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اجتماع الهيئة العامة الثامن
لبور�صة عمان

ASE General Assembly 8th
Meeting

عقدت بور�صة عمان اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن يف
 برئا�سة معايل ال�سيد حممد2007/3/29
�صالح احلوراين رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة
عمان بح�ضور أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة واملدير
التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد جليل طريف
 حيث مت خالل.وممثل هيئة أالوراق املالية
االجتماع مناق�شة تقرير جمل�س ا إلدارة عن
2006 �إجنازات البور�صة ون�شاطها خالل عام
 واال�ستماع �إىل تقرير مدقق ح�سابات،وخطتها امل�ستقبلية
31 البور�صة وامل�صادقة على البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف
.2006 كانون أالول

On March 29th, 2007 the ASE held its 8th General Assembly
meeting, which was chaired by H.E. Mr.
Mohammad S. AL-Hourani, Chairman of
the Board of Directors and with the presence
of members of the Board, the CEO of the
ASE, and the Jordan Securities Commission
(JSC) representative. During the meeting,
the Board of Directors reported on ASE’s
accomplishments, activities and future plans were discussed as
well. Furthermore, the report of the ASE auditor was presented
and the financial statements of the year ending on December 31st,
2006 were endorsed.

ASE Website Wins the Best
Financial Website in Jordan
Award

موقع بور�صة عمان ا إللكرتوين
يفوز بجائزة �أف�ضل موقع مايل
يف ا ألردن
فاز املوقع ا إللكرتوين لبور�صة عمان لل�سنة الثالثة
على التوايل بجائزة أ�ف�ضل موقع �إلكرتوين مايل
يف أالردن وذلك �ضمن م�شاركة البور�صة من خالل
موقعها ا إللكرتوين يف املعر�ض ا إلقليمي للمواقع
)WEBIT 2007( ا إللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات
 حيث،2007  �آذار21-19 الذي أ�قيم خالل الفرتة
ت�سلم رئي�س دائرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

The ASE website won for the third year the Award
of the best financial website in Jordan during its
participation through its website in the Regional
Website and Information Technology Exhibition
(WEBIT 2007) that was held during the period 1921 March 2007. Dr. Muntaser Oqleh, Secretary of
the Ministry of Industry and Trade, presented the

--

خمتلف أال�صعدة الت�شريعية والتقنية وتطلع اجلمهورية اليمنية �إىل
اال�ستفادة من التجربة أالردنية يف جمال �إن�شاء بور�صة أ
للوراق
.املالية يف اليمن

various legislative and technical aspects and hoped that Yemen
will benefit from the Jordanian experience in establishing a stock
market in Yemen.

املهند�س حممد اخلطيب درع اجلائزة من أ�مني عام وزارة ال�صناعة
والتجارة الدكتور منت�صر عقلة و�شارك يف املعر�ض عدد كبري من
امل ؤ��س�سات احلكومية أ
.والهلية متمثلة مبواقعها ا إللكرتونية

award to Mr. Mohammed Al- Khatib, the Director of the IT
and Communications Department. A large number of public
and private institutions participated through their websites in
the exhibition.

م ؤ�متر احلوكمة امل ؤ��س�سية
وامل� ؤ
2007س�ولية

Conference of Corporate
Governance 2007

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد م ؤ�يد تهتموين رئي�س ق�سم
ا إلدراج يف دائرة ا إلدراج والعمليات مب ؤ�متر حوكمة ال�شركات الذي
 والذي هدف �إىل زيادة2007/3/13 عقد يف البحر امليت بتاريخ
التفاعل بني امل�شاركني وتبادل اخلربات يف أال�سواق للوقوف على
املفاهيم واملمار�سات الدولية للحوكمة والعمل على �إيجاد احللول
.العملية التي تتنا�سب مع بيئة املنطقة
وقد جاء امل ؤ�متر العداد اللبنة أال�سا�سية ملبادئ احلوكمة ودفع عجلة
التغيري باعتبارها �إحدى العوامل الهامة يف زيادة التناف�س بني
ال�شركات وجذب ر ؤ�و�س أالموال أالجنبية لال�ستثمار يف أال�سواق
 حيث ناق�ش امل ؤ�متر مو�ضوعات تتعلق بحوكمة ال�شركات.املحلية
وم� ؤس�ولياتها ودور جمل�س ا إلدارة يف ال�شركة والفرق بني مفاهيم
 وقد حظي امل ؤ�متر مب�شاركة خرباء.وممار�سات احلوكمة الدولية
من القطاعني العام واخلا�ص ميثلون كل من أالردن وقطر والبحرين
.وا إلمارات وال�سعودية وعمان والكويت وم�صر

