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Delegation From WFE
Visits ASE

وفد من احتاد البور�صات الدويل
يزور بور�صة عمان
 بزيارة ر�سمية لبور�صةWFE قام وفد من االحتاد الدويل للبور�صات
عمان بهدف االطالع على مدى التزام بور�صة عمان بتطبيق املبادئ
الدولية يف جمال أ��سواق أالوراق املالية وذلك
�ضمن �إطار �إجراءات االحتاد قبل منح الع�ضوية
 وقد قام.الكاملة ألية بور�صة يف االحتاد الدويل
الوفد بااللتقاء مب� ؤس�ويل م ؤ��س�سات �سوق ر أ��س
املال أالردين و�ضم الوفد يف ع�ضويته ال�سيد
توما�س كرانت�س ال�سكرتري العام لالحتاد وال�سيد
�ستيفن بولن�سكي املدير التنفيذي ل�سلطة تنظيم
�صناعة أالوراق املالية أ
)FINRA( المريكية
وال�سيد �إيريل �سرين نائب رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة �إ�سطنبول
.FEAS بحكم من�صبه �سكرتري ًا الحتاد البور�صات أالوروبية ا آل�سيوية
حيث التقى الوفد مع رئي�س هيئة أالوراق املالية
الدكتور ب�سام ال�ساكت وم� ؤس�ويل الهيئة ورئي�س
جمل�س �إدارة البور�صة حممد �صالح احلوراين
ونائبه وجليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة
عمان ونائبه وم� ؤس�ويل البور�صة وال�سيد
�سمري جرادات املدير التنفيذي ملركز �إيداع
.أالوراق املالية
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن االحتاد الدويل
 بور�صة57 ) ي�ضم يف ع�ضويتهWFE( للبور�صات
 من ر أ��س املال ال�سوقي يف%97 من خمتلف مناطق العامل ت�شكل نحو
 ومن أ�برز هذه البور�صات بور�صة،أ��سواق املال على م�ستوى العامل
 وبور�صةEuronext نيويورك ونازداك وبور�صة لندن ويورونك�ست
. �إىل غري ذلك من البور�صات الكربىOMX Exchanges أ�ومك�س

A delegation from the World Federation of Exchanges (WFE)
has made an official visit to Amman Stock Exchange (ASE) on
the purpose of inspecting the compliance of
the ASE to the international principles of the
securities markets. This visit comes in the
course of the Federation’s procedures before
accepting the ASE’s full membership.
The delegation consisted of the Secretary
General of the Federation, Mr. Thomas
Krantz, the CEO of the Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA), Mr.Steven Ploansky and the
Vice Chairman of Istanbul Stock Exchange/ Secretary General
of the Federation of Euro-Asian Stock
Exchanges (FEAS), Mr.Aril Seren. They
met with the Executive Chairman of Jordan
Securities Commission (JSC), Dr. Bassam
Saket and other officers of the JSC, the ASE
Chairman, Mr. Mohammed S. Hourani, his
deputy, the CEO of ASE, Mr. Jalil Tarif, his
deputy and officers of the ASE and the CEO
of the Securities Depository Center (SDC),
Mr. Samir Jaradat.
It is worth mentioning that the WFE comprises 57 stock exchanges
from different countries of the world, which constitutes 97% of
the market capital of the world’s securities markets. Some of the

--

ويعترب جناح بور�صة عمان بان�ضمامها لع�ضوية االحتاد الكاملة
�شهادة واعرتاف ًا دولي ًا بو�صول �سوق ر أ��س املال وبور�صة عمان �إىل
 ومن املنتظر أ�ن يجري االحتاد.م�ستوى متطور ت�شريعي ًا ورقابي ًا وتقني ًا
الدويل للبور�صات ت�صويت ًا على قبول الع�ضوية الكاملة لبور�صة عمان
يف اجتماعه القادم يف منت�صف �شهر ت�شرين أ�ول املقبل مبدينة
.�شنغهاي يف ال�صني

nameable stock exchanges are New York Stock Exchange,
NASDAQ, London Stock Exchange, Euronext, and
OMX Exchanges.
The ASE’s success in gaining the full membership in the WFE is
considered an international recognition of the ASE’s development
in the legislative, supervisory and technical aspects. The WFE will
vote on accepting the full membership of the ASE in its upcoming
meeting in mid October 2007 in Shanghai, China.

