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Market Watch Live Service

Amman Stock Exchange (ASE) has launched the Market Watch 

Live program through its website, which comes as a realization 

of its policy in fostering disclosure and transparency in Jordan 

capital market. The ASE seeks to provide a fair, efficient market 

to meet investors needs. The program, which was in-house 

developed, will enable investors at the ASE to follow up their 

investments live day-to-day.

This service would contribute to increasing investment in securities 

in Jordan, especially that it would provide live information to the 

investors worldwide. This service comes in line with the ASE’s 

efforts to improve ways of information dissemination, which will 

help investors in taking the right investment decision.  

This program provides several services such as market depth 

inquiry (best 5 buy and sell orders), latest 20 executed orders, 

best 10 increasing companies and most decreasing ones in stock 

price, best 10 companies according to trading volume, graph that 

shows change in index value and company price.

This service comes as an important step to introduce the 

internet trading service, which is under final testing. There are 

three varieties of the program, which suit the requirements of 

the investors. They differ in the quantity and the quality of the 

provided information. The first choice is a free-of-charge version 

with 15 minutes delayed information. The second choice is a 

version that aims at enabling investors to watch the securities 

trading and it basically serves investors who are interested in 

watching a specific number of stocks live during the trading 

session with the possibility of adding and removing stocks from 

خدمة برنامج مراقبة التداول

 Market) قامت بور�صة عمان باإطالق خدمة برنامج مراقبة التداول

�صبكة  على  لكرتوين  الإ البور�صة  موقع  خالل  من   (Watch Live

نرتنت الذي قامت بور�صة عمان بتطويره داخليًا لتمكني امل�صتثمرين  الإ

وراق املالية املتداولة يف البور�صة من متابعة ا�صتثماراتهم  واملهتمني بالأ

ب�صكل حي ومبا�صر.

ردنية  وراق املالية الأ اإن هذه اخلدمة �صت�صهم يف تعزيز ال�صتثمار بالأ

للمتعاملني  الفورية  احلية  التداول  معلومات  �صتوفر  اأنها  خا�صة 

اآثار  له  �صيكون  مما  العامل  اأنحاء  كافة  يف  واملهتمني  وامل�صتثمرين 

وتاأتي  كفاءته،كما  وتعزيز  ردين  الأ املالية  وراق  الأ �صوق  على  اإيجابية 

هذه اخلطوة �صمن اجلهود التي تبذلها البور�صة يف تطوير طرق ن�صر 

معلومات التداول الفورية مما ي�صهل على امل�صتثمرين مراقبة عمليات 

توفرها  التي  املعلومة  بناًء على  ال�صتثماري  واتخاذ قرارهم  التداول 

ت�صاعد  التي  واخلدمات  املزايا  من  العديد  الربنامج  ويوفر  لهم. 

اأوامر  امل�صتثمرين يف اتخاذ قرارهم ال�صتثماري منها اأف�صل خم�صة 

واأف�صل  ال�صوق  اأداء  وملخ�ص  منفذ،  عقد  ع�صرين  واآخر  وبيع  �صراء 

كرث  الأ الع�صر  وال�صركات  )احلجم(  داء  الأ حيث  من  �صركات  ع�صر 

اإىل  �صافة  بالإ اأ�صهمها  باأ�صعار  انخفا�صًا  كرث  الأ وال�صركات  ارتفاعًا 

ر�صم بياين لكل من املوؤ�صر العام واأداء ال�صركات. 

ا�صتعدادات  اإطار  يف  التداول  مراقبة  برنامج  خدمة  اإطالق  وياأتي 

يف  اأ�صبحت  والتي  نرتنت  الإ عرب  التداول  خدمة  لإطالق  البور�صة 

النهائية، وقد مت ت�صميم ثالثة بدائل خمتلفة من  مراحل الختبار 

يتمثل  حيث  املختلفة؛  امل�صتثمرين  حاجات  مع  تتالءم  الربامج  هذه 

توفر  بحيث  املجانية  بالن�صخة  الربنامج  هذا  من  ول  الأ البديل 

معلومات التداول كاملة متاأخرة )15( دقيقة عن معلومات التداول 

احلية، وتهدف هذه الن�صخة اإىل متكني امل�صتثمرين من مراقبة تداول 

امل�صتثمرين  الثاين احتياجات  البديل  ويلبي  ردنية،  الأ املالية  وراق  الأ

رئي�صي  ب�صكل  وتخدم  الفورية  التداول  معلومات  على  احل�صول  يف 
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the list. On the other hand, the third choice is an advanced version 

that entitles investors to watch the entire traded securities and to 

make more than one list of selected stocks that can cover all listed 

securities. This choice is characterized by advanced qualities since 

it is directed at senior investors. It also needs special equipments 

such high-speed connection and high-tech appliances. As for the 

third version it will be the previously mentioned free version.