The ASE represented by Mr. Moayyad Tahtamouni, the Head
of Listing Division of the listing and Operation Department
participated in the conference of corporate governance held in the
Dead Sea, March 31, 2007. The conference aimed at increasing
the interaction between participants and exchanging experiences
in markets so as to consider the international notions and practices
of the corporate governance، as well as, to find practical solutions,
which go in line with the regional environment.
The conference was concerned with preparing for the basics of
the governance principles and enhancing change, which increases
the competition among corporations. It also aimed at attracting
foreign investments to the domestic markets. Issues pertaining
to the role of the board of directors and the difference between
the notions of the international governance and its practices were
discussed. Experts from the public and private sectors representing

The Romanian Ambassador
Visits ASE

ال�سفري الروماين يزور بور�صة
عمان

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif received the Romanian

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان جليل طريف ال�سفري الروماين
 حيث بحث ال�سيد طريف،ال�سيد رادو أ�ونوفري
مع ال�سفري الروماين �سبل تعزيز اال�ستثمار بني
البلدين والتعاون بني أ��سواق ر أ��س املال يف كال
 كما قدم ال�سيد طريف لل�سيد أ�ونوفري،البلدين
�شرح ًا عن أ�هم التطورات احلديثة التي �شهدها
.�سوق ر أ��س املال أالردين خالل ال�سنوات أالخرية
وقد ح�ضر اللقاء ال�سيد نادر عازر نائب املدير
.التنفيذي للبور�صة

Ambassador in Jordan Mr. Radu Onofrei.
During the meeting Mr. Tarif and Mr. Onofrei
discussed means of strengthening investments
between the two countries and cooperation
between the ASE and the Bucharest Stock
Exchange (BSE). Mr. Tarif briefed the
Ambassador on the latest developments on
the Jordan Capital Market in the presence of Mr. Nader Azar,
deputy CEO of the ASE.

Yemeni Delegation Visits ASE

Jordan, Qatar, Bahrain, UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait and

Chief Executive Officer of the ASE, Jalil Tarif, received a Yemeni

Egypt attended the conference.

delegation led by Mr. Salah Al-Attar, the President of the Yemeni

وفد ميني يزور بور�صة عمان
ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان جليل طريف وفد ًا ميني ًا
برئا�سة ال�سيد �صالح العطار رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار اليمنية
الذي يزور اململكة بهدف ا إلطالع على التجربة أالردنية يف ا�ستقطاب
.اال�ستثمارات
وقدم ال�سيد طريف خالل اللقاء �شرح ًا عن عمل بور�صة عمان
والتطورات احلديثة التي �شهدها �سوق ر أ��س
املال أالردين من النواحي الت�شريعية والتقنية
والتي بدورها �ساهمت يف جذب اال�ستثمارات
�سواء املحلية أ�و أالجنبية م�شري ًا ب أ�ن زيادة
اال�ستثمارات غري املبا�شرة هو دليل على الثقة
ب�سوق ر أ��س املال أالردين ب�شكل خا�ص ويف
.االقت�صاد أالردين ب�شكل عام
وقد أ��شاد ال�سيد العطار خالل اللقاء بامل�ستوى العايل واملتطور الذي
و�صلت �إليه بور�صة عمان وم ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال أالردين على

Investment Corporation during their visit to the Kingdom to
benefit from the Jordanian experience in attracting investments.
During the meeting, Mr. Tarif gave a presentation on the recent

Technical and Fundamental
Analysis Course
A number of the ASE employees participated in a specialized
training course in technical and fundamental analysis in financial
markets, which was held by the association of Certified Capital
Market Professional. Sixty-eight trainees representing most of the
financial brokerage offices, representative of the Jordanian capital
market institutions, Palestine Securities Markets and delegations