برنامج تبادل الزيارات والتدريب
)FEAS(ألع�ضاء

Bilateral Exchange Program
with FEAS Members

�ضمن اجلهود الرامية لتعزيز التعاون الثنائي بني البور�صات أالع�ضاء
 يقوم االحتاد بعقد،)FEAS( يف احتاد البور�صات أالوروبية أال�سيوية
عدد من برامج التعاون الثنائية والزيارات املتبادلة بني البور�صات
 و�ضمن هذا ا إلطار قام ال�سيد نا�صر اليحيائي،أالع�ضاء يف االحتاد
من �سوق م�سقط أ
للوراق املالية بزيارة �إىل بور�صة عمان حيث قام
باالطالع والتدرب على أ�عمال دائرة التوعية والعالقات العامة
.با إل�ضافة �إىل أ�عمال الدوائر أالخرى يف البور�صة

As a part of the efforts exerted to enhance the bilateral cooperation
among the members of the Federation of Euro- Asian Stock
Exchanges (FEAS), the FEAS held a number of bilateral cooperation
programs and visits among the member stock exchanges. In this
framework, a trainee from Muscat Securities Market visited Amman
Stock Exchange. During the visit, he was briefed on issues related
to the work of the Awareness and Public Relations department in
addition to other departments of the exchange.

:قرارات بور�صة عمان

ASE Resolutions

:قرارات املدير التنفيذي

The CEO of the ASE Decided on the Following:

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة �إجناز للتنمية وامل�شاريع
 والتي متت زيادتها عن,) �سهم ًا2,648( املتعددة والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،طريق االكتتاب اخلا�ص
.2007/8/1 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من3,272,794(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة املقاي�ضة للنقل واال�ستثمار
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) مليون �سهم ًا2( والبالغة
.2007/8/2 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من10(
2007 •	�إدراج ا إل�صدار اخلام�س من أ�ذونات اخلزينة أالردنية لعام
.2007/8/5 وذلك اعتبار ًا من

• List the (2,648) shares capital increase of Enjaz For
Development and Multi Project Company, which emanated
from private subscription as of August1, 2007. The company
paid in capital reached (3.272.794) shares.
• List the (2) million shares capital increase of Transport and
Investment Barter Company as of August 2, 2007. The
company paid in capital reached (10) million shares.
• List the Fifth issue of the Treasury Bills for the year 2007, as of
August 5, 2007.

--

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة املتخ�ص�صة للتجارة
 والتي متت زيادتها عن,) �سهم ًا94,764( واال�ستثمارات والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب،طريق ر�سملة جزء من االرباح املدورة
.2007/8/8 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من3,075,000( به واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة التجمعات اال�ستثمارية
) �سهم والتي متت عن طريق2,500,00( املتخ�ص�صة والبالغة
ر�سملة جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به
.2007/8/8) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من23( واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س املال �شركة بنك املال أالردين والبالغة
) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق ر�سملة جزء من أالرباح11(
لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع، وجزء من االرباح املدورة
.2007/8/8 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبارا من55(
• تغيري ا�سم �شركة الفجر أ
للوراق املالية �إىل �شركة النور
.2007/8/12 لال�ستثمارات املالية وذلك اعتبار ًا من
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار الثالث من �سندات اخلزينة لعام
) دينار وقيمة1.000(  بقيمة ا�سمية مقدارها2012/4/30
) وذلك اعتبار ًا%7.864( ) مليون دينار وفائدة50( �إجمالية تبلغ
.2007/8/19 من
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار ال�ساد�س من أ�ذونات اخلزينة لعام
) دينار وقيمة1.000(  بقيمة ا�سمية مقدارها2008/5/20
) وذلك اعتبار ًا%7.864( ) مليون دينار وفائدة50( �إجمالية تبلغ
.2007/8/19 من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بنك اال�ستثمار العربي
) مليون �سهم لي�صبح ر أ��س املال املدرج42.8( أالردين والبالغة
.2007/8/19 ) مليون �سهم وذلك اعتبارا من100(
)9( •	�إدراج أ��سهم �شركة تهامة لال�ستثمارات املالية والبالغة عددها
.2007/8/20 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة أالردنية للتعمري والبالغة
 والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص،) �سهم ًا250(
) �سهم211,981,823( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/8/20 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة �إجناز للتنمية وامل�شاريع
 والتي متت زيادتها عن،) �سهم ًا1300( املتعددة والبالغة
طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/8/20 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من3,274,094(

