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اإ�سدار دليل لال�ستثمار يف 

بور�سة عمان

عمان«،  بور�صة  يف  اال�صتثمار  »دليل  باإ�صدار  عمان  بور�صة  قامت   

غايات  وعن  املالية  وراق  االأ �صوق  عن  تعريفية  نبذه  يت�صمن  والذي 

املال  راأ�س  �صوق  موؤ�ص�صات  واأهداف 

�صافة اإىل اأ�صا�صيات اال�صتثمار  ردين، باالإ االأ

التي  الرئي�صية  والقواعد  البور�صة  يف 

وكذلك  بها،  خذ  االأ امل�صتثمرين  على  يجب 

املالية  والن�صب  وامل�صطلحات  ر�صادات  االإ

اأ�صواق راأ�س املال، ملا لذلك  امل�صتخدمة يف 

من اأهمية للمهتمني واملتعاملني ب�صوق راأ�س 

ردين.  املال االأ

وياأتي اإ�صدار هذا الدليل حر�صًا من بور�صة 

عمان على توثيق �صالتها والتوا�صل امل�صتمر باملجتمع املحلي ومت�صيًا 

لدى  الوعي  وزيادة  اال�صتثمار  ثقافة  ن�صر  جمال  يف  �صيا�صتها  مع 

وراق املالية. وقد قامت بور�صة عمان بو�صع  املواطنني واملتعاملني باالأ

.www.exchange.jo هذا الدليل على موقعها االلكرتوين

املالية  الرقابة  هيئة  رئي�س 

ال�سينية يزور بور�سة عمان

اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلوراين  �صالح  حممد  ال�صيد  معايل  ا�صتقبل 

من  وفدًا  للبور�صة  التنفيذي  املدير  طريف  جليل  وال�صيد  البور�صة  

رئي�س  فيلن  �صانغ  الدكتور   برئا�صة  ال�صينية  املالية  الرقابة  هيئة 

الهيئة خالل زيارة له اإىل بور�صة عمان وموؤ�ص�صات �صوق راأ�س املال 

ASE Issues an Investment 
Guide

The ASE has issued the «Guide for Investing in the ASE», 

which includes an introduction about the securities market and 

the purposes and goals of the Jordanian 

Capital Market Institutions, as well as 

the principles of investment in the stock 

exchange and the main regulations that 

need to be adhered to by investors.  The 

Guide also stated the guidelines, the 

glossary and the financial rates used in 

capital markets, due to their importance 

for people who are interested in and who 

deal with the Jordanian capital market.The issuance of this Guide 

is in line with the ASE’s keen interest in enhancing its connections 

and continuous outreach with the local community as well as 

its policy of promoting the investment culture and raising the 

awareness of citizens and people who deal with securities. This 

Guide also is posted on the ASE’s website www.exchange.jo.

The Chairman of CSRC Visits 
the ASE

H. E. Mr. Mohammad S. Hourani Chairman of the Board and 

Mr. Jalil Tarif the CEO of the ASE received a delegation from 

China Securities Regulatory Commission (CSRC) headed by Mr. 

Shang Fulin Chairman of the CSRC during the delegation visit to 
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تاريخ  طريف  ال�صيد  ا�صتعر�س  حيث  ردين،  االأ

التطورات  اآخر  و  ردين  االأ املال  راأ�س  �صوق 

الت�صريعية والتكنولوجية التي �صهدها. كما قام 

ومرافق  امل�صتثمرين  قاعة  اإىل  بزيارة  الوفد 

�صركات  عمل  على  واطلع  املختلفة  البور�صة 

اخلدمات املالية. 

ال�سفري الربيطاين يزور بور�سة 

عمان

ال�صفري  ال�صيد جليل طريف  التنفيذي لبور�صة عمان  ا�صتقبل املدير 

بحث  حيث  وات�س،  جيم�س  ال�صيد  الربيطاين 

�صبل  الربيطاين  ال�صفري  مع  طريف  ال�صيد 

عمان  بور�صة  بني  والتعاون  التوا�صل  تعزيز 

كما  بريطانيا.  املال يف  راأ�س  �صوق  وموؤ�ص�صات 

عن  �صرحًا  وات�س  لل�صيد  طريف  ال�صيد  قدم 

اأهم التطورات احلديثة التي �صهدها �صوق راأ�س 

وقد  املا�صية.  ال�صنوات  خالل  ردين  االأ املال 

ح�صر اللقاء كل من ال�صيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي للبور�صة 

وال�صيدة �صارة هدر�صلي امللحق التجاري يف ال�صفارة الربيطانية.