--

دورة التحليل الفني وا أل�سا�سي
يف ا أل�سواق املالية

legislative and technical developments in the

�شارك عدد من موظفي بور�صة عمان يف دورة تدريبية متخ�ص�صة
يف التحليل الفني أ
وال�سا�سي يف أال�سواق املالية والتي عقدتها
 متدربا ميثلون68 جمعية معتمدي �سوق ر أ��س املال مب�شاركة
معظم �شركات الو�ساطة املحلية وممثلني عن م ؤ��س�سات �سوق ر أ��س
املال �إ�ضافة �إىل �سوق فل�سطني أ
للوراق املالية ومنتدبني عن بع�ض
. ال�شركات امل�ساهمة العامة

Mr. Tarif indicated that the increase of

Jordanian capital market that have contributed
in attracting local and foreign investments.
indirect investments is a proof of the trust in
the Jordanian capital market in particular and
in Jordan’s economy in general.
Mr. Al-Attar praised on the high and advanced level achieved
by the ASE and the Jordanian capital market institutions in the

--

 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية أ.من العام املا�ضي
لل�سهم املدرجة يف
) مليون دينار لت�صل �إىل2.4( بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
) مقارنة مع نهاية عام%11.5( ) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته23.5(
.) من الناجت املحلي ا إلجمايل%232.5(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2006

(895.8) million contracts, an increase of (32.1%) in comparison
with the same period of last year. Market capitalization of
listed companies increased by JD (2.4) million reaching JD
(23.5) billion, a (11.5%) increase against the end of year 2006,
constituting (232.5%) of the GDP.

وهدفت الدورة التي ا�ستمرت �سبعة أ�يام لتقدمي مفهومي التحليل
الفني أ
وال�سا�سي ودورهما يف قيادة أ��سعار أال�سهم �ضمن نقاط العر�ض
والطلب يف أال�سواق املالية كما تناولت مفاهيم التحليل الفني املتنوعة
و أ�دواته وطريقة احلكم على �إجتاة �سعر ال�سهم من خالل حتليل
أ�دائه التاريخي ودرا�سة أ��سعار ا إلغالق واالفتتاح التاريخية وحتليل
حركة أال�سعار اليومية التي تعطي للم�ستثمر والو�سيط على حد �سواء
م ؤ��شرات ت�ساعده يف توقع منو أ�و تراجع �سعر ال�سهم وحتديد الوقت
. املنا�سب للبيع وال�شراء أ�و مدة االحتفاظ بال�سهم

of some public shareholding companies attended the course.
The seven-day course aimed at introducing the concepts of the
technical and fundamental analysis and their role in leading the
shares’ prices within supply and demand points in the financial
markets. It also handled the diverse technical analysis concepts
and methods of controlling the share price through analyzing its
historical performance and studying its historical opening and

ASE Resolutions:
The ASE board decided the following:

:قرارات بور�صة عمان

closing prices and analyzing the daily share prices، which gives

:قرارات جمل�س ا إلدارة

increasing or decreasing of share price and specify the suitable

املوافقة على ان�ضمام �شركة نهر أالردن لال�ستثمار والو�ساطة
املالية يف ع�ضوية بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبا ًرا من
.)79(  حتت اال�سم املخت�صر (نهر أالردن) والرقم2007/3/13
املوافقة على ان�ضمام �شركة أالوائل الدولية أ
للوراق املالية
يف ع�ضوية بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبار ًا من
 حتت اال�سم املخت�صر أ2007/3/15
.)86( (الوائل) والرقم

• Accepting the Membership of Jordan River Financial
Investment Company starting its operation as of March 13,
2006.
• Accepting the Membership of Al-Awael International
Securities Company starting its operation as of March 15,
2006.

•

•

:قرارات املدير التنفيذي

The CEO of the ASE decided on the following:

•	�إيقاف التداول ب�إ�سناد قر�ض �شركة القرية لل�صناعات الغذائية
.2007/3/1 والزيوت النباتية وذلك اعتبار ًا من
• نقل �إدراج أ��سهم �شركة �إعمار للتطوير واال�ستثمار العقاري
من ال�سوق الثاين �إىل ال�سوق أالول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
.2007/3/5
) �سند من أ��سناد قر�ض �شركة جممع ال�ضليل50( •	�إلغاء �إدراج
ال�صناعي لي�صبح عدد أال�سناد املدرجة وامل�صدرة من قبل
)�سند ًا وذلك اعتبار ًا من750( �شركة جممع ال�ضليل ال�صناعي
.2007/3/8
• نقل �إدراج أ��سهم �شركة كهرباء حمافظة اربد من ال�سوق أالول �إىل
.2007/3/12 ال�سوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة فيالدلفيا للت أ�مني والبالغة
)4(  لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) �سهم250.000(
.2007/3/14 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
)• نقل �إدراج أ��سهم ال�شركة أالردنية لل�صحافة والن�شر (الد�ستور
من ال�سوق أالول �إىل ال�سوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
.2007/3/18
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�سلفوكيماويات أالردنية
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) �سهم1.032.390( والبالغة
.2007/3/20 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من4( واملدفوع