• List the (94,764) million shares capital increase of
Specialized Trading and Investment Company, which
emanated from Capitalization of part of the retained earning
as of August 8, 2007. The company paid in capital reached
(3,075,000) shares.
• List the (2,500,000) shares capital increase of Specialized
Investment Compounds Company, which emanated
from Capitalization of part of the retained earning as
of August 8, 2007. The company paid in capital reached
(23) million shares.
• List the (11) million shares capital increase of Capital Bank
of Jordan Company, which emanated from Capitalization
of part of the earning and part of the retained earning as
of August 8, 2007. The company paid in capital reached
(55) million shares.
• Change the name of Al-Fajr for Securities trading
Company to Al Nour for Financial Investment Company
as of August 12, 2007.
• List the third issue of the Treasury Bills for the year 2007. The
maturity date is 30/4/2012.The total value is JD (50) million.
• List the sixth issue of the Treasury Bills for the year 2007. The
maturity date is 20/5/2008.The total value is JD (50) million.
• List the (42.8) million shares capital increase of Bindar Trading
and Investment Co. Plc Company as of August19,2007. The
company paid-in capital reached (100) million shares.
• List the (9) million shares of Tuhama for Financial Services in
the second market as of August20, 2007.
• List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan
Holdings Public Shareholding, which emanated from private
subscription as of August 20, 2007. The company paid in
capital reached (211.981.823) shares.
• List the (1300) shares capital increase of Enjaz For Development
& Multiprojects, which emanated from private subscription
as of August 20, 2007. The company paid in capital reached
(3.274.094) shares.

--

• �إدراج أ��سهم �شركة أ�ر�ض النمو للتطوير واال�ستثمار العقاري
) أ�لف �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا500( والبالغ عددها
.2007/8/27 من
) مليون24( •	�إدراج أ��سهم �شركة أالوىل للت أ�مني والبالغ عددها
.2007/8/27 �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة �إجناز للتنمية وامل�شاريع
 والتي متت زيادتها عن،) �سهم ًا2460( املتعددة والبالغة
طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/8/29 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من3,276,554(
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة بنك االحتاد لالدخار واال�ستثمار
.2007/8/29 وذلك اعتبار ًا من

• List the (500.000) shares of ARD Annomow For Real Estate
Development And Investment in the Second Market as
of August 27,2007.
• List the (24) million shares of First Insurance in the Second
Market as of August 27,2007.
• List the (2460) shares capital increase of Enjaz For Development
& Multiprojects, which emanated from private subscription
as of August 20, 2007. The company paid in capital reached
(3.276.554) shares.
• Suspend the Trading of Union Bank For Savings & Investments
as of August 29, 2007.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance
ASE performance indicators have revealed remarkable

أ�ظهرت م ؤ��شرات أالداء يف بور�صة عمان أ�داء مميز ًا خالل �شهر �آب
)5609.6(  حيث أ�غلق الرقم القيا�سي املرجح عند.2007 من عام
) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية عام%1.7( نقطة بارتفاع ن�سبته
 فقد ارتفعت أالرقام القيا�سية، أ�ما على امل�ستوى القطاعي.2006
،)%10( لكل من قطاعات الت أ�مني واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 بينما انخف�ض الرقم القيا�سي،) على التوايل%13.9( ،)%3.7(
 وبلغ حجم التداول منذ بداية العام.)%2.5( لقطاع البنوك بن�سبة
)10.659( ) مليار دينار مقارنة مع8.088( 2007 ولغاية �شهر �آب
 وبالن�سبة لعدد.)%24( مليار دينار للعام املا�ضي وبانخفا�ض ن�سبته
) مليار �سهم مقارنة2.859( أال�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل
،)%1( ) مليار �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته2.832( مع
،) مليون عقد2.324( كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل
 وبالن�سبة.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%2.5( بارتفاع ن�سبته
للقيمة ال�سوقية أ
لل�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته21.8( ) مليون دينار لت�صل �إىل0.8(
) من%216(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2006 ) مقارنة مع نهاية عام%3.6(
.الناجت املحلي ا إلجمايل