ملتقى اأ�سواق راأ�س املال 

قدم ال�صيد جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان خالل امللتقى 

�صواق راأ�س املال العربية الذي عقد يف مدينة م�صقط ال�صهر  ول الأ االأ

�صواق املالية العربية« حيث  املا�صي  ورقة عمل بعنوان »التكامل بني االأ

�صواق املالية العربية  بني ال�صيد طريف من خالل ورقة العمل اإىل اأن االأ

�صواق  االأ من  �صديدة  ومناف�صة  متزايدة  �صغوطات  تواجه  بداأت  قد 

مر الذي اأوجب على  خرى ب�صبب حترير التجارة والعوملة، االأ املالية االأ

�صواق التكامل يف ما بينها ملواجهة هذه ال�صغوطات موؤكدا باأن  هذه االأ

والتغريات  الظروف  ترفًا يف ظل  لي�س  العربية  �صواق  االأ التكامل بني 

اأنه  حيث  لتحقيقه،  بجدية  العمل  يجب  ملح  مطلب  هو  بل  احلالية، 

�صواق العربية، فاإنه ميكن حتقيق ذلك  رغم معوقات التكامل بني االأ

والت�صريعات  باملعايري  العربية  املالية  �صواق  االأ التزام  خالل  من 

the ASE and to the Jordanian capital market 

institutions. Mr. Tarif briefed the delegation 

on the nature work of the ASE and the latest 

developments on the Jordan capital market. 

The delegation toured the ASE facilities; 

Investor’s Gallery and visited some of the 

financial brokerage offices. 

The British Ambassador   
Visits ASE 

The CEO of the ASE Mr. Jalil Tarif received the British 

Ambassador in Jordan Mr. James Watts. 

During the meeting Mr. Tarif and Mr. 

Watt discussed means of strengthening 

cooperation between the ASE and the capital 

market institutions in the United Kingdom. 

Mr. Tarif briefed the ambassador on the latest 

developments on the Jordan capital market. 

Mr. Nader Azar, deputy CEO and Ms. Sarah Hildersley, Head of 

U.K. Trade and Investment attended the meeting.   

The Capital Markets Forum 

Mr. Jalil Tarif, CEO of the ASE presented during his participation 

in the first Arab capital markets meeting that was held in Muscat/

Oman last month a working paper entitled “Integration of Arab 

Financial Markets”, in which he mentioned that Arab markets 

have started to face increasing pressures and severe competition 

from other financial markets as a result of trade liberation and 

globalization, which has forced these markets to integrate amongst 

themselves in order to stand up to these pressures.  Mr. Tarif said 

that integration of these markets is not a luxury under the current 

circumstances and stages, but rather an urgent need that must be 

worked on seriously to ensure its achievement, and that despite 
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�صافة اإىل ان�صمامها  وراق املالية، باالإ الدولية امل�صتخدمة يف جمال االأ

اإىل املنظمات الدولية العاملة يف هذا املجال.

والعالقات  بحاث  االأ دائرة  رئي�س  حطاب  �صامي  ال�صيد  قدم  كما 

دراج امل�صرتك  الدولية يف البور�صة خالل امللتقى ورقة عمل بعنوان » االإ

العربية«،  املال  اأ�صواق  تكامل  يف  ودورها  الدولية  يداع  االإ واإي�صاالت 

من  اأنواعه  بكافة  امل�صرتك  دراج  االإ مو�صوع  الورقة  يف  تناول  حيث 

وراق املالية.  حيث مزاياه بالن�صبة لل�صركات وامل�صتثمرين واأ�صواق االأ

دراج  اأنواع االإ يداع الدولية والتي تعترب من  اإي�صاالت االإ اإىل  وتطرق 

امل�صرتك. وبني باأن ال�صركات ت�صعى اإىل اإدراج اأ�صهمها يف البور�صات 

الكبرية ذات التنظيم والرقابة اجليدين.

