




Establishment of the ASE

In 1997, a new Securities Law was issued in Jordan to restructure 

and regulate Jordan capital market, and to supplement the 

securities market’s infrastructure in order to keep pace with the 

international financial markets. The basic feature of the new 

structure is the separation of the capital market monitoring role 

from the executive one, since Amman Financial Market (AFM) 

used to perform both roles. The Securities Commission was set 

up as a government controlling organ in charge of supervising 

the capital market; then Amman Stock Exchange (ASE) and 

the Securities Depository Center (SDC) were established as 

two independent institutions run by the private sector.

In pursuance of the Securities Law No. (23) of the year 1997, 

ASE assumed its tasks on March 11th, 1999 as a private non-

profit institution with administrative and financial autonomy, 

and as the sole party authorized to practice as a regular 

market for trading in securities in the Hashemite Kingdom of 

Jordan, subject to the control of the Securities Commission. In 

light of the new Provisional Securities Law No. (76) of the year 

2002 which contains main modifications such as the permission 

of establishing the Investors Protection Fund in addition to 

intensifying Directives on Code of Ethics and professional 

sufficiency and fostering the rule of law.

ASE continued the work it started in 1999 and passed a number 

of instructions that were necessary to manage the ASE in a 

way that ensures transparency and efficiency of market 

operations, fairness among securities dealers. Since then, the 

ASE in cooperation with the JSC has completed its legislative 

and technical infrastructure to come up with the international 

financial markets and the international practices in this field.

Royal Patronage

His Majesty King Abdullah II has inaugurated on the 3rd of 

March 2002, the headquarters of the Jordan Capital Market 

Institutions, which include the Jordan Securities Commission, 

the Amman Stock Exchange and the Securities Depository 

Center. A large ceremony took place during which the king 

unveiled a memorial portrait.  

In 2007, the capital market institutions were honored by his 

Majesty King Abdullah II laying the foundation stone for the 

National Financial Center. His Majesty wants this Center to 

be a model for the whole Arab region. It will accommodate 

the most important financial institutions such as the ASE, the 

SDC, brokerage firms, investor’s gallery, bank offices and an 

institute for financial services with a high level of specialty in 

order to provide the labor market both in the Jordan and the 

region with well-trained and high caliber staff. 

The Center will be built on a land beside the current building 

of Jordan Capital Market Institutions in Amman - Arjan Area; 

the total area of the Center will be 85758 square meters with 

an estimated total cost of about JD70 million.

إنشاء بورصة عمان 
هدف  األردن  في  المالية  لألوراق  قانون   1997 عام  منتصف  في  صدر 
البنية التحتية  إلعادة هيكلة وتنظيم سوق رأس المال األردني واستكمال 
فصل  تم  حيث  الدولية،  المالية  األسواق  ليواكب  المالية  األوراق  لسوق 
هيئة  ُشكلت  وقد  التنفيذي  الدور  عن  المال  رأس  لسوق  الرقابي  الدور 
المال،  رأس  سوق  على  لإلشراف  حكومية  رقابية  كهيئة  المالية  األوراق 
كمؤسستين  المالية  األوراق  إيداع  ومركز  عمان  بورصة  تأسيس  وتم 

مستقلتين تداران من قبل القطاع الخاص.
  

واستناداً إلى أحكام قانون األوراق المالية رقم )23( لسنة 1997 تولت بورصة 
عمان اعتباراً من 1999/3/11 مهامها كمؤسسة أهلية مستقلة إداريا ومالياً 
كسوق  العمل  مزاولة  لها  مصرح  وحيدة  كجهة  و  الربح  إلى  تهدف  وال 
نظامي لتداول األوراق المالية في المملكة األردنية الهاشمية تخضع لرقابة 
هيئة األوراق المالية. وقد جاء قانون األوراق المالية المؤقت رقم )76( لسنة 
2002، حيث احتوى على تعديالت رئيسية أهمها السماح بإنشاء بورصات 
لحماية  مستقل  صندوق  إنشاء  وإمكانية  عمان  بورصة  جانب  إلى  أخرى 
المهنية  والكفاءة  المهني  السلوك  تشديد معايير  إلى  إضافة  المستثمرين 

وتعزيز اكبر لسيادة القانون. 

 1999 عام  من  األول  الربع  في  إنشائها  ومنذ  عمان  بورصة  قامت  لقد 
السوق،  هذا  في  والكفاءة  الشفافية  زيادة  إلى  هدفت  هامة  بخطوات 
إدارات  عملت  الحين  ذلك  ومنذ  فيه.  المستثمرين  ثقة  زيادة  إلى  كذلك 
إلى  المالية  األوراق  هيئة  مع  الوثيق  وبالتعاون  المتعاقبة  عمان  بورصة 
الدولية  المالية  األسواق  لتواكب  والتقنية  التشريعية  بنيتها  استكمال 

والممارسات الدولية والمعايير العالمية في هذا المجال.

رعاية ملكية سامية
آذار  الثالث من  الله ورعاه في  الثاني حفظه  الله  قام جاللة الملك عبد 
من عام 2002 بافتتاح مبنى مؤسسات سوق راس المال األردني والذي 
المالية،  األوراق  إيداع  ومركز  عمان  وبورصة  المالية  األوراق  هيئة  يضم 

حيث أزاح جاللته الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى.

كما قام جاللة الملك عبد الله الثاني في عام 2007 بوضع حجر األساس 
لمبنى المركز المالي الوطني والذي جاء تنفيذاً لرؤية جاللته في تعزيز 
المتخصصة  الخدمات  يوفر  متميز  إقليمي  مالي  كمركز  األردن  موقع 
الدولية.  المعايير  أحدث  وفق  المال  رأس  سوق  في  المتعاملين  لكافة 
ويعد إنشاء هذا المركز خطوة رائدة في مجال تنفيذ استراتيجية تشجيع 
االستثمار في األوراق المالية األردنية وما لذلك من آثار إيجابية في تعزيز 
االستثمار والنمو االقتصادي. ويضم المركز المالي كل من بورصة عمان، 
ومركز إيداع األوراق المالية، ومكاتب للوسطاء، وقاعة للجمهور، ومكاتب 
للبنوك، باإلضافة إلى معهد متخصص للخدمات ذات الصلة بسوق رأس 
المدربة  والمتخصصة  المهنية  الكوادر  تدريب  فيه  سيتم  والذي  المال 
على  المركز  وسيقام  واإلقليمي.  المحلي  المستويين  على  للعمل 
قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لمؤسسات سوق رأس المال في 
مربعاً،  متراً   85758 للمركز  اإلجمالية  المساحة  وتبلغ  عرجان  منطقة 

وتقدر الكلفة اإلجمالية للمشروع بحوالي )70( مليون دينار.



إصدار النظام الداخلي لبورصة عمان
يتضمن مجموعة من األحكام تتعلق بتشكيل الهيئة العامة للبورصة 
ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي إضافة إلى التزام األعضاء وإجراءات 
التفتيش عليهم والتحقيق معهم وفرض العقوبات على المخالفين 
منهم ألحكام التشريعات، إضافة إلى تحديد الموارد المالية للبورصة 

وسنتها المالية. 