performance since the beginning of the year until the end of
ِAugust 2007, as the weighted index closed at (5609.6) points at
the end of August, a (1.7%) increase in comparison with the end
of 2006. At the sectoral level, sectoral indices increased for each
of the Insurance, Services and Industry sectors by (10%), (3.7%),
and (13.9%) respectively, whereas the index of Banking sector
decreased by (2.5%). The trading volume has decreased since the
beginning of the year until the end of August to JD (8.088) billion
compared to JD (10.659) billion with the same period of last
year, a (24%) decrease. The number of traded shares increased
to (2.859) billion shares in comparison with (2.832) billion shares
at the same period of last year, a (1%) increase. The number of
executed contracts increased to (2.324) million contracts, an
increase of (2.5%) in comparison with the same period of last
year. Market capitalization of listed companies increased by JD
(0.8) million reaching JD (21.8) billion, a (3.6%) increase against
the end of year 2006, constituting (216%) of the GDP.

--

Foreign Investment

اال�ستثمـار ا ألجنبي

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in

• بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر �آب
.) مل�ستثمرين عرب%79.9(  منها،) مليون دينار142.1(
ال�سهم املباعة من قبل غري أ
• بلغت قيمة أ
الردنيني
) مت بيعها من قبل%86.8(  منها،) مليون دينار102.6(
.م�ستثمرين عرب
)39.5( • بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر
.مليون دينار
) من%45.9( • �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
) مل�ستثمرين%34.5(  منـها،القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �آب
.) لغري العرب%11.4( و،عرب

August equaled JD (142.1) million, (79.9 %) of which were
purchased by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (102.6)
million, (86.8%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (39.5) million.
• By the end of August, shares owned by non-Jordanians
represented (45.9%) of ASE capitalization, (34.5%) of which
are owned by Arab investors and (11.4%) by Non-Arabs.

م�ساهمة غري ا ألردنيني يف القيمة ال�سوقية
للبور�صة

Non-Jordanians Ownership in Listed
Companies

Arab
34.5%

Non Arab
11.4%

Jordanians
54.1%

2007 كما يف نهاية �شهر �آب

As the end of August 2007

--

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators
%

متوز

�آب

Change

July

August

Trading Value (JD million)

)39.4(

1212

734.9

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

)44.9(

60.6

33.4

No. of Traded Shares (m)

)20.4(

430.9

342.9

)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون
)عدد أال�سهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

)10.7(

323.5

288.9

عدد العقود أ
)(باللف

Market Capitalization (JD m)