• Suspend The Trading of Al-Qaria Food &Vegetable Oil
Industries Bonds as of March 1,2007.
• Transferring the shares of Emmar Investments & Real Estate
Development Company from the Second Market to the First
Market as of March 5,2007.
• De-Listing (50) Bonds of Ad-Dulayl Industrial Park CO, PLC
as of March 8,2007.The Company paid in Bonds reached (750)
Bonds.
• Transferring the shares of Irbid District Electricity from the
First Market to the Second Market as of March 12,2007.
• List the (250,000) shares capital increase of Philadelphia
Insurance Company as of March 14, 2007. The company paid
in capital reached (4) million shares.
• Transferring the shares of Jordan Press & Publishing (ADDUSTOUR) from the First Market to the Second Market as of
March 18,2007.
• List the (1,032,390) shares capital increase of Jordan SelphoChemical Company as of March 20, 2007. The company paid
in capital reached (4) million shares.
• List the (1,5) million shares capital increase of The National

--

the investor and the broker indicator that help them expect the
time for bid and ask or the period of preserving the shares.

وفود تزور بور�صة عمان

Delegations visit the ASE

كل من �سوق فل�سطني أ
للوراق املالية والهيئة العامة
ٍ قامت وفود من
ل�سوق املال يف ُعمان بزيارة ميدانية �إىل بور�صة عمان و م ؤ��س�سات
 حيث ًمت اطالع الوفود على،�سوق ر أ��س املال التي ا�ستمرت عدة أ�يام
طبيعة أ�عمال دوائر البور�صة املختلفة �إ�ضافة �إىل التطورات احلديثة
.يف �سوق ر أ��س املال أالردين

Delegations from Palestine Securities Exchange (PSE) and
Sultanate Oman Capital Market Authority visited the ASE during
their visits to Jordan Capital Markets Institutions. The Delegations
were briefed on the nature of the work of the ASE and the latest
developments on the Jordan Capital Market

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

أ�ظهرت م ؤ��شرات أالداء يف بور�صة عمان أ�داء مميز ًا خالل �شهر
 حيث أ�غلق الرقم القيا�سي املرجح عند.2007 �آذار من عام
) مقارنة مع م�ستواه%11.4( ) نقطة بارتفاع ن�سبته6148.7(
 فقد ارتفع الرقم، أ�ما على امل�ستوى القطاعي.2006 يف نهاية عام
 حيث ارتفعت أالرقام القيا�سية لكل،القيا�سي جلميع القطاعات
من قطاعات البنوك والت أ�مني واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 وبلغ.) على التوايل%10.9( ،)%11.2(،)%8.6(،)%11.8(
)3.526( 2007 حجم التداول منذ بداية العام ولغاية �شهر �آذار
) مليار دينار للعام املا�ضي وبانخفا�ض3.537( مليار دينار مقارنة مع
 وبالن�سبة لعدد أال�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل.)%0.33( ن�سبته
) مليون �سهم للعام713.3( ) مليار �سهم مقارنة مع1.029( �إىل
 كما ارتفعت عدد العقود املنفذة،)%44.3( املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
) لنف�س الفرتة%32(  بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد896( لي�صل �إىل

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance since the beginning of the year until the end of
March 2007, as the weighted index closed at (6148.7) points at
the end of March, a (11.4%) increase in comparison with the
end of 2006. At the sectoral level, sectoral indices increased for
each of the Banking, Insurance, Services and Industry sectors by
(11.8%), (8.6%), (11.2%), and (10.9%) respectively. The trading
volume has decreased since the beginning of the year until the
end of March to JD (3.526) billion compared to JD (3.537) billion
with the same period of last year, a (0.33%) decrease. The number
of traded shares increased to (1.029) billion shares in comparison
with (713.3) million shares at the same period of last year, a
(44.3%) increase. The number of executed contracts increased to

