-
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7.9 طلب اندماج
دائرة اإلدراج/ اندماج

الشركة الناتجة عن االندماج: ......................................

الشركة الدامجة: ..................................................

الشركة المندمجة: .................................

المرفقات المطلوبة :

1. عقد التأسيس والنظام األساسي بعد االندماج .
2. كشــف يتضمــن أســماء مســاهمي الشــركة وعــدد األســهم المملوكــة مــن قبــل كل منهم ونســبة مســاهمة غيــر األردنيين 

في الشــركة.
3. شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

4. موافقة وزارة الصناعة والتجارة على االندماج وزيادة رأس المال.
5.  الميزانيات العمومية للشركتين المندمجتين قبل االندماج

6. أسماء المساهمين ب 5% أو أكثر من مساهمي الشركة ونسبة مساهمة كل منهم.
7. أســماء أعضــاء مجلــس االدارة وأســماء ورتــب أشــخاص االدارة التنفيذيــة العليــا واالســهم المملوكــة مــن قبــل كل منهــم 

وأقربائهم
8. نسخة عن موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة.

9. نسخة عن قرار مجلس إدارة الشركتين المتعلق باالندماج
10. نسخ عن محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركتبن والمتعلقة باالندماج.

11. التقريــر الســنوي للشــركتين المندمجتيــن آلخــر ســنة ماليــة، الــذي يتضمــن تقريــر مجلــس إدارة الشــركة والبيانــات الماليــة 
وتقريــر مدققــي حســابات الشــركتين.

12. البيانــات الماليــة مراجعــة مــن قبــل مدققــي حســابات الشــركة والتــي تغطــي الفتــرة مــن نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 
لتاريــخ تقديــم طلــب إعــادة التــداول بأســهم الشــركة الدامجــة وحتــى نهايــة الربــع األخيــر الــذي يســبق تاريــخ الموافقــة 

النهائيــة علــى االندمــاج .
13. نسخة عن تقرير لجنة وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة باالندماج.

14. الميزانية االفتتاحية الناتجة عن االندماج.
15. معادلة تخصيص األسهم بالنسبة للشركتين المندمجتين.



104

- تقــر الشــركة مقدمــة الطلــب وعلــى مســؤوليتها الكاملــة بــأن جميــع المعلومــات والبيانــات ضمــن هــذا الطلــب والمرفقــة 
معــه صحيحــة وأنــه للبورصــة الحــق فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة وفــق التشــريعات المعمــول بهــا فــي حــال تبيــن 

خــالف ذلــك. 
- تتعهد الشركة بإعالم البورصة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الطلب فور حدوثها.

اسم المفوض بالتوقيع:
المنصب:

التوقيع وختم الشركة:
التاريخ:   

               
مالحظات: 

        *يرفق كتاب من الشركة لطلب إعادة التداول بأسهمها في البورصة  وإدراج أسهم الزيادة الناتجة عن االندماج.
        * لالستفسار يرجى مراجعة دائرة اإلدراج في بورصة عمان.

        * يتكون هذا الطلب من (2) صفحة. 

إقرار وتعهد:-
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