)14.9(

22188.9

21848.8

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

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

ا إلغالق

%

ا�سم ال�شركة

Closing

Contempro For Housing
Projects

36.0

2.19

املعا�صرون للم�شاريع
اال�سكانية

Palaces Real Estate And
Development

31.9

2.45

الق�صور للم�شاريع
اال�سكانية

Jordan Loan Guarantee
Corporation

31.8

1.46

االردنية ل�ضمان القرو�ض

Salam Interl. Transport &
Trading

25.4

2.35

International For Medical
Investment

25.1

Oasis Insurance

Company’s Name

ا إلغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Housing Loan Insurance

38.9

2.32

ت أ�مني القرو�ض ال�سكنية

Al-janoub Filters
Manufacturing

30.7

2.94

اجلنوب ل�صناعة الفالتر

Methaq Real Estate
Investment

28.3

2.31

ميثاق لال�ستثمارات
العقارية

ال�سالم الدولية للنقل
والتجارة

Arab For Investment
Projects

27.2

1.17

العربية للم�شاريع
اال�ستثمارية

2.89

الدولية لال�ستثمارات
الطبية

Al-barakah Takaful

24.1

3.65

الربكة للتكافل

19.7

0.98

الواحة للت أ�مني

Tuhama For Financial
Investments *

21.4

1.87

تهامة لال�ستثمارات
* املالية

Arab German Insurance

19.3

1.59

العربية االملانية للت أ�مني

The Arab Assurers

16.7

1.68

ال�ضامنون العرب

The United Insurance

17.6

1.40

املتحدة للت أ�مني

Winter Vally Tourism
Investment

14.8

2.25

وادي ال�شتا لال�ستثمارات
ال�سياحية

Arabian Steel Pipes
Manufacturing

17.5

1.51

العربية ل�صناعة املوا�سري

Jordan Chemical
Industries

12.1

3.81

ال�صناعات الكيماوية
االردنية

Arab Life & Accident
Insurance

16.8

2.62

العرب للت أ�مني على
احلياة واحلوادث

Euro Arab Insurance
Group

10.5

1.47

املجموعة العربية أالوروبية
للت أ�مني

* The change in company’s price was calculated using the opening price

مت احت�ساب التغري يف �سعر �سهم ال�شركة بناء على �سعر االفتتاح لل�شركة

--

*

مفهوم اال�ستثمار
مفهوم اال�ستثمار هو مفهوم قدمي وهو مبعناه الب�سيط يعني الت�ضحية مبنفعة حالية من أ�جل احل�صول على منفعة م�ستقبلية أ�كرب
خالل فرتة زمنية معينة مقابل حتمل درجة معينة من املخاطر .فعلى �سبيل املثال لو أ�ن �شخ�ص ًا ما ميلك مبلغ  1000دينار ف�إنه
ي�ستطيع يف الوقت احلايل �شراء �سلعة واال�ستفادة منها ،ولكن لو قام هذا ال�شخ�ص بادخار هذا املبلغ وا�ستثماره لفرتة حمددة من
الزمن وح�صل على عائد بن�سبة  ،%20فبعد تلك الفرتة �سيكون املبلغ الذي ميلكه هذا امل�ستثمر  1200دينار.
لال�ستثمار أ��شكال و�آجال متعددة ،فيق�سم اال�ستثمار من حيث ال�شكل �إىل ا�ستثمار مبا�شر أ�و غري مبا�شر .كما يق�سم من حيث
أالجل �إىل ا�ستثمار ق�صري أالجل وا�ستثمار طويل أالجل .فمن حيث ال�شكل :يوجد نوعان من اال�ستثمار هما اال�ستثمار املبا�شر وهو
اال�ستثمار الذي يكون يف جماالت أ�و أ��صول ملمو�سة كت أ��سي�س �شركة أ�و بناء م�صنع أ�و ت�شغيل متجر  ...الخ .أ�ما ال�شكل ا آلخر فهو
اال�ستثمار غري املبا�شر والذي يكون على �شكل ا�ستثمار يف أالوراق املالية أ
كال�سهم وال�سندات وغريها ،وهذه أالوراق تعتمد قيمتها
على قيمة أال�صول التي ن� أش�ت منها ،لذلك يطلق على هذا النوع من اال�ستثمار باال�ستثمار املايل.
ومن حيث أالجل فيكون اال�ستثمار �إما ق�صري أالجل وهو اال�ستثمار الذي يتم من خالل ما يدعى بال�سوق النقدي (البنوك وامل ؤ��س�سات
املالية وغريها) ويكون اال�ستثمار يف أ�دوات مالية ق�صرية أالجل ت�ستحق خالل فرتة زمنية ترتاوح بني يوم �إىل �سنة واحدة ك�شهادات
ا إليداع التي ي�صدرها البنك املركزي .و�إما ا�ستثمار طويل أالجل :فهو اال�ستثمار الذي يتم من خالل ما ي�سمى ب�سوق أالوراق املالية
(البور�صات) ويتم اال�ستثمار يف أالوراق املالية طويلة أالجل أ
كال�سهم وال�سندات وغريها .أ�ي أالوراق التي ت�ستحق خالل فرتة زمنية
تتجاوز ال�سنة أ�و التي لي�س لها تاريخ ا�ستحقاق حمدد أ
كال�سهم.
بالوراق املالية طويلة أالجل أ
ومما يذكر ب أ�ن اال�ستثمار أ
كال�سهم وال�سندات قد يكون ق�صري املدى أ�و ما يعرف بامل�ضاربة وقد يكون
طويل املدى وهو ما ي�سمى باال�ستثمار .ففي امل�ضاربة يعتمد امل�ضارب على حتقيق أ�رباح من الفرق بني �سعر البيع و�سعر ال�شراء،
لذلك �إذا مل ي�صل ال�سهم لل�سعر املطلوب فان امل�ضارب قد يواجه بخ�سارة .أ�ما يف اال�ستثمار على املدى الطويل فان امل�ستثمر يهدف
للح�صول على التوزيعات النقدية أ�و توزيعات أال�سهم املجانية �إ�ضافة �إىل أالرباح الر أ��سمالية التي قد يجنيها يف حال قرر امل�ستثمر
التخلي عن ا�ستثماره وهذه �سيا�سة م�ضمونة أالرباح اىل حد كبري .ولقد أ�ثبتت الدرا�سات أ�ن اال�ستثمار على املدى الطويل عائده
أ�على من عوائد امل�ضاربة أ�و اال�ستثمار على املدى الق�صري ،و أ�ن اجتاه أال�سواق املالية دائم ًا يتجه نحو ال�صعود على املدى الطويل
بالرغم من فرتات الت�صحيح وتراجع أال�سعار التي قد ت�شهدها أ�حيان ًا.
�إن اتخاذ قرار ًا باال�ستثمار يعد من أ�هم و أ�خطر القرارات ملا ينطوي عليه من خماطر والتي ترتاوح بني عدم حتقق العائد املتوقع
أ�و املراد احل�صول عليه �إىل خ�سارة امل�ستثمر لكامل أ�مواله .لذلك فان عملية اتخاذ القرار اال�ستثماري حتتاج �إىل تخطيط دقيق
ودرا�سة مت أ�نية لكافة املعطيات والظروف املحيطة باال�ستثمار وبامل�ستثمر .فيجب بداية حتديد الهدف املراد الو�صول �إليه ،ثم جمع
كم كبري من املعلومات وب�شكل م�ستمر ،كذلك يتطلب أالمر درا�سة وتقييم جميع بدائل وفر�ص اال�ستثمار أالخرى املتاحة الختيار
البديل أالمثل ،بعد ذلك يتم اتخاذ القرار اال�ستثماري مع �ضرورة اال�ستمرار يف تقييمه ومتابعة نتائجه بني فرتة و أ�خرى .ويجب
الت أ�كيد قبل الدخول يف العملية اال�ستثمارية أ�ن يكون املبلغ املراد ا�ستثماره فائ�ض عن حاجة امل�ستثمر ،و أ�ن ال يرتب عليه أ�ي التزام،
كذلك البد أ�ن يحدد امل�ستثمر هدفه منذ البداية و أ�ن يحدد أالجل الذي يرغب باال�ستثمار فيه.

