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 ملخص البحث

إلةىبيةانتهدفهذهالدراسةة،الدراسةاإلطارالقانونيلتداولأسهمالشركةالمساهمةتناولتهذه

دورالشةةركةالمسةةاهمةالعامةةةفةةيسةةوقرأسالمةةالاألردنةةيبشةةكلخةةاصوالةةدورالكبيةةرفةةي

واالسةتعانةبشةركاتالوسةاطةومةا،األسواقالماليةنتيجةالتداولبأسةهمهةذاالنةوعمةنالشةركات

الضةةوءعلةةىملقيةةة،تمةةربةةهمةةنمراحةةلنهائيةةةبالتسةةويةونقةةلملكيةةةاألوراقالماليةةةللمشةةتري

واإلطةارالقةانوني،وبياندورالوسيطفةيالبورصةة،فالقانونيلعقدالتداولوعقدالوساطةيالتكي

إلةةىاإلضةةافةالتةةيقةةدمهاالتةةداولوصةةوالا،والتنظيمةةيالةةذييةةنظمكافةةةجوانةةبهةةذهالعمليةةات

ليصةاربعةدذلةلإلةىبيةان،اإللكترونيوتجاوزهللثغراتالتةيشةابتالتةداولالتقليةديفةيالسةابق

إجةةراءاتتةةداولكةةانالبةةدمةةنتطةةورلةةذا،مةةداالحمايةةةالممكةةنتوفيرهةةاللتةةداولعبةةراإلنترنةةت

الحاجةةةإلةةىظهةةورالةةذيأداإلةةىنتيجةةةلمواكبةةةالتطةةورالسةةريعفةةيسةةوقرأسالمةةالاألسةةهم

وسةةيطمةةاليمتواجةةدفةةيقاعةةةالتةةداولاألمةةرالةةذيأداإلةةىمةةايسةةمىبشةةركاتالخةةدماتالماليةةة

وتةوفركةوادرفنيةةوكفةاءاتاقتصةادية،تكةونمتخصصةةفةيعمليةاتالتةداولوذاتخبةرةوالتةي

.تريمنخاللعقدالتداولمابينالبائعوالمشوتنظمأعمالهاوقانونية

وغزوهاالعديدمنمجاالتالحياةومنضمنهاالسوقالماليمةنخةاللالتكنولوجيالتقدموبفضل

دأصةدرتهيئةةاألوراقالماليةةالعدية،وعالميةامحليةااعبةراإلنترنةتوانتشةارهالتداولاإللكتروني

حيةث،لكترونةيلتفةاديمةاقةديةنجممةنعةدممراقبةةالتةداولاإل،منالتعليماتلضبطهةذهالعمليةة

يستطيعالعميلمتابعةماحصلعلىأوامرهالمدخلةبشكلفةوريومباشةرممةايةؤديإلةىتحسةين

.فرصتهوقراراتهاالستثمارية

تمخضةةتهةةذهالدراسةةةعةةنعةةدةنتةةائجأبرزهةةااإلشةةارةالةةىتطةةورنظةةامالتةةداولاإللكترونةةيالةةى

مؤسسةةاترأسالمةةالبغيةةةتطةةورالبنيةةةضةةمنمشةةروعيضةةمالنسةةخةالمطبقةةةحاليةةافةةيالسةةوق

تبورصةةةعمةةانكافةةةاإلجةةراءاتالالزمةةةلنقةةلالتةةداولمةةنقاعةةةالتةةداول\التقنيةةة،كمةةاإتةة 

اإللكترونيالىالتداولعنبعةدمةنخةاللمكاتةبشةركاتالوسةاطةالماليةةالمرخصةةوالةذيبةدأ

.2111العملبهإعتبارامنشهرتشرينأولعم

تمتناسبةمعاألسئلةالتيطرحتهاالدراسةمتمثلةبالعملبإنشاءقضاءمتخصةصجاءتالتوصيا

فيمنازعاتاألوراقالماليةيدرلخصوصةيةهةذهالمنازعةاتومةايجةبأنتتسةمبةهمةنسةرعة

وضرورةتلقيأعضاءالنيابةالعامةالتدريبالكفي،وانتكةونهنالةلدوائةرقضةائيةالفصلفيها

.يجريفيأسواقماليةأخراللحمايةمنالمخاطرالتيقديتعرضلهامتخصصةأسوةبما
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Abstract 

This study dealt with the legal framework for trading the shares of the 

joint stock company, it targets  to  explain  the role of the public 

shareholding company in the Jordanian capital market in particular ,and 

the big role in the financial markets , as a result of trading shares of this 

type of companies, and the use of mediation companies  ,the final stages 

of settlement ,and transfer ownership of the securities to the buyer. 

Shedding light on the legal adaptation of the contract of trading and 

mediation contract , the statement of the role of mediator in the stock  

exchange , the  legal and regulatory framework  which is governing all 

aspects of such process  to the addendum provided by electronic trading 

, and overcome the gaps that marred the traditional trading in the past to 

indicate the extent of the protection that could be provided for trading 

online . The stock trading procedures had to be developed as a result of 

the rapid development of the capital market  which it  led to the need for 

a financial intermediary in the trading room and it  led to the so-called 
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financial services companies , it is specialized in trading and experience 

process , provide technical cadres ,economic and legal competencies and 

regulate its work through the contract between the seller and the buyer. 

Through the technology and its invasion of many areas of life, including 

the financial market through electronic trading online and its spreading  

globally and locally.  The JSC has issued several instructions to control 

this process, and to avoid what might result from non-control of electronic 

trading. Where the client can follow up on the received orders 

immediately and directly, so it leads to improve his chances and 

investment decisions 
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