إصدار تعليمات معايير السلوك المهني 
الخاصة ببورصة عمان 

من  كل  عمل  تحكم  التي  السلوك  قواعد  التعليمات  هذه  حددت 
أعضاء البورصة، وهم شركات الخدمات المالية المرخص لها ممارسة 
البورصة والمدير  إدارة  إلى أعضاء مجلس  باإلضافة  الوساطة،  أعمال 
أعضاء  التعليمات  هذه  تلزم  حيث  وموظفيها،  للبورصة  التنفيذي 
الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  المالية  األوراق  قانون  بمراعاة  البورصة 

بمقتضاه وتنفيذ العمليات في البورصة بما يتفق وسالمة التداول. 

إصدار تعليمات اإلفصاح الخاصة ببورصة عمان
حددت هذه التعليمات المعلومات والبيانات والسجالت التي يتوجب 
المعلومات  التعليمات  بينت  كما  عنها.  اإلفصاح  البورصة  على 
والبيانات والسجالت التي تعتبر سرية وال يجوز االطالع عليها إال من قبل 

الموظفين المختصين.
 

إصدار النظام الداخلي لرسوم وعموالت البورصة 
يتضمن الرسوم والعموالت التي تتقاضاها البورصة لقاء إدراج وتداول 
األوراق المالية، وكذلك رسوم االنتساب للبورصة ورسوم االشتراك التي 

يدفعها الوسطاء. 

إصدار التعليمات الخاصة ببدالت وأجور 
الخدمات التي تقدمها بورصة عمان

بدالت  البورصة  تتقاضى  التي  المعلومات  التعليمات  هذه  حددت 
البورصة  ترى  التي  والبيانات  المعلومات  واستثناء  توزيعها،  مقابل 
تحديد  البدل، وكذلك  دفع  اإلعالم من  نشرها من خالل وسائل  ضرورة 

الجهات التي يتم استثناؤها.

إصدار األنظمة اإلدارية والمالية 
والتي  البورصة  أعمال  لتسيير  الالزمة  واألنظمة  التعليمات  إصدار  تم 
تتمثل بالنظام اإلداري والمالي ونظام اللوازم. كما قامت بورصة عمان 
أيضا بإصدار تعليمات تتعلق بصالحيات التوقيع على حسابات البورصة 
واالنتقال والسفر ألعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وتحديد بدل 
عمان  بورصة  موظفي  ونظام  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  أتعاب 

وصندوق االدخار وصندوق اإلسكان وتعليمات المعالجة الطبية.
 

إصدار النظام الداخلي لحل المنازعات 
في بورصة عمان

يشتمل على آلية واضحة ومحدده لحل النزاعات بين أعضاء البورصة 
)شركات الوساطة المالية( وبينهم وبين عمالئهم عن طريق التحكيم، 
بين  للتحكيم  اللجوء  التعليمات هو جعل  لهذه  أضافته  تم  وأهم ما 
القضايا  من  مجموعة  مع  التعامل  تم  وقد  اختيارياً.  البورصة  أعضاء 
المرتبطة بالنزاعات مابين أعضاء البورصة وعمالئهم واصدار القرارات 

الالزمة لحل هذه النزاعات وفق احكام التشريعات النافذة. 

إصدار تعليمات تداول األوراق المالية 
في بورصة عمان

المهني  السلوك  معايير  من  عدداً  التعليمات  تضمنت  وقد 
مع  تعاملها  في  بها  االلتزام  الوساطة  شركات  على  يتعين  التي 
العميل  مصلحة  تحقيق  التعليمات  هذه  تضمن  بحيث  عمالئها، 

عادل. بشكل  ومعاملته 

إصدار تعليمات إدراج األوراق المالية 
لبورصة عمان

حددت هذه التعليمات األسواق التي يتم التداول من خاللها باألوراق 
المالية، كما حددت شروط اإلدراج في هذه األسواق وحاالت النقل بين 
األسواق وإلغاء اإلدراج وإيقافه، ومتطلبات إدراج السندات باإلضافة إلى 
تنظيم عملية إدراج األوراق المالية األردنية في البورصات غير األردنية 

وكذلك إدراج األوراق المالية غير األردنية في بورصة عمان. 
 

إصدار تعليمات التداول بحقوق االكتتاب
التعليمات  لتطبيق  الالزمة  اإلجراءات  جميع  بإتمام  البورصة  قامت 
 ،2006/4/1 بها في  العمل  وبدأ  االكتتاب  بالتعامل بحقوق  الخاصة 
حيث قامت البورصة بإدراج سوق جديد على نظام التداول يتم من 

خالله التعامل بحقوق االكتتاب.

التداول باألوراق المالية عبر شبكة اإلنترنت
اإلنترنت  شبكة  عبر  التداول  تعليمات  إعداد  من  عمان  بورصة  إنتهت 
البرامج  واختبار  التداول  تعليمات  على  الالزمة  التعديالت  وإجراء 

المقدمة من شركات الوساطة لغايات التداول عبر اإلنترنت.

إصدار دليل قواعد حوكمة الشركات
الشركات  حوكمة  قواعد  دليل  المال  رأس  سوق  مؤسسات  أصدرت 
الرشيدة  اإلدارة  تعزيز  بهدف  وذلك  عمان  بورصة  في  المدرجة 

والشفافية في سوق األوراق المالية.

التطورات التشريعية
ألهدافها  تحقيقاً  التشريعات  من  مجموعة  إصدار  على  بالعمل  عمان  بورصة  قامت 
ومهامها وبما يعزز من كفاءتها وعدالة التعامل باألوراق المالية، حيث قامت البورصة 

بما يلي:



Legislative Developments
Since establishment, the ASE has issued regulations as required to ensure 
that it attains its objective and performs its duties and responsibilities with 

the utmost efficiency and fairness; the ASE has achieved the following:

Issuance of the ASE’s Internal By-law
The By-laws include provisions governing the composition 

of the general assembly and the board of directors, the 

chief executive officer, member commitments, inspection, 

investigation and the imposition of disciplinary measure 

on breaching member.

Issuance of the Directives on Code of Ethics
These Directives set out the rules of conduct that govern 

the work of every member of ASE, namely the financial 

services companies licensed to perform brokerage 

activities, in addition to members of the Board of Directors, 

the CEO and the staff of ASE. The Directives oblige 

members to comply with the Securities Law as well as 

regulations and directives issued in pursuance thereof, 

and to conduct trading in securities at ASE in line with due 

and fair trading.

Issuance of the Disclosure Directives
These directives identify data and information that the 

ASE must disclose, as well as the information, data and 

records that are considered confidential and should 

not be disclosed or accessed by persons other than the 

authorized ASE staff save by the concerned staff.

Issuance of the Fees and Commissions By-laws
These Regulations set out fees and commissions that the 

ASE collects against listing and trading of securities, as well 

as membership fees to the ASE and annual subscription 

fees that the brokers pay.

Issuance of the Directives of Fees and 
Allowances for Services Provided by ASE 
These Directives set out the types of information against 

which the ASE imposes a distribution fee, and exempts such 

information and data that the ASE deems necessary to 

publish in the media from the payment thereof. Also state 

those parties that are exempted from such payments.

Issuance of Financial and Administrative 
Regulations
The ASE issued the financial and administrative regulations 

and directives as needed to conduct its business.

Issuance of the Directives for Dispute 
Resolution
These Directives set up a clearly defined mechanism 

to resolve disputes arising between the ASE members 

(Financial Brokerage Companies) as well as between 

them and their clients through arbitration. The main 

addition to these directives is making the arbitration 

between members optional. A number of issues related to 

dispute between the ASE’s members and their clients and 

issuing the directives for solving these disputes according 

to the legislative laws.