عالم االقت�سادي ندوة االإ

العربية  مارات  االإ بدولة  وال�صلع  املالية  وراق  االأ هيئة  من  بدعوة 

املتحدة �صاركت بور�صة عمان ممثلة بال�صيد نادر عازر نائب املدير 

عالم االقت�صادي التي ُعقدت بتاريخ  التنفيذي للبور�صة يف ندوة االإ

27 �صباط 2007 مبدينة اأبو ظبي. وقد �صارك يف الندوة عدد كبري 

واأ�صواق  هيئات  من  عدد  عن  وممثلني  واملهتمني  االإعالميني  من 

وراق املالية العربية. وقدم ال�صيد عازر خالل هذه الندوة ورقة  االأ

�صواق املالية وطرق تطويرها«.  عمل بعنوان » برامج التوعية يف االأ

اأهميتها  املالية من حيث  �صواق  االأ التوعية يف  تناول مو�صوع  حيث 

يف تثقيف امل�صتثمرين وزيادة الوعي اال�صتثماري لديهم مما يوفر 

لهم احلماية. 

the presence of obstacles, integration among Arab markets can be 

achieved through the commitment of Arab financial markets to 

the international standards and legislations prevalent in the field 

of securities, in addition to joining international organizations 

working in this field.

Mr. Sami Hattab, Director of the Research and International 

Relations Department also presented a paper entitled “Joint 

Listing and International Deposit Receipts and their Role in the 

Integration of the Arab Financial Markets”, in which he addressed 

the issue of joint listing with all its types in terms of its advantages 

to companies, investors and securities markets.  He also talked 

about the international deposit receipts which are considered one 

type of joint listing, indicating that companies seek to list their 

shares at large stock exchange that are well organized and well 

monitored.

Economic Media Seminar

Upon the invitation of the Securities and Commodities 

Commission in the UAE, the ASE, represented by Mr. Nader 

Azar, Deputy CEO, participated in the Economic Media Seminar 

that was held in Abu Dhabi on February 27, 2007.  During 

this seminar, that was attended by a large number of reporters, 

concerned people and representatives of a number of Arab capital 

markets and commissions, Mr. Azar presented a working paper 

entitled “Awareness Programs in Financial Markets and Methods 

to Development”. In his presentation, Mr. Azar addressed the 

importance of educating investors and raising the level of their 

investment awareness, leading to better protection and safety.  
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وفد �سوري يزور بور�سة       

عمان

ق�صم  القلمون  جامعة  طالب  من  وفد  قام 

اإىل  بزيارة  �صوريا  يف  والبنوك  التمويل 

بور�صة عمان حيث ا�صتمع الوفد اإىل �صرحًا 

من ال�صيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي 

الت�صريعية  التطورات  اآخر  عن  للبور�صة 

املال  راأ�س  �صوق  ي�صهدها  التي  والتقنية 

ردين ، كما اطلع الوفد على عمل �صركات  االأ

اخلدمات املالية وقام الوفد  بزيارة اإىل قاعة 

امل�صتثمرين ومرافق البور�صة املختلفة. 