�إعداد� :سند�س جمايد
رئي�س ق�سم أالبحاث و الدرا�سات
دائرة أالبحاث والعالقات الدولية

--

كيف ميكن التداول يف بور�صة عمان؟

ميكن القيام ب�رشاء وبيع أالوراق املالية املتداولة يف بور�صة عمان من خالل �رشكات اخلدمات املالية املرخ�صة والعاملة يف البور�صة
النرتنت .www.exchange.jo
حيث ميكنك احل�صول على قائمة ب أ��سماء هذه ال�رشكات من خالل زيارتك �إىل موقع البور�صة على �شبكة إ
ن�صائح هامة عند اختيارك الو�سيط:
• ت أ�كد �أن الو�سيط مرخ�ص من قبل هيئة أالوراق املالية.
• تق�صى التاريخ املهني للو�سيط.
• ح ّدد اخلدمات التي حتتاج �أن يقدمها لك الو�سيط.
•	�أطلب من ال�رشكة تزويدك بقيمة الر�سوم والعموالت.
•	�إقر�أ االتفاقية واملرفقات امللحقة بها وجميع املعلومات ذات
ال�صلة باحل�سابات وراجع كل امل�ستندات وتفهمها جيداً قبل
التوقيع عليها.
•	ال توقع على تفوي�ض بيع �أو �رشاء فارغ.
• ت أ�كد من �أن الو�سيط متفهم متام ًا ملتطلباتك.

آ�لية التعامل يف بور�صة عمان

�	.1إبرام اتفاقية بني الو�سيط والعميل تت�ضمن ما يلي:
�أ .ا�سم وعنوان كل من الو�سيط والعميل.
ب .بيان اخلدمات التي �سيقدمها الو�سيط لعميله.
ج .بيان العموالت التي �سيتقا�ضاها الو�سيط مقابل خدماته �أو
ال�شارة �إىل وثيقة منف�صلة تبني هذه العموالت �رشيطة �أن تكون
إ
هذه العموالت �ضمن احلدود امل�سموح بها.
د�	.أنواع التفاوي�ض التي يجوز للو�سيط تنفيذ �أوامر العميل مبوجبها.
•
•
•

تفوي�ض خطي.
تفوي�ض هاتفي.
اللكرتوين.
تفوي�ض بوا�سطة الربيد إ

 .2احل�صول على رقم مرجعي من الو�سيط.
 .3الت أ�كد من دقة املعلومات على �إ�شعار تعريف العميل.
 .4ا�ستخدام رقم ح�ساب العميل يف عمليات ال�رشاء والبيع.
�	.5إعطاء �رشكة الو�ساطة تفوي�ض ًا لكل عملية بيع �أو عملية �رشاء.

--