--

اال�ستثمـار ا ألجنبي

Foreign Investment

بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر
.) مل�ستثمرين عرب%90.5(  منها،) مليون دينار255( �آذار
) مليون177.2( بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%63(  منها،دينار
)77.8( بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر
. مليون دينار
) من%45.8( �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
)%34.9(  منـها، القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �آذار
.) لغري العرب%10.9( و،مل�ستثمرين عرب

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in March
equaled JD (255) million, (90.5%) of which were purchased
by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (177.2)
million, (63%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (77.8) million.
• By the end of March, shares owned by non-Jordanians
represented (45.8%) of ASE capitalization, (34.9 %) of which
are owned by Arab investors and (10,9%) by Non-Arabs.

•

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الت أ�مني الوطنية أالهلية
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) مليون �سهم1.5( والبالغة
.2007/3/20 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من3,5( واملدفوع
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار أالول من أ�ذونات اخلزينة لعام
) �سند بقيمة ا�سمية50.000(  والبالغ عددها2008/2/15
) مليون دينار50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2007/3/25 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الفار�س الوطنية
 لي�صبح،) �سهم19.820.872( لال�ستثمار والت�صدير والبالغة
) �سهم وذلك24.820.872( ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/3/25 اعتبار ًا من
• نقل �إدراج ا�سهم �شركة الت�سهيالت التجارية أالردنية من ال�سوق
.2007/3/26 أالول �إىل ال�سوق الثاين للبور�صة اعتبار ًا من
• نقل �إدراج ا�سهم ال�شركة أالوىل ل�صناعة وتكرير الزيوت
النباتية من ال�سوق الثاين �إىل ال�سوق أالول للبور�صة اعتبار ًا من
2007/3/26
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة أالردنية للتعمري والبالغة
والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص،) �سهم ًا250(
) �سهم211.931.073( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/3/29 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الفار�س الوطنية
 لي�صبح ر أ��س،) �سهم179.128( لال�ستثمار والت�صدير والبالغة
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من25( املال املكتتب به واملدفوع
.2007/3/29

Ahlia Insurance Company as of March 20, 2007. The company
paid in capital reached (3,5) million shares.
• List the First issue of the Treasury Bills for the year 2007, as
of March 25, 2007. The maturity date is 15/2/2008, the total

•

number of the issue (50,000) bonds with a total value of JD
(50) million.

•

• List the (19,820,872) shares capital increase of Al-Faris
National Comp for Investment and Export Company as

•

of March 29, 2007. The company paid in capital reached
(24,820,872) million shares.
• Transferring the shares of Jordan Trading Facilities from the
First Market to the Second Market as of March 26,2007.
• Transferring the shares of First National Vegetable Oil
Industries Company. From the Second Market to the First

ال�شركات الع�شر ا ألكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر ا ألكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Lowest Ten Performers

Top Ten Performers

%
Company’s Name
Batelco Jordan

ا إلغالق

Closing
46.5

%

ا�سم ال�شركة

1.97

البحرينية أالردنية للتقنية
و االت�صاالت

Company’s Name
International For Medical
Investment

ا إلغالق

Closing
26.8

ا�سم ال�شركة

• List the (179,128) shares capital increase of Al-Faris National
2007. The company paid in capital reached (25) million shares.

1.57

امل�صانع العربية الدولية
أ
للغذية واال�ستثمار

International Tobacco &
Cigarettes

18.6

3.12

الدخان وال�سجائر الدولية

4.66

التجمعات اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة

Building Development &
Investmen Co

15.9

8.11

تطوي ــر وت�صنيع وا�ستثمار
املباين

2.41

وادي ال�شتا لال�ستثمارات
ال�سياحية

The Industrial
Commercial &
Agricultural

15.7

0.81

ال�صناعية التجارية
 ا إلنتاج/ الزراعية

1.46

The Arab International
Food Factories

22.9

1.95

Specialized Investment
Compounds

22.3

Winter Valley Tourism
Investment

14.8

Jordan Phosphate Mines

14.5

3.60

مناجم الفو�سفات أالردنية

Middle East Diversified
Investment

Emmar Investments &
Realestate Development

13.2

2.76

�إعمار للتطوير واال�ستثمار
العقاري

Jordan Trade Fac

Jordan International
Insurance

12.6

1.81

Jordan Loan Guarantee
Corporation

أالردن الدولية للت أ�مني

The Consulting &
Investment Co. Group

11.6

2.36

املجموعة اال�ست�شارية
اال�ستثمارية

Jordan International
Trading Center

11.6

1.60

املركز أالردين للتجارة
الدولية

--

(211,931,073) shares.