وراق  زيارة وفد من �سوق االأ

املالية الليبي لبور�سة عمان

املالية يف  وراق  قام وفد من دائرة تكنولوجيا املعلومات من �صوق االأ

ال�صيد حممد اخلطيب  لهم  قدم  لبور�صة عمان، حيث  بزيارة  ليبيا 

طبيعة  عن  �صرحًا  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  رئي�س 

عمل الدائرة اإ�صافة اإىل اآخر التطورات التقنية التي �صهدتها بور�صة 

عمان وقد قام الوفد بزيارة اإىل قاعة امل�صتثمرين ومرافق البور�صة 

وراق املالية. املختلفة. كما قام الوفد بزيارة اإىل مركز اإيداع االأ

اأداء بور�سة عمان

�صهر  خالل  مميزًا  اأداء  عمان  بور�صة  يف  داء  االأ موؤ�صرات  اأظهرت 

عند  املرجح  القيا�صي  الرقم  اأغلق  حيث   .2007 عام  من  �صباط 

م�صتواه  مع  مقارنة   )%18.6( ن�صبته  بارتفاع  نقطة   )6543.7(

ارتفع  فقد  القطاعي،  امل�صتوى  على  اأما   .2006 العام  نهاية  يف 

القيا�صية  رقام  االأ ارتفعت  حيث  القطاعات،  جلميع  القيا�صي  الرقم 

بن�صبة  وال�صناعة  واخلدمات  والتاأمني  البنوك  قطاعات  من   لكل 

بلغ  و  التوايل.  على   )%14.7(  ،)%14.7(،)%10.4(،)%21.3(

حجم التداول منذ بداية العام ولغاية �صهر �صباط 2007 )2.370( 

مليار دينار مقارنة مع )2.305( مليار دينار للعام املا�صي وبارتفاع 

A Syrian delegation Visits the 
ASE

A student delegation from the University 

of Qalmoun/ Department of Finance and 

Banking in Syria visited the ASE. Mr. 

Nader Azer the Deputy to CEO briefed the 

delegation on the latest development on 

the Jordan capital market. The delegation 

visited the financial brokerage companies 

and toured the ASE facilities and the 

Investor’s Gallery.

Libyan Securities Market Visits 
ASE

An IT delegation from Libyan Securities Market visited 

the ASE. Mr. Mohammed Al-Khatib Director of the IT and 

Communications Department briefed the delegation the nature 

work of the IT and Communications Department and the latest 

technical developments in the ASE. The delegations also toured 

the ASE facilities and visited the Securities Depository Center 

(SDC).

ASE Performance

ASE performance indicators revealed remarkable performance 

since the beginning of the year until the end of February 2007, as 

the weighted index closed at (6543.7) points at the end of February, 

a (18.6%) 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 (21.3%), (10.4%), 

(14.7%), and (14.7%) respectively. The trading volume increases 

since the beginning of the year till end of February to JD (2.370) 

million compared to JD (2.305) billion with the same period of last 
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�صهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل  )2.8%(. وبالن�صبة لعدد االأ ن�صبته 

اإىل )681.3( مليون �صهم مقارنة مع )392.4( مليون �صهم للعام 

املا�صي وبارتفاع ن�صبته )73.6%(، كما ارتفعت عدد العقود املنفذة 

)49.5%( لنف�س  )626.8( مليون عقد، بارتفاع ن�صبته  لي�صل اإىل 

�صهم املدرجة  الفرتة من العام املا�صي. وبالن�صبة للقيمة ال�صوقية لالأ

يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار )3.8( مليون دينار لت�صل اإىل 

)24،8( مليار دينار وبارتفاع ن�صبته )17.9%( مقارنة مع نهاية عام 

جمايل. 2006 لت�صكل مـا ن�صبتــه )275.9%( من الناجت املحلي االإ

قرارات بور�سة عمان

قرارات املدير التنفيذي:

 2006 لعام  اخلزينة  اأذونات  من  ع�صر  الثاين  �صدار  االإ اإدراج   •

ا�صتحقاق 2007/12/17 والبالغ عددها )50.000( �صند بقيمة 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون 

دينار وذلك اعتبارًا من 2007/2/1.

من  العقارية  والتنمية  لال�صتثمار  عمد  �صركة  اأ�صهم  اإدراج  نقل   •

من  اعتبارا  وذلك  للبور�صة  ول  االأ ال�صوق  اىل  الثاين  ال�صوق 

.2007/2/7

ال�صوق  من  واال�صتثمار  للتعليم  الزرقاء  �صركة  اأ�صهم  اإدراج  نقل   •

ول اإىل ال�صوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبارا من 2007/2/7. االأ

و�صط  االأ ال�صرق  �صركة جممع  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

لكرتونية الثقيلة والبالغة )6.072.448(  لل�صناعات الهند�صية واالإ

�صهم، لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدفوع )100( مليون �صهمًا 

وذلك اعتبارًا من 2007/2/12.