Issuance of Trading Directives
These Directives include a number of ethical issues that 

brokerage firms must abide by in their relations with their 

clients. Serving the client’s interests and fair treatment are 

among the directives.

The Issuance of Listing Directives
The rules specify that listing of public shareholding 

companies shares are divided into two markets at the 

ASE; Companies shares can be transferred through both 

Markets. Other matters related to listing requirements of 

bonds, investment funds and disclosure of issuers, listing 

of securities denominated in non-Jordanian currency on 

the ASE and regulating the listing of Jordanian securities 

on foreign exchanges and the listing of non-Jordanian 

securities on the ASE were also regulated.

Issuance of Right Issues Directives
As of beginning of April 2006 the ASE completed all the 

necessary procedures for applying these directives, the 

ASE established a special market for listing and trading 

those securities.

Internet Trading Directives
The ASE has completed the Internet Trading Directives; also 

the ASE has done all testing procedures to all applications 

used by brokerage firms for Internet trading.

Issuance of Corporate Governance Code
The Financial Market Institutions have issued the 

Corporate Governance Code for listed companies in 

order to enhance good governance and transparency in 

securities market.



التطورات التقنية
بورصة عمان  التكنولوجية، سعت  بنيتها  تطوير  إلى  الرامية  ضمن سياستها 
زيادة  في  تساعد  التي  التقنيات  تبني  إلى  الماضية  العشر  السنوات  خالل 
وقد  والمهتمين،  للمستثمرين  الخدمات  افضل  وتوفير  والعدالة  الشفافية 
تجلى ذلك من خالل اإلنجازات التي حققتها البورصة في هذا المجال والتي 

تتمثل بما يلي:

مشروع التداول اإللكتروني
اإللكتروني  التداول  األول إلنشائها مشروع  اليوم  البورصة منذ  تابعت 
في البورصة الذي يعتبر البديل لنظام التداول اليدوي. فقد نجحت 
التداول  من  لالنتقال  المقرر  الزمني  الجدول  بتطبيق  عمان  بورصة 
التداول  بنظام  العمل  وبدأت  اإللكتروني  التداول  إلى  اليدوي 
اإللكتروني اعتبارا من 2000/3/26 وتم إلغاء التعامل من خالل نظام 

التداول اليدوي بشكل كامل بتاريخ 2000/6/15.

في  العاملين  الوسطاء  كفاءة  ورفع  التداول  تسهيل  وبغرض 
والمتعاملين  الوساطة  شركات  إعطاء  إلى  باإلضافة  البورصة, 
اتخذت  بالتداول  والسهولة  المرونة  من  المزيد  المالية  باألوراق 
بورصة عمان كافة اإلجراءات الالزمة لنقل التداول من قاعة التداول 
اإللكتروني الى التداول عن بعد Remote Trading من خالل مكاتب 
شركات الوساطة المالية المرخصة والذي بدأ العمل به اعتبارا من 

شهر تشرين أول 2000.

والرقابية  اإللكتروني  التداول  لنظام  االستيعابية  القدرة  ولزيادة 
أنهت  المالية،  باألوراق  التداول  السوق على عمليات  لمؤسسات 
من  الجديدة  النسخة  بتطبيق  المتعلقة  اإلجراءات  عمان  بورصة 
بتاريخ  به  العمل  بدأ  والذي   NSC V900 اإللكتروني  التداول  نظام 

.2009/3/22

•قامت مؤسسات سوق رأس بتركيب الشبكة األرضية الواسعة  	
إيداع  ومركز  عمان  وبورصة  المالية  األوراق  هيئة  تربط  التي 
ومصدري  الوسطاء  ومع  البعض  بعضها  مع  المالية  األوراق 

األوراق المالية وشركات مزودي المعلومات.

 • 	Management المعلومات  إلدارة  نظام  عمان  بورصة  طورت 
البيانات  قواعد  يستخدم  والذي   Information System )MIS(
يستخدم  والذي  السابق  للنظام  بدياًل  النظام  وجاء   Oracle

 .Cobol, Access برمجيات

 • 	Disaster قامت بورصـة عمـان بإنشـاء موقـع احتياطـي لها
Recovery Site في الطابق الخامس من مجمع بنك اإلسكان 
في  المواقع  هذه  تعمل  حيث  اربد  مدينة  في  آخر  وموقع 

حاالت الطوارئ.

كما عملت بورصة عمان على
• مما يمكن  	Market Replay Tools تطوير برنامج لمحاكاة السوق

دائرة اإلدراج والعمليات من إعادة جلسات التداول السابقة.

• من خالل تشغيل نظام  	Intranet تطوير شبكة التراسل الداخلية
.Lotus Domino ال

 • 	Wireless Communication الالسلكي  للربط  مشروع  تنفيذ 
Backup ما بين الموقع الرئيسي للبورصة والموقع االحتياطي 

في مجمع بنك اإلسكان.

من  الوسطاء  يُمكن  الذي   • 	SMS Master مشروع  من  االنتهاء 
خالل  من  المنفذة  بأوامره  فوري  وبشكل  عمالئهم  تبليغ 

.)SMS Notifications( الرسائل القصيرة

• والذي يعد نظاماً  	Market Watch تطوير برنامج مراقبة التداول
من  اإلنترنت  على  الحية  السوق  معلومات  لعرض  متكاماًل 

خالل نظام خاص اعد لهذه الغاية. 

 • 	Management Analysis System تحديث برنامج مراقبة السوق
)MAS( المطور داخلياً من قبل الفريق الفني في البورصة.



Technical Developments
In line with its policy to develop its IT infrastructure, during the last 

ten years, the ASE has always sought to adopt technologies that 

increase transparency and fairness and provide quality service to 

investors and interested parties. In this field, the ASE has achieved 

the following:

Electronic Trading System (ETS)
The ASE has followed up all matters pertaining to the 

Electronic trading system and set a schedule to initiate 

Electronic Trading System, the ASE launched the system 

on March 26th, 2000. Remote trading is being introduced 

in order to facilitate trading and improve dealers 

performance at the ASE and to provide brokerage firms 

and dealers in securities with more flexibility and ease, 

the ASE has completed shifting from the electronic 

trading floor to Remote Trading through offices of 

licensed financial brokerage firms by the end of the year 

2000. Due to the increasing activity in trading and in 

order to increase the surveillance ability on the securities 

trading operations, the ASE has resumed procedures to 

the  trading system (NSC V900), launched on March 22nd, 

2009.

Jordan Capital Market Institutions operate a wide • 

area network (WAN) that links the JSC, ASE, SDC, 

brokers, issuers and data providers.

The ASE has developed Management Information • 

System (MIS) through the use of oracle databases 

replacing the old Cobol and Access based system. 

The ASE has set up a Disaster Recovery Site on the • 

fifth floor of the housing bank complex, which would 

enter into operation in case of emergency.

The ASE has also achieved the following:

Market Replay Tools program has developed to • 

enable the Listing and Operations Department to 

replay previous trading sessions and thus optimize 

the performance of surveillance and monitoring 

functions.

Developing its intranet through implementing Lotus • 

Domino.Doc. 

Installation of a wireless backup between the main • 

location of the ASE and the backup site at the 

housing bank complex.

Complete the SMS Master Project, which enable • 

brokers to notify their clients in real time of their 

executed orders through text messaging.

Developing the Market Watch Program, which is an • 

integrated system to display live market information 

through a special system designed for this purpose.

Updating the Management Analysis System (MAS) • 

developed in house by the technical team of the ASE 

in order to provide necessary and new information 

for surveillance and inspection purposes.