الدولية لال�ستثمارات
الطبية

26.6

43.6

of March 29, 2006. The company paid in capital reached

2.32

املوحدة لتنظيم النقل
الربي

اال�ستثمارية القاب�ضة
للمغرتبني أالردنيني

• List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan
Company, which emanated from private subscription as

The Unified For
Organizing Land
Transport

Jordanian Expatriates
Investment Holding

Market as of March 26,2007.

Comp for Investment and Export Company as of March 29,

%

�شباط

�آذار

Change

February

March

Trading Value (JD million)

)24.8(

1537

1156

Avg. Daily Trading Value (m)

)28.4(

76.8

55

)16(

413.9

347.7

)عدد أال�سهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

)22.9(

348.7

268.9

عدد العقود أ
)(باللف

Market Capitalization (JD m)

)5.5(

24865.8

23498.2

13.4

2.79

ال�شرق أالو�سط
لال�ستثمارات املتعددة

13.0

2.09

الت�سهيالت التجارية
أالردنية
أالردنية ل�ضمان القرو�ض

No. of Traded Shares (m)

12.5

1.44

Societe Generale De
Banque - Jordanie

10.2

3.67

بنك ا إلمناء ال�صناعي

Arab Real Estate
Development

10.1

2.39

العرب للتنمية العقارية

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators

--

)حجم التداول (مليون دينار
)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

ما هي م ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال أ
الردين؟
• هيئة أالوراق املالية :م ؤ��س�سة حكومية رقابية هدفها تنظيم وتطوير �سوق ر�أ�س املال مبا
يكفل العدالة وال�شفافية وحماية ال�سوق من املخاطر وحماية حقوق امل�ستثمرين يف أالوراق
املالية.
تهدف الهيئة �إىل:
 .1حماية امل�ستثمرين يف أالوراق املالية.
 .2تنظيم �سوق ر�أ�س املال وتطويره مبا يكفل حتقيق العدالة
والكفاءة وال�شفافية.
 .3حماية �سوق ر�أ�س املال من املخاطر التي قد يتعر�ض لها.
• بور�صة عمان :م ؤ��س�سة م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا تدار من قبل القطاع اخلا�ص وال تهدف �إىل
حتقيق الربح �أوكل �إليها القيام بالدور التنفيذي ك�سوق منظم لتداول أالوراق املالية يف
اململكة أالردنية الها�شمية تخ�ضع لرقابة و�إ�رشاف هيئة أالوراق املالية.
وتهدف اىل:
 .1توفري املناخ املنا�سب ل�ضمان تفاعل قوى العر�ض والطلب على أالوراق املالية
املتداولة.
 .2تر�سيخ أال�س�س ل�ضمان تداول �سليم وعادل.
 .3و�ضع وتطبيق �إجراءات و�أ�ساليب العمل الكفيلة ب�ضمان تداول كف ؤ� و�شفاف.
 .4توفري �أنظمة �إلكرتونية وو�سائل ربط وقاعات جمهزة أ
بالدوات والو�سائل التقنية
احلديثة.
 .5مراقبة عمليات التداول يف ال�سوق والتن�سيق مع هيئة أالوراق املالية بهذا اخل�صو�ص.
• مركز �إيداع أالوراق املالية :م ؤ��س�سة ذات نفع عام ال تهدف �إىل حتقيق الربح م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا
تدار من قبل القطاع اخلا�ص،وهو اجلهة الوحيدة يف اململكة أالردنية الها�شمية امل�رصح لها
ت�سجيل و�إيداع أالوراق املالية وحفظ ونقل ملكيتها و�إجراء عمليات التقا�ص و الت�سوية ويخ�ضع
لرقابة و�إ�رشاف هيئة أالوراق املالية.
ويهدف �إىل:
 .1بناء �سجل مركزي حلفظ ملكية أالوراق املالية.
 .2احلد من املخاطر املتعلقة بت�سوية عمليات التداول يف البور�صة.
 .3تعزيز ثقة امل�ستثمرين أ
بالوراق املالية ومتكينهم من متابعة �إ�ستثماراتهم ب�سهولة وي�رس.

--