وال�صرق  امل�صتثمرون  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

 )1.000( والبالغة  والعقارية  ال�صناعية  لال�صتثمارات  العربي 

�صهمًا،والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�س  لي�صبح راأ�س 

اعتبارًا  وذلك  �صهم   )29.954.604( واملدفوع  به  املكتتب  املال 

من 2007/2/14.

�صدار ال�صابع والع�صرون من �صندات �صلطة املياه  ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )16.000( عددها  والبالغ   2009/12/10

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )16( مليون دينار 

وذلك اعتبارًا من 2007/2/15.

اإىل  ول  االأ ال�صوق  من  ردنية  االأ لبان  االأ �صركة  اأ�صهم  اإدراج  نقل   •

ال�صوق الثاين للبور�صة  وذلك اعتبار من 2007/2/18.

لتجهيز  ردنية  االأ ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

year, a (2.8%) increase. The number of traded shares increased to 

(681.3) million shares in comparison with (392.4) million shares 

with the same period of last year, a (73.6%) increase. The number 

of executed contracts increased to (626.8) million contracts, an 

increase of (49.5%) in comparison with the same period of last 

year. Market capitalization of listed companies increased by 

JD (3.8) million reaching JD (24.8) billion, a (17.9%) increase 

against the end of year 2006, constituting (275.9%) of the GDP.

ASE Resolutions

The ASE CEO Decided on the Following:

• List the Twelfth issue of the Treasury Bills for the year 2006, 

as of February 1, 2006. The maturity date is 17/12/2007, the 

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

JD (50) million.

• Transferring the shares of Amad Investment and Real Estate 

Development Company from the second market to the first 

market as of February 7, 2007.

• Transferring the shares of Zarqa Private University 

Company from the first market to the second market as of 

February 7, 2007.

• List the (6,072,448) shares capital increase of Middle East 

Complex For Engineering Company as of February 12, 2007. 

The company paid in capital reached (100) million shares.

• List the (1,000) shares capital increase of Investors and East 

Arab for Industrial and Real Estate Investments Company, 

which emanated from private subscription as of February14,  

2007. The company paid in capital reached (29,954,604) 

shares.

• List the Twenty-Seventh issue of the Water Authority, as of 

February 15, 2007. The maturity date is 10/12/2009, the total 

number of the issue (16,000) bonds with a total value of JD 

(16) million.

• Transferring the shares of Jordan Dairy Company from the first 

market to the second market as of February 18, 2007.

• List the (2,688,874) shares capital increase of Poultry 
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راأ�س  لي�صبح  �صهم،   )2.688.874( والبالغة  الدواجن  وت�صويق 

اعتبارًا  وذلك  �صهم   )12.688.874( واملدفوع  به  املكتتب  املال 

من 2007/2/18.

اإدراج اأ�صهم ال�صركة العامة ل�صناعة وت�صويق اخلر�صانة اخلفيفة   •

اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )8.5( والبالغة 

من2007/2/19.

مناء ال�صناعي وذلك اعتبارًا  اإعادة التداول با�صهم �صركة بنك االإ  •

من 2007/2/19.

اخل�صبية/جوايكو  لل�صناعات  ردنية  االأ ال�صركة  ا�صهم  اإدراج  نقل   •

من  اعتبار  وذلك  للبور�صة   الثاين  ال�صوق  اإىل  ول  االأ ال�صوق  من 

.2007/2/21

  2006 لعام  اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  الثالث  �صدار  االإ اإدراج   •

بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2009/8/31 ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون 

دينار وفائدة )7.658%( وذلك اعتبارًا من 2007/2/22.

هلية للمراكز التجارية  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال ال�صركة االأ  •

به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهم،   )1.683.016( والبالغة 

واملدفوع )5.561.530( �صهم وذلك اعتبارًا من 2007/2/25.

لتطوير  املتكاملة  ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

را�صي واال�صتثمار والبالغة )6.049.558( �صهم، لي�صبح راأ�س  االأ

من  اعتبارًا  وذلك  �صهمًا  مليون   )12( واملدفوع  به  املكتتب  املال 

.2007/2/25

الغذائية  لل�صناعات  القرية  ردنية  االأ �صركة  اأ�صهم  اإدراج  نقل   •

للبور�صة   ول  االأ ال�صوق  اإىل  الثاين  ال�صوق  من  النباتية  والزيوت 

وذلك اعتبار من 2007/2/26.