اإلفصاح ونشر المعلومات
أولت البورصة ومنذ إنشائها أهمية خاصة للتعريف بالبورصة ونشر أخبارها على كافة 

األصعدة المحلية والخارجية، وضمن هذا اإلطار قامت بورصة عمان بمايلي:

إيصال  بهدف  وذلك  اإلنترنت  شبكة  على  عمان  لبورصة  موقع  •إنشاء  	
المعلومات إلى المستثمرين والمهتمين في كافة دول العالم. وقد 
تم تطوير هذا الموقع خالل العشر سنوات الماضية بشكر دوري. وتقوم 
البورصة حاليا بإنشاء موقع إلكتروني جديد بحيث يعكس التطور الذي 
أفضل موقع  بجائزة  فاز  قد  البورصة  بأن موقع  البورصة. علماً  شهدته 

إلكتروني مالي في األردن لثالث سنوات على التوالي.

البورصة حول  أخبار  إخبارية إحصائية ونشرة عن  •إصدار نشرات دورية  	
بالبورصة والقرارات  المتعلقة  البورصة وأداء الشركات واألنشطة  نشاط 

الصادرة عنها.

 ;) • 	Reuters( ورويترز   )Bloomberg( بلومبرغ  شركتي  مع  اتفاقيات  إبرام 
المعلومات  نقل  مجال  في  العالمية  الشركات  أكبر  من  آخر  وعدد 
 Online( المباشرة  بالمعلومات  تزويدهم  بخصوص  بالتداول  الخاصة 

Data( عن التداول في البورصة. 

•بث أسعار اسهم الشركات المتداولة عبر التلفزيون األردني من خالل  	
متخصصة  أخرى  عربية  فضائية  ومحطات  والفضائية  األولى  قنواته 

بالتغطية التلفزيونية لألخبار االقتصادية على المستوى العالمي.

•توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات لنشر معلومات التداول من خالل  	
 .SMS الهواتف الخلوية والرسائل القصيرة

ترد  التي  الجوهرية  المعلومات  عن  لإلفصاح  جديد  أسلوب  •إدخال  	
برنامج  بإرسال رسالة قصيرة عبر  اليومية  التداول  للبورصة خالل جلسة 
نظام  عبر  اإلفصاح  تعميم  كذلك  الوساطة  شركات  إلى   Same Time

األرشفة Domino وموقع البورصة اإللكتروني بنفس الوقت.

الالزمة  والتقنيات  الوسائل  بأحدث  وتزويدها  للمستثمرين  قاعة  •إنشاء  	
لخدمة المستثمرين.

•إصدار دليل سنوي للشركات المساهمة العامة الذي يحوي معلومات  	
عامة عن الشركات باإلضافة للقوائم المالية لها.

بالشركات  الخاصة  واالفصاحات  البورصة  عن  الصادرة  التعاميم  •نشر  	
المساهمة العامة على موقع البورصة اإللكتروني )النسخة العربية(.

في  المدرجة  للشركات  جديد  قطاعي  توزيع  بعمل  البورصة  •قامت  	
ويعطي  المجال  هذا  في  العالمية  المعايير  مع  يتماشي  البورصة 
صورة أوضح عن الشركات المدرجة. حيث قامت بورصة عمان بدراسة 
على  االطالع  وكذلك  المجال،  هذا  في  المطبقة  العالمية  المعايير 
التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية، وتم اعتماد 
التصنيف المتبع من قبل مؤسسة ستاندرد اند بورز S&P مع إجراء بعض 
التعديالت عليه ليتالءم مع طبيعة عمل الشركات األردنية. وبموجب 
هذا التوزيع تم وضع الشركات المدرجة في ثالثة قطاعات رئيسة وتم 
وضع  تم  بحيث  فرعي،  قطاع   )23( إلى  الرئيسة  القطاعات  تقسيم 

الشركات التي لها نفس النشاط التشغيلي في نفس المجموعة.

مبني  جديد  قياسي  رقم  بتطوير   • 	2006 عام  عمان  بورصة  قامت 
على األسهم الحرة، حيث تم احتساب هذا الرقم من خالل الترجيح 
بالقيمة السوقية لألسهم الحرة Free Float في الشركات وليس بعدد 
األسهم الكلي المدرج لكل شركة ويتميز هذا الرقم بأنه يعكس بشكل 
يخفف من  فإنه  وكذلك  السوق،  األسهم في  أسعار  تحركات  أفضل 
تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. وضمن هذا االطار؛ وقعت 
رقم  الحتساب   Dow Jones جونز  داو  شركة  مع  اتفاقية  عمان  بورصة 
وداو  بورصة عمان  اسم  الحرة يحمل  باألسهم  قياسي جديد مرجح 
جونز، وتأتي أهمية هذه الخطوة لما تتمتع به هذه الشركة من سمعة 
بورصة  أطلقت  حيث  المالية،  األسواق  مؤشرات  مجال  في  عالمية 
عمان في 14 شباط 2008 مؤشر داو جونز بورصة عّمان 100، وهو 
مؤشر مرجعي واسع يقيس أداء أسهم أكبر 100 شركة مدرجة في 

بورصة عّمان بناء على القيمة السوقية لألسهم الحرة. 



Disclosure and Information 
Dissemination
Since its establishment, ASE has given special attention to introduce itself 
and disseminate its news at all local and foreign levels. The following 
was done within this framework:

Establishing a website for the ASE on the Internet, in order to • 

disseminte information to investors and concerned parties 

throughout the world. The site has periodically developed 

during the last ten years and the ASE will soon complete 

the new site that reflects the ASE’s development. For the 

third year, consecutively, the ASE’s website won the best 

financial website in Jordan.

Issuing a monthly statistical bulletin and Newsletter • 

covering ASE news and the companies’ performance 

and the activities related to the ASE and its decisions.

Signing agreements to distribute on-line trading information • 

with Bloomberg, Reuters and other international companies 

to transmit trading information of the ASE live and in real-

time over its networks worldwide.

Transmitting the ASE’s share price on a ticker on Jordan TV • 

and Satellite Channels and other Arab stations specialized 

in world economic news coverage on the international 

level.

Signing a number of information dissemination • 

agreements with a number of information providers 

through mobile phones (SMS).

Adopting new methods of instant disclosure of material • 

information, which are passed to the ASE during the daily 

trading session. A short message is sent to the brokers via 

“Same Time”. The information is directly posted on the 

ASE website and on Domino.Doc archiving system.

Establishing Investors Gallery provided with required • 

equipments for investors.

Issuing Public Shareholding Companies Guide that • 

contains data on companies in addition to its financial 

statements.

Publishing the ASE’s Bulletins and Disclosures on the ASE’s • 

website (Arabic version).

The ASE has implemented a new sector classification • 

of companies listed on the ASE in line with international 

standards in this field, in order to portray a clearer 

picture of the listed companies. ASE has carried out 

a comprehensive study of the international standards 

applied in this field and reviewed sector classifications of 

some Arab and international stock exchanges. The S&P 

classification has been adopted, with some amendments 

to cope with the nature of Jordanian companies. 

According to this classification, listed companies were 

classified into three main sectors, which in turn were 

divided into 23 sub-sectors, whereby companies with the 

same activity were put together.