The program will be available on the ASE website for free during 

the first month while the market depth service will be temporarily 

suspended during the free period since all required information 

will be available within the program, then it will be re-activated.

The ASE invites all investors to register in the free month through 

the ASE website www.exchange.jo and the direct link 

www.aselive.jo. After the free period, registration will be through 

brokerage firms and charged according to the required service as 

clarified on the ASE website.

The ASE Participates in  
the WFIC

Amman Stock Exchange, represented by the Deputy CEO, Mr. 

Nader Azar, participated in the World Financial Information 

Conference (WFIC), which was held in Newport/Rhode 

Island in USA during the period 23-26 September 2007. The 

conference concentrated on several issues such as building a 

global marketplace through technology, market data need and its 

influence on the industry, political perspectives, transparency and 

liquidity and other important issues. An important session held for 

the first time about the Middle East and Africa region (MEA) was 

comprised of Mr. Nader Azer, the Deputy CEO of Amman Stock 

Exchange and three officials from three countries; they are Egypt, 

Mauritius, and South Africa. They gave presentations about factors 

driving growth in stocks of developing countries, similarities 

امل�صتثمرين الذين يرغبون يف مراقبة قائمة حتتوي على عدد معني 

اإ�صافة  اإمكانية  مع  حي  ب�صكل  التداول  جل�صة  خالل  �صهم  الأ من 

من  فيمكن  الثالث  البديل  اأما  القائمة.  هذه  من  اأ�صهم  حذف  اأو 

قائمة  من  اأكرث  وعمل  املتداولة  ال�صركات  كافة  اأداء  مراقبة  خالله 

�صهم املراد مراقبة عمليات التداول التي تتم عليها، وميتاز هذا  لالأ

رئي�صي  ب�صكل  البديل  هذا  يوجه  حيث  متطورة،  بخ�صائ�ص  البديل 

اأجهزة  اإىل  حتتاج  الن�صخة  هذه  بان  علمًا  املخت�صني.  للم�صتثمرين 

خا�صة وخط اإنرتنت ذات موا�صفات خا�صة.

كما �صتوفر البور�صة ن�صخة من الربنامج جلمهور امل�صتثمرين واملتعاملني 

اإليها من  وراق املالية جمانًا وملدة �صهر واحد حيث ميكن الو�صول  بالأ

لكرتوين امل�صار اإليه اأعاله، و�صمن هذا الإطار  خالل موقع البور�صة الإ

فقد دعت بور�صة عمان جميع املهتمني للبدء بت�صجيل ا�صرتاكاتهم لل�صهر 

املجاين، علما باأن الت�صجيل وال�صرتاك بالربنامج املذكور بعد انتهاء 

ع�صاء يف  ال�صهر املجاين �صيكون من خالل �صركات اخلدمات املالية الأ

البور�صة وذلك مقابل بدل حتدده بور�صة عمان ويعتمد على نوع اخلدمة 

وقف  و�صيتم  لكرتوين،  الإ البور�صة  موقع  على  مبني  هو  وكما  املطلوبة 

لكرتوين للبور�صة  Market Depth من املوقع الإ خدمة عمق ال�صوق 

خالل فرتة ال�صهر املجاين نظرًا لكون جميع املعلومات التي تت�صمنها 

هذه اخلدمة �صتكون متاحة من خالل برنامج مراقبة التداول.

ب�ر�شة عمان ت�شارك يف امل�ؤمتر 

الدويل للمعل�مات املالية 

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

بورت/رود  نيو  يف  ُعقد  الذي  املالية  للمعلومات  الدويل  املوؤمتر  يف 

مريكية يف الفرتة ما بني 23-26 اأيلول  اآيالند يف الوليات املتحدة الأ

خمتلفة  ق�صايا  على  املتعددة  جل�صاته  يف  املوؤمتر  ركز  وقد   .2007

من اأهمها بناء �صوق عاملي عرب الو�صائل التكنولوجية، احلاجة اإىل 

وراق املالية، روؤى �صيا�صية،  �صواق واأثرها على �صناعة الأ معلومات الأ

اأخرى.  هامة  وق�صايا  وال�صيولة  وال�صفافية  املعلومات،  �صراء  اآليات 

منطقة  عن  وىل  الأ للمرة  تعقد  والتي  الهامة  اجلل�صات  اإحدى  ويف 

و�صط واأفريقيا، �صارك فيها ال�صيد نادر عازر نائب املدير  ال�صرق الأ

�صمت  دول  ثالثة  من  م�صوؤولني  وثالثة  عمان  لبور�صة  التنفيذي 

اأفريقيا، حيث قدموا �صرحًا عن العوامل  م�صر وموري�ص�ص وجنوب 

نا�صئة  اأ�صواق  تعترب  والتي  دولهم  يف  البور�صات  تطور  يف  املوؤثرة 

التطورات  اخر  عن  اجلل�صة  هذة  خالل  عازر  ال�صيد  حتدث  حيث 
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املا�صية  ربعة  الأ ال�صنوات  يف  ح�صل  الذي  امل�صبوق  غري  والنمو 