جنبي اال�ستثمـار االأ

ردنيني خالل �صهر  االأ �صهم امل�صرتاة من قبل غري  االأ بلغت قيمة   •

�صباط )363( مليون دينار، منها )90.4%( مل�صتثمرين عرب.

ردنيني )376( مليون  االأ �صهم املباعة من قبل غري  االأ بلغت قيمة   •

دينار، منها )70%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )12.9( ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  االأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •

مليون دينار .

من   )%45.8( ردنيني  االأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  االأ �صكلت   •

 )%34.8( منـها   ، �صباط  نهاية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة 

مل�صتثمرين عرب، و)11%( لغري العرب. 

Processing Company as of February 18, 2007. The company 

paid in capital reached (12,688,874) shares.

• List the (8,5) million shares of General Lightweight Concrete 

Industries Company in the Second Market as of February 

19, 2007.

• Re-trade the shares of Industrial Development Bank Company 

as of February 19, 2006.

• Transferring the shares of Wood Industries/JWICO 

Company from the first market to the second market as of 

February 21, 2007.

• List the Thirteenth issue of the Treasury Bonds for the year 

2006, as of February 22, 2007. The maturity date is 31/8/2009, 

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

of JD (50) million, and (7.658%) interest rate.

• List the (1,683,016) shares capital increase of Al-Ahlia 

Commercial Center Company as of February 25, 2007. The 

company paid in capital reached (5,561,530) shares.

• List the (6,049,558) shares capital increase of Comprehensive 

Land Development and Investment Company as of February 

25, 2007. The company paid in capital reached (12) million 

shares.

• Transferring the shares of Al-Qaria Food and Vegetable Oil 

Industries Company from the second market to the first market 

as of February 26,  2007.

Foreign Investment
• The value of shares purchased by Non-Jordanians in February 

equaled JD (363) million, (90.4%) of which were purchased 

by Arabs. 

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (376) 

million, (70%) of which were sold by Arabs. 

• During this month, net Non–Jordanian investments showed a 

positive balance of JD (12.9) million.

• By the end of February, shares owned by non-Jordanians 

represented (45.8%) of ASE capitalization, (34.8 %) of which 
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are owned by Arab investors and (11%) by Non-Arabs.  

�سرات اأداء البور�سة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

%كانون الثاين�شباط

FebruaryJanuaryChange

�Trading Value (JD million).����78�2.98حجم التداول )مليون دينار(

�Avg. Daily Trading Value (m).�7�.8��.87املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�صهم )مليون( 8No. of Traded Shares (m).���.92�7.���عدد االأ

لف( �No. of Contracts (thousand).���8.7278.�2عدد العقود )باالأ

�Marked Capitalization (JD m).��.�2�8��.82��9القيمة ال�صوقية )مليون دينار(

كرث ارتفاعا يف اأ�سعار اأ�سهمها ال�سركات الع�سر االأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

 8.9287.0Amman For Developmentعمان للتنمية واال�صتثمار
& Investment

املجموعة اال�صت�صارية 

اال�ستثمارية
2.6746.7The Consulting & 

Investment Co. Group

اإعمار للتطوير واال�صتثمار 

العقاري
3.1835.3Emmar Investments & 

Realestate Development

 & 3.4832.8Al-zarqa Educationalالزرقاء للتعليم واال�صتثمار
Investment

4.1132.2املقاي�صة للنقل واال�صتثمار
Transport And 
Investment Barter 
Company

ال�صرق العربي 

لال�صتثمارات املالية 

واالقت�صادية

7.9628.6Arab East Investment

ردنية 4.2128.4Jordan Phosphate Minesمناجم الفو�صفات االأ

ال�صرق العربي 

لال�صتثمارات العقارية
14.1527.0Arab East For Real Estate 

Investments 

املركز العربي لل�صناعات 

الدوائية والكيماوية
2.8124.9Arab Center For Pharm.& 

Chemicals

و�صط لل�صناعات  ال�صرق االأ

الدوائية والكيماوية 

وامل�صتلزمات الطبية

3.8024.2
Middle East Pharma. & 
Chmical Ind. & Medical 
Appl .

كرث انخفا�سا يف اأ�سعار اأ�سهمها ال�سركات الع�سر االأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