In 2006, The ASE has developed a new index based on • 

free-float shares, whereby this index is calculated by 

weighting according to the market capitalization of free-

float shares in companies and not the total number of 

listed shares for each company. This index better reflects 

stock price movements in the market, and reduces the 

effect of companies with large market capitalization 

within this framework, ASE has signed an agreement with 

Dow Jones to calculate new index based on free-float 

shares named Dow Jones ASE-100. This method is adopted 

by a large number of international institutions that are 

considered among the largest international companies in 

the field of index providers services whereas the ASE and 

Dow Jones launched the Dow Jones ASE-100 Index early 

2008. The index is a broad benchmark index that tracks 

the performance of the 100 largest stocks listed at the ASE 

based on free-float market capitalization.



التعريف بالبورصة
بهدف زيادة الوعي عند أكبر شريحة 
أهمية  حول  المواطنين  من  ممكنة 
االقتصادية  الحياة  البورصة في  ودور 
في  دورها  حول  وكذلك  عام  بشكل 
توفير التمويل الالزم للمستثمرين بما 
االستثمار  زيادة  على  إيجاباً  ينعكس 
االقتصادي  النمو  معدالت  وتعزيز 
والمساهمة في تطوير وبناء االقتصاد 

الوطني فقد قامت البورصة بـ :

على الصعيد المحلي
لنشر  يهدف  العامة  والعالقات  للتوعية  مستقل  مكتب  •إنشاء  	
الوعي بين أكبر عدد من المواطنين من مستثمرين ومهتمين 

وطالب وغيرهم.

على  ترتكز  وتثقيفية  تسويقية  استراتيجية  عمان  بورصة  •تبنت  	
ثالثة محاور رئيسة هي: التوعية والتسويق واإلعالم.

•أطلقت بورصة عمان وهيئة األوراق المالية ومركز إيداع األوراق  	
المالية خالل عام 2005 حملة إعالمية وطنية بعنوان )سوق 
الحملة  هذه  وركزت  مثمرة(.  آمنة  بيئة   – األردني  المال  رأس 
لدى  المالية  األوراق  سوق  في  االستثمار  ثقافة  تعزيز  على 
بيئة  ظل  في  عنده  االدخار  عادة  وتشجيع  األردني  المواطن 
واألنظمة  والتشريعات  القانون  سيادة  تحكمها  مستقرة  آمنة 

المتطورة وفق المعايير الدولية.

• في  	Trading Simulation Rooms التداول  إنشاء غرف محاكاة 
عدد من الجامعات األردنية، وقد تم تدريب الطاقم التدريسي 
جلسة  وإدارة  اإللكتروني  التداول  نظام  على  الجامعات  في 

التداول تمهيدا لعمل جلسات تداول وهمية للطالب.

•عقدت بورصة عمان سلسلة من المحاضرات التثقيفية للعامة  	
حول أساسيات أسواق األوراق المالية ومهام مؤسسات سوق 

رأس المال في األردن.

النشرة  لمقدمي  تدريبية  دورات  بعقد  عمان  بورصة  •قامت  	
اإلخبارية االقتصادية في التلفزيون األردني، حيث تم إعطاؤهم 
شرحاً وافياً عن سوق رأس المال األردني وبورصة عمان وأهم 

المفاهيم والموضوعات المتعلقة بالسوق.

الجامعات  من  عدد  في  علمياً  يوماً  عمان  بورصة  •عقدت  	
لطالب  التثقيفية  المحاضرات  من  عدد  عقد  تخلله  األردنية 
الجامعة باإلضافة إلى اقامة جناح تم فيه عرض جلسة التداول 

بشكل حي ومباشر واإلجابة على استفسارات الطالب.

على الصعيد الدولي
عمان  بورصة  بين  مشترك  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  •تم  	
 Thessaloniki Stock Exchange Center سالونيك  بورصة  ومركز 
من  باالستفادة  عمان  بورصة  تقوم  االتفاقية  هذه  وبموجب 

البرامج التي ينظمها مركز بورصة سالونيك.

وبالتعاون  المالية  األوراق  هيئة  برعاية  عمان  بورصة  •أقامت  	
ندوات  المالية  األوراق  إيداع  مركز  وبمشاركة  لندن  بورصة  مع 
 Jordan Capital األردني  المال  راس  بسوق  خاصة  استثمارية 
مع  التواصل  تحقيق  لغايات  لندن  بورصة  في   Market Days
وبمشاركة  الدوليين  والمستثمرين  العالمية  المالية  األسواق 

شركات أردنية تمثل مؤسسات مالية وصناعية كبرى.

•عقدت بورصة عمان مؤتمرات استثمارية في بورصة نيويورك  	
بمشاركة عدد من   Jordan Capital Market Day Conferences
وشركة  نيويورك  بنك  مع  وبالتعاون  الكبيرة  األردنية  الشركات 

جريسون. اربخ 

والمؤتمرات  المعارض  من  العديد  في  •المشاركة  	
والدولية.  العربية 



ASE Awareness
ASE aims to increase the public 

awareness in regard to the 

important role of the ASE in 

the economic life in general, 

and its role in securing the 

necessary funds for investors, 

with the positive impact that it 

would have on the growth of 

investment, boosting economic 

growth rates and building up 

the national economy . 

On the Domestic Level
Set up a separate Awareness and Public Relations • 

Bureau to raise the awareness of the largest segments 

of citizens (investors, students or otherwise).

The ASE has adopted a marketing and promotion • 

strategy based on three main axes: Awareness, 

Marketing and Media.

During the year 2005, the ASE, JSC, and SDC have • 

launched a national media campaign entitled “The 

Jordanian Capital Market – A Safe and Prosperous 

Environment”, aiming at improving the national securities 

market, developing it and raising public awareness, as 

well as enhancing the culture of investing in the securities 

market among Jordanian citizens and encouraging 

the habit of saving in a safe and secure environment 

governed by the rule of law, legislations and regulations 

that are in line with international standards.

The ASE created a simulation room in a number of • 

Jordanian universities and provided training on the 

trading system operation to the university staff.

ASE held a series of lectures at the Investors Gallery on • 

the fundamentals of securities market and the functions 

of capital market institutions in Jordan.

The ASE held training courses for the economic news • 

bulletin presenters at the Jordan Television in which they 

were provided comprehensive presentations on the 

Jordanian capital market and the ASE, as well as the 

main concepts and issues regarding the market.

The ASE held a scientific day in a number of Jordanian • 

universities, through which a number of lectures were 

given to the students, also the ASE displayed a live 

trading session and answered (Q&A) space with 

students.

On The International Level
A Cooperation agreement has been signed • 

between the ASE and Thessaloniki Stock Exchange 

Center (TSEC). By the agreement, the ASE shall 

benefit from the programs organized by the TSEC.

Under•  the patronage of the JSC, and in cooperation 

with London Stock Exchange and the SDC, the ASE 

held the ”Jordan Capital  Market Days”  at London 

Stock  Exchange (LSE).  The  Days  were  held  at  LSE 

with the aim to interact with international financial 

markets  and  investors.  Jordanian  companies 

representing major financial and industrial institutions 

attended the occasion.

In•  cooperation  with  the  Bank  of  New  York  Mellon 

and  Auerbach  Grayson  Company  and  with  the 

participation of a number of Jordanian companies, 

the  ASE  organized  ”Jordan  Capital  Market 

Conferences” at New York Stock Exchange.

Participating•  in a number of Arab and International 

exhibitions and conferences.



التعاون العربي والدولي
مع  التعاون  أواصر  وتوثيق  زيادة  إلى  تأسيسها  منذ  البورصة  سعت 
بورصة  انضمت  فقد  اإلطار  هذا  وضمن  والعربية،  الدولية  المؤسسات 
بورصة  شاركت  كما  والدولية  العربية  المنظمات  من  العديد  إلى  عمان 
عقدت  التي  والندوات  والمحاضرات  االجتماعات  من  العديد  في  عمان 

والدولي. العربي  المستويين  على 

الدولي  باالتحاد  عمان  لبورصة  الكاملة  العضوية  •قبول  	
خالل  وذلك   World Federation of Exchanges للبورصات 
شنغهاي  مدينه  في  عقد  والذي  لالتحاد  السنوي  االجتماع 
البورصة  انضمام  أهمية  أن  حيث   .2007 عام  خالل  بالصين 
إلى اتحاد البورصات الدولي تأتي من ضرورة تحقيق عدد من 
الشروط والمعايير الواجب توفرها في السوق المالي والتي 
تركز على تطبيق المعايير الدولية المتبعة للشفافية والعدالة 
والتسوية  األجنبي  واالستثمار  واإلدراج  واإلفصاح  التداول  في 
والتقاص وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر، وان توفر هذه 
الشروط يعطي سمعة جيدة للبورصة على الصعيد الدولي 

مما يسهم في جذب االستثمارات الخارجية.

أسواق  وهيئات  البورصات  اتحاد  إلى  البورصة  •انضمت  	
 )FEAS( المال العربية واتحاد البورصات األوروبية - اآلسيوية
كعضو  عمان  بورصة  انضمت  كما  اسطنبول.  ومقره 
المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  إلى  مساند 
المالية المعلومـات  خدمـات  مركـز  وإلى   IOSCO
يدار  والذي   ،Financial Information Services Division )FISD(
عن  ممثلين  عضواً   )27( من  مكونة  تنفيذية  لجنة  قبل  من 

ومستخدميها. المعلومات  مزودي  وشركات  البورصات 

التحاد  التابعة  العمل  لجنة  لرئاسة  عمان  بورصة  •انتخاب  	
دورات  ولثالث  باإلجماع   FEAS اآلسيوية  األوروبية  البورصات 

متتالية كل دورة مدتها سنتان. 

للجنة  كرئيس  عمان  لبورصة  التنفيذي  المدير  •انتخاب  	
 NSC / Unix User Groupالفرنسي التداول  مستخدمي نظام 
والدول  الفرنسي  التداول  نظام  لمستخدمي  اجتماع  خالل 

المحتمل استخدامها لهذا النظام. 

•وقعت بورصة عمان اتفاقيات مع كل من: 	

سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي لألوراق المالية   -
لتعزيز التعاون المشترك في أسواق األوراق المالية في 

كال البلدين.
اتفاقية تعاون مشترك مع بورصة لندن لتقوية وتمتين   -

الصالت بين المؤسستين.



Arab & International Cooperation
The ASE has strived continuously to maintain cooperation with 

Local, Arab, and International institutions within this framework, the 

ASE participated in several meetings, seminars and lectures held 

at Arab and International levels.

Accepting the ASE, as a full member in the World • 

Federation of Exchanges (WFE) during its annual 

meeting, which was held in Shanghai/China in 2007. 

Membership of the WFE identifies an exchange as 

having assumed the commitment to prescribed 

business standards, which includes applying 

international standards in disclosure, fair trading, 

listing, foreign investments, clearing and settlement, 

and risk management. Membership of the WFE is 

a criterion for many national regulators and asset 

management institutions to allow privileged access 

for investment.

The ASE has joined the Federation of Euro-Asian • 

Stock Exchange (FEAS) in Istanbul. Also, it has 

been accepted as an affiliate member to the 

International Organization of Securities Commission 

(IOSCO) and the Financial Information Services 

Division (FISD), which is directed by an executive 

committee, comprised of 27 members representing 

stock exchanges and data providers companies 

and its users. 

Electing the ASE unanimously for a third term as the • 

Chairman of the working committee of the General 

Assembly Meeting of the Federation of Euro-Asian 

Stock Exchange (FEAS).

Electing the CEO of the ASE as a Chairman of the • 

meeting of the French Electronic Trading System 

(NSC_UNIX) Users’ Group through the meeting of 

the NSC-UNIX Users’ Group.

ASE has signed agreements with:• 

- Dubai Financial Market and Abu Dhabi Securities 

Market. This was done within the framework of 

enhancing cooperation with these two markets

- A Cooperation agreement with London Stock 

Exchange (LSE) to strengthen ties between the 

two organizations.
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حجم التداول
Value Traded

نسبة مساهمة غير االردنيين في القيمة السوقية 
Non-Jordanian Ownership of Market Capitalization
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القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية
Market Cap for ASE by Nationality



الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة
ASE General Free Float Weighted Index

القيمة السوقية الى الناتج المحلي 
Market Capitalization / GDP 
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Launching new index in cooperation 
with Dow Jones Company under the 
name of Dow Jones ASE - 100.

ASE holds the Jordan Capital Market 
Day in London Stock Exchange for the 
second consecutive year.

ASE holds an Academic Day in the 
University of Jordan in cooperation with 
Business Faculty.

ASE signs an academic cooperation 
agreement with Yarmouk University. 

ASE Publishes a free float index through 
electronic trading system and its 
website.

Issuing the Corporate Governance Code 
for the listed companies at the ASE.

ASE holds the Jordan Capital Market 
Conference in New York for the second 
consecutive year.

ASE signs an academic cooperation 
agreement with Petra University.

ASE ends most of the tests, which are 
needed for applying the new version of 
the electronic system NSC V900.

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Sep

Oct

Dec

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

أيلول

تشرين
األول

كانون
األول

مع  لتعاون  با جديد  قياسي  رقم  إطالق 
 Dow اسم  تحت   Dow Jones شركة 

.Jones ASE - 100

خاصة  استثمار  ندوة  تعقد  عمان  بورصة 
األردني في مبنى  المـال  رأس  بسوق 

التوالي. على  الثانية  للسنة  لندن  بورصة 

في  علمي  م  يو تعقد  ن  عما رصة  بو
كلية  مع  ن  و لتعا با نية  رد أل ا معة  لجا ا

. ل عما أل ا

علمي  تعاون  اتفاقية  توقع  عمان  بورصة 
اليرموك. جامعة  مع 

المرجح  القياسي  الرقم  تنشر  بورصة عمان 
التداول  باألسهم الحرة من خالل نظام 
البورصة اإللكتروني. وموقع  اإللكتروني 

في  المدرجة  الشركات  لحوكمة  دليل  إصدار 
عمان. بورصة 

على  الثانية  للسنة  تعقد  عمان  بورصة 
رأس  بسوق  خاصة  استثمار  ندوة  التوالي 

نيويورك. مدينة  في  األردني  المـال 

مع  علمي  تعاون  اتفاقية  توقع  عمان  بورصة 
البترا. جامعة 

االختبارات  معظم  تنهي  عمان  بورصة 
نظام  من  الجديدة  النسخة  لتطبيق  الالزمة 

.NSC V900 اإللكتروني  التداول 
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Mar

May

Jun

Jul

Oct

شباط

آذار

أيار

حزيران

تموز

تشرين
األول

ASE organizes Jordan Capital Market 
Day in London in corporation with 
London Stock Exchange and Jordan 
Capital Market Institutions.

ASE website wins the best financial website 
in Jordan award for the year 2007.