هلية  1.3019.3التاأمني الوطنية االأ
The National Ahlia 
Insurance

دارة  ردنية لالإ االأ

واال�صت�صارات
4.0818.4

Jordanian Management 
And Consulting 

2.5117.4املتكاملة للم�صاريع املتعددة
Comprehensive Multiple 
Projects 

را�صي املقد�صة للتاأمني  1.3216.5The Holy Land Insuranceاالأ

ال�صناعية التجارية 

نتاج الزراعية / االإ
0.7015.7

The Industrial Commercial 
& Agricultural

احتاد امل�صتثمرون  العرب 

للتطوير العقاري
2.3215.6

Arab Investors Union Co. 
For Real Estates Dev. 

را�صي  املتكاملة لتطوير االأ

واال�ستثمار
1.3511.2

Comprehensive Land 
Development And Inv. 

مل لال�صتثمارات املالية 2.3010.2االأ
Al-amal Financial 
Invesment

�صالمية  1.589.7The Islamic Insuranceالتاأمني االإ

م�صانع املنظفات الكيماوية 

العربية 
12.659.6

Arab Chemical Detergents 
Industreis 
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ال�سوق املايل: 

جراءات والذي يعمل على التقاء وحدات الفوائ�ض النقدية  دوات والإ فراد واملوؤ�س�سات والأ عبارة عن نظام يت�سمن جمموعة من الأ

و�ساع القت�سادية والفر�ض  اأي دولة من دول العامل املراآة التي تعك�ض الأ مع وحدات العجز النقدي، ويعترب ال�سوق املايل يف 

العجز  وحدات  اإىل  الفائ�ض  وحدات  من  وتوجيهها  جنبية  الأ وال�ستثمارات  املحلية  املدخرات  ح�سد  يف  املختلفة  ال�ستثمارية 

ل�ستغاللها يف امل�ساريع القت�سادية املختلفة والتي ت�ساعد يف دفع عجلة القت�ساد وتو�سيع قنوات ال�ستثمارات املحلية.

�سواق املالية: اأنواع الأ

جل ويف العادة تكون تواريخ ا�ستحقاقها اأقل من  اأواًل: ال�سوق النقدية: وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول الدوات املالية ق�سرية الأ

يداع. مثلة عليها اأذونات اخلزينة، و�سهادات الإ �سنة، وتهدف اإىل توفري ال�سيولة. ومن الأ

�سهم وال�سندات، وتهدف اإىل حتويل  جل مثل الأ ثانيًا: �سوق راأ�س املال: وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول الدوات املالية طويلة الأ

الفوائ�ض النقدية اإىل وحدات العجز لفرتة اأكرث من �سنة وتتكون من:

ول مرة والتي ت�سهم يف زيادة التكوين  وراق املالية امل�سدرة لأ ولية: هي ال�سوق التي يتم من خاللها بيع الأ ال�سوق الأ  .1

الراأ�سمايل.

وراق املالية بعد اإ�سدارها والكتتاب بها وذلك يف اإطار القوانني  ال�سوق الثانوية: هي ال�سوق التي يجري فيها التعامل بالأ  .2

نظمة والتعليمات املعمول بها. والأ

ردين: تاريخ �سوق راأ�س املال الأ

وراق املالية. 1930 - بدء التداول يف الأ

1976 - �سدور قانون �سوق عمان املايل رقم )31( ل�سنة 1976.

1976 - اإن�ساء �سوق عمان املايل.

1978 - بدء التداول يف �سوق عمان املايل.

وراق املالية رقم )23( ل�سنة 1997.  1997 - �سدور قانون الأ

وراق املالية. 1997 - اإن�ساء هيئة الأ

1999 - اإن�ساء بور�سة عمان.

وراق املالية. 1999 - اإن�ساء مركز اإيداع الأ

وراق املالية رقم )76( ل�سنة 2002. 2002 - �سدور قانون الأ

*

* تبداأ بور�صة عمان اعتبارًا من هذا العدد بن�صر مقطتفات من دليل اال�صتثمار.