His Majesty King Abdullah II lays the 
foundation stone for the building of the 
Jordan National Financial Center.

ASE holds a series of awareness lectures 
to the public.

ASE signs a cooperation agreement 
with London Stock Exchange.

ASE joins the World Federation of 
Exchanges (WFE) as a full member.

ASE organizes a Jordan Capital Market 
conference in New York in cooperation 
with the Bank of New York Mellon and 
Auerbach Grayson company with the 
participation of Jordan Capital Market 
Institutions. 

خاصة  استثمار  ندوة  تعقد  عمان  بورصة 
بورصة  األردني في مبنى  المال  رأس  بسوق 

ومؤسسات  لندن  بورصة  مع  بالتعاون  لندن 
المال. سوق رأس 

عمان  لبورصة  إللكتروني  ا لموقع  ا فوز 
.2007 لعام  مالي  موقع  أفضل  ئزة  بجا

المعظم  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة 
المالي  المركز  لمبنى  األساس  حجر  يضع 

الوطني.

المحاضرات  من  سلسلة  تعقد  عمان  بورصة 
للعامة. التثقيفية 

بورصة  بين  مشترك  تعاون  اتفاقية  توقيع 
لندن. وبورصة  عمان 

في  كامل  كعضو  عمان  بورصة  انضمام 
.)WFE( للبورصات  الدولي  االتحاد 

ر  ستثما ا ة  و ند تعقد  ن  عما رصة  بو
ني  رد أل ا ل  لما ا س  رأ ق  بسو صة  خا
مع  ن  و لتعا با رك  يو نيو ينة  مد في 

يسن  جر خ  ربا ا شركة  و رك  يو نيو بنك 
س  رأ ق  سو ت  سسا مؤ ركة  بمشا و

. ل لما ا





Jan

Apr

May

Jul

Nov

Dec

كانون
الثاني

نيسان

أيار

تموز

تشرين
الثاني

كانون
األول

Signing a Broadcasting Agreement with 
Bloomberg.

ASE signs two dual listing agreements 
with Dubai Financial Market and Abu 
Dhabi Securities Market.

ASE lists right issues of shareholding 
companies for the first time.

ASE implements the new version of the 
electronic trading system (NSC V2+).

ASE implements new Sector Classif i-
cation and New Index for the ASE. 

Re-electing the ASE as a chairman of the 
Working Committee of the Federation of  
Euro-Asian Stock Exchanges.

Signing an agreement with Dow Jones for 
calculating free float weighted Index.

مع  التداول  معلومات  لبث  اثفاقية  توقيع 
العالمية. بلومبرج  شركة 

من  كٍل  مع  مشترك  إدراج  اتفاقيتي  توقيع 
لألوراق  أبو ظبي  المالي وسوق  سوق دبي 

المالية. 

تبدأ إدراج حقوق االكتتاب  بورصة عمان 
المساهمة ألول مرة.  للشركات 

الجديدة  بالنسخة  العمل  تبدأ  عمان  بورصة 
.)NSC V2+( اإللكتروني  التداول  نظام  من 

للشركات  جديد  قطاعي  تصنيف  تطبيق 
جديد. قياسي  ورقم  رجة  لمد ا

للجنة  رئيساً  عمان  بورصة  انتخاب  إعادة 
اآلسيوية. األوروبية  البورصات  التحاد  العمل 

الحتساب  داوجونز  شركة  مع  اتفاقية  توقيع 
الحرة.  باألسهم  مرجح  قياسي  رقم 
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Jul

Aug

Sep

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

ASE implements new data 
dissemination systems on its intranet 
IBM Domino .doc.

ASE website www.exchange.jo 
wins the Best Financial Website in 
Jordan Awards.

ASE Publishes the companies’ opening 
prices though its bulletins.

ASE starts publishing its circulars and 
disclosures through its webiste.

ASE changes its logo.

ASE participates in National Public 
Awarness Campaign in partnership with 
JSC and SDC.

بورصة عمان تطبق أنظمة جديدة على شبكة 
 IBM نظام  وهي  الداخلية  المعلومات 

Domino .doc والذي يستخدم ألرشفة الوثائق 
ألعضائها. البورصة  الصادرةعن 

www. اإللكتروني  عمان  بورصة  موقع  فوز 
مالي  موقع  أفضل  بجائزة   exchange.jo

األردن. في 

افتتاح أسهم  بنشر أسعار  تبدأ  بورصة عمان 
نشراتها.  المتداولة من خالل  الشركات 

اإلفصاحات  بنشر  تبدأ  عمان  بورصة 
اإللكتروني. موقعها  على  والتعاميم 

لها. جديداً  شعاراً  عمان  بورصة  اعتماد 

تثقيفية  وطنية  بحملة  تشارك  عمان  بورصة 
المالية  األوراق  هيئة  مع  بالتعاون  إعالمية 

المالية. األوراق  إيداع  ومركز 





Jan

 

Jun

Jul

Oct

Nov

Dec

كانون
الثاني  

 

حزيران 

تموز

تشرين
األول

تشرين
ثاني

كانون
األول

ASE holds a Conference organized 
by the Thessaloniki Stock Exchange 
Center entitled “The role of capital 
markets in supporting the economy of 
emerging economies”.

Changing the base of weighted and 
un-weighted index to 1000 points 
instead of 100 points.

Accepting the ASE as affiliate member in 
the World Federation of Exchanges (WFE)

New Listing Directives in the ASE enters 
into effect.

Companies listed at first market start 
submitting their quarterly reports to the 
ASE for the first time.

ASE chairs the NSC-Unix User Group 
meetings.

Electing the ASE as the chairman of the 
working committee of the Federation of 
Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS).

ASE establishes a new website:
www.exchange.jo

تمر مؤ تعقد  ن  عما رصة  بو
تطوير  في  لمال  ا رأس  أسواق  ور  "د

ي لذ ا و  " شئة لنا ا ت  يا د قتصا ال ا
في  نيك  لو سا رصة  بو مركز  ينظمه 

. ن عما

تغيير قيمة األساس للرقم القياسي المرجح 
بالقيمة السوقية والرقم القياسي غير المرجح 

إلى 1000 نقطة بدل 100 نقطة.

مساند كعضو  عمان  بورصة  قبول 
.)WFE( للبورصات  الدولي  اإلتحاد  في 

والتقسيمات  اإلدراج  بتعليمات  العمل  بدء 
البورصة. في  لألسواق  الجديدة 

في  المدرجة  العامة  المساهمة  الشركات 
البورصة  بتزويد  تبدأ ألول مرة  األول  السوق 

الربعية. بتقاريرها 

بورصة عمان تترأس اجتماعات لجنة الدول 
.)NSC-Unix( المستخدمة لنظام التداول الفرنسي

العمل  لجنة  برئاسة  تفوز  عمان  بورصة 
األوروبية  البورصات  اتحاد  عن  المنبثقة 

.)FEAS( اآلسيوية 

جديد:  إلكتروني  موقع  تدّشن  عمان  بورصة 
www.exchange.jo





Jan

Jun

Sep

Oct

كانون
الثاني

حزيران 

أيلول

تشرين
األول

ASE participates in the inauguration 
of the headquarters of the Union of 
Arab Stock exchanges.

The ASE participates in the World 
Economic Forum (Davos) held in 
Jordan under the Royal Patronage.

CNBC Arabia TV begins 
broadcasting ASE shares prices and 
the price index on real-time basis.

Re-electing the ASE as a 
Chairman of the Marketing and 
Information Committee of FEAS.

ASE joins the International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO) as 
an affiliate member.

ASE signs a cooperation agreement 
with Thessaloniki Stock Exchange 
Center.

حفل في  تشارك  عمان  بورصة 
أسواق التحاد  الدائم  المقر  افتتاح   

العربية. المال   

المنتدى  بورصة عمان تشارك في 
العالمي )دافوس( والذي عقد  االقتصادي 

السامية. الملكية  الرعاية  االردن تحت  في 

محطة )CNBC( العربية تبدأ بث أسعار أسهم 
الشركات و الرقم القياسي لبورصة عمان 

بشكل حي ومباشر.

إعادة انتخاب بورصة عمان رئيساً للجنة 
التسويق والمعلومات في إتحاد البورصات 

.)FEAS( األوروبية اآلسيوية

بورصة عمان تنضم إلى المنظمة الدولية 
لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال 

)IOSCO( بصفة عضو مساند.

بورصة عمان توقع إتفاقية تعاون مشترك 
مع مركز بورصة سالونيك.





Mar

May

Jun

Sep

Oct 

آذار

أيار

حزيران 

أيلول

تشرين
األول

His Majesty King Abdullah II 
inaugurates the headquarters of the 
Jordanian Captial Market Institutions.

ASE inaugurates a high-tech 
Investors’ Gallery, located at 5th 
floor in Housing Bank Complex.

The ASE participates in the First 
Meeting for Arab Stock Exchanges 
Board, which organized by the Union 
of Arab Stock Exchanges in Tunis.

ASE chairs the meeting held in 
Paris for the NSC-UNIX Users Group 
(French Trading System). 

ASE joins the Financial International 
Services Division (FISD). 

يرعى  الثاني  اللة  عبد  الملك  جاللة 
مؤسسات  لمبنى  الرسمي  االفتتاح 

المال. رأس  سوق 

المستثمرين قاعة  افتتاح 
الطابق  في   )Investors' Gallery(

اإلسكان. بنك  بمجمع  الخامس 

اإلجتماع  في  تشارك  عمان  بورصة 
العربية البورصات  لمجلس  األول 

المال  أسواق  اتحاد  ينظمه  الذي 
تونس. في  العربية 

بورصة عمان تترأس االجتماع الذي عقد
المستخدمة  الدول  لمجموعة  باريس  في 
.NSC-Unix Group لنظام التداول الفرنسي

خدمات  مركز  إلى  عمان  بورصة  انضمام 
.)FISD( المالية  المعلومات 





Jan 

Feb

May

Sep

Oct

Dec

كانون
الثاني

شباط

أيار 

أيلول

تشرين
األول

كانون
األول

Abandon the electronic trading 
floor.

ASE hosts the NSC/UNIX forum, the 
ASE CEO appointed Chairman of 
the Group.

ASE moves into New Premises.

ASE operates the first stage of 
its Oracle based Management 
Information System (MIS).

ASE displays on-line shares prices on 
a ticker tape on Jordan Television.

Capital Market institutions completes 
the installation of a Wide Area Network 
that links the JSC,  ASE and SDC with 
each other as well as with brokers, 
issuers and data providers.

اإللكتروني. التداول  قاعة  إلغاء 

استضافة مؤتمر مستخدمي نظام التداول 
اإللكتروني الفرنسي )NSC-UNIX( وتعيين المدير 

التنفيذي للبورصة رئيساً للجنة مستخدمي النظام.

الدائم. المبنى  إلى  عمان  بورصة  انتقال 

بتشغيل أ  تبد ن  عما رصة  بو
م نظا من  لى  و أل ا لمرحلة  ا

المعلومات. إدارة 

من  مباشر  بشكل  التداول  معلومات  بث 
شكل  على  األردني  التلفزيون  شاشة  خالل 

متحرك. شريط 

رضية  أل ا لشبكة  ا تركيب  من  إلنتهاء  ا
سوق  مؤسسات  تربط  لتي  ا لواسعة  ا
ء  لوسطا ا ومع  بعضها  مع  لمال  ا رأس 

وشركات  لية  لما ا ألوراق  ا ري  ومصد
لمعلومات. ا مزودي 





Mar

May

Jun

Aug

Sep

Oct

آذار

أيار 

حزيران

آب

أيلول

تشرين
األول

ASE launches the electronic trading 
system, along with the manual trading.

ASE holds its first General Assembly 
Meeting.

ASE issues its first annual report.

The final move of listed public shareholding 
companies to electronic trading system.

Inauguration of the electronic trading 
system, under the patronage of His 
Majesty King Abdullah II. 

ASE website starts posting shares 
prices and trading bulletins.

ASE begins to implement remote 
trading, by allowing licensed brokers 
to trade from their offices.

ASE begins using Intranet to supply 
information and correspondence 
between licensed brokers and ASE 
staff.

جنباً  إللكتروني  ا لتداول  با لعمل  ا بدء 
ليدوي. ا ول  لتدا ا مع  جنب  إلى 

األول  العادي  العامة  الهيئة  إجتماع  عقد 
. رصة للبو

لبورصة عمان. األول  السنوي  التقرير  صدور 

في  المالية  لألوراق  اليدوي  التداول  إلغاء 
عمان. بورصة 

المعظم  الثاني  عبداللة  الملك  جاللة 
التداول  بتدشين  الرسمي  االحتفال  يرعى 

إللكتروني. ا

التداول  بث أسعار أسهم الشركات ونشرات 
اإللكتروني. بورصة عمان  على موقع 

 Remote( بدء العمل بنظام التداول عن بُعد
الوساطة  لشركات  والسماح   )Trading

مكاتبهم. خالل  من  بالتداول 

داخلية  معلومات  شبكة  نظام  تشغيل 
الوساطة  شركات  جميع  وربط   Intranet

البورصة  وموظفي  البورصة  في  العاملة 
الشبكة. بهذه 





Mar

Apr

Aug

Oct

Nov

آذار

نيسان

آب

تشرين
األول

تشرين
الثاني

ASE is established as a private non-
profit institution with administrative 
and financial autonomy.

ASE Joins the World Federation of 
Exchanges (WFE).

ASE joins the Federation of Euro-
Asian Stock Exchanges (FEAS).

ASE joins the Union of Arab Stock 
Exchanges and Securities Commissions.

ASE publishes the first issue of its 

Newsletter.

ASE hosts the 5th Annual Meeting of 
the General Assembly of the FEAS.

His Majesty King Abdullah II, lays 
down the foundation stone of the 
new building of the capital market 
institutions.

مباشرة بورصة عمان أعمالها كمؤسسة 
مستقلة تدار من قبل القطاع الخاص و مصرح 

لها العمل كسوق نظامي لتداول األوراق 
المالية في المملكة األردنية الهاشمية.

عضوية  إلى  عمان  بورصة  انضمام 
.)WFE( للبورصات  الدولي  االتحاد 

انضمام بورصة عمان إلى عضوية اتحاد 
.)FEAS( البورصات األوروبية اآلسيوية

اتحاد  عضوية  إلى  عمان  بورصة  انضمام 
العربية. المال  أسواق 

أخبار  األول من نشرة  العدد  صدور 
البورصة.

استضافة االجتماع الخامس للهيئة العامة 
.)FEAS( التحاد البورصات األوروبية -األسيوية

يضع  لثاني  ا لله  عبدا لملك  ا جاللة 
مؤسسات  لمبنى  األساس  حجر 

لمال. ا رأس  سوق 