وبيع  بث  ومو�صوع  ردنيني  الأ غري  ملكية  بن�صب  يتعلق  فيما  خا�صة 

حاليا  البور�صة  تعمل  التي  امل�صتقبلية  امل�صاريع  وكذلك  املعلومات 

الربامج  �صناعة  احتاد  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن  اجنازها.  على 

واملحايدة  الدقيقة  املعلومات  لن�صر  تاأ�ص�ص  (SIIA) قد  واملعلومات 

ومدراء  والبنوك  وال�صركات  الو�صاطة  و�صركات  البور�صات  عن 

الحتاد  هذا  وينبثق عن  العامل.  املعلومات يف  ومزودي  ال�صتثمار 

فكار  دائرة خدمات املعلومات املالية (FISD) والتي تعنى بتبادل الأ

يف  العامل  مل�صتوى  لت�صل  بها  العمل  م�صتوى  وحت�صني  اأع�صائها  بني 

اأكرث من  واملعلومات  الربامج  املعلومات.وي�صم احتاد �صناعة  تبادل 

وداو  بلومربج  مثل  املعلومات  �صركات  واأكرب  الدول  من  ع�صوًا   750

جونز، و�صركات برامج مثل اأبل، اأوراكل و�صيمانتيك.

االجتماع ال�شن�ي الحتاد 

�شي�ية وروبية - االآ الب�ر�شات االأ

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

لحتاد  ع�صر  الثالث  ال�صنوي  الجتماع  يف  للبور�صة  التنفيذي 

بلغراد/  مدينة  يف  ُعقد  والذي  �صيوية  الآ وربية  الأ البور�صات 

�صربيا خالل الفرتة من 6-8 اأيلول 2007. وقد تراأ�ص ال�صيد عازر 

جلنة  عمان  بور�صة  تراأ�ص  حيث  لالحتاد،  العمل  جلنة  اجتماع 

مناق�صة  الجتماع  خالل  ومت   .2004 عام  منذ  الحتاد  يف  العمل 

ال�صرتاتيجية  باخلطة  تتعلق  والتي  الهامة  الق�صايا  من  العديد 

لالحتاد والتي متتد ملدة خم�ص �صنوات قادمة، كذلك مت مناق�صة 

موحد  قيا�صي  رقم  لعمل  داوجونز  اتفاقية  من  النهائية  املرحلة 

التقرير  حمتويات  تعديل  ومت  قريبًا.  لتوقيعها  متهيدًا  لالحتاد 

ن�صف ال�صنوي لالحتاد. اإ�صافة لذلك فقد مت التفاق على تقدمي 

مل�صاعدتها  وذلك  ع�صاء  الأ للبور�صات  والفنية  املادية  امل�صاعدة 

خالل  التقارير  من  عدد  مناق�صة  مت  كما  ال�صنوية.  خططها  يف 

الحتاد  ع�صاء  لأ وامل�صاريف  يرادات  الإ حتليل  ومنها  الجتماع 

عازر  ال�صيد  اأكد  املجال  هذا  ويف  لالحتاد،  العمل  جلان  وتقارير 

التي  هداف  الأ حتقق  بحيث  اللجان  هذه  دور  تفعيل  �صرورة  على 

اإىل  تقدم  لها  دورية  تقارير  هناك  يكون  وان  اأجلها  من  اأن�صئت 

على  التفاق  اأي�صا  ومت  وتقييمها.  ملتابعتها  الحتاد  �صكرتارية 

ع�صاء. ومت  الأ الدول  اإحدى  تابع لالحتاد يف  تدريب  اإن�صاء مركز 

عقد  على  والتفاق  املالية  البيانات  اإقرار  اأي�صًا  الجتماع  خالل 

and differences in their administrative policies and products and 

services provided by the exchanges. It is worth mentioning that 

the Software and Information Industry Association (SIIA) was 

established to provide neutral and accurate information about 

exchanges, brokerage firms, companies, banks, asset managers 

and market data vendors. A subdivision of the association is 

the Financial Information Services Division (FISD), which is 

interested in exchanging ideas among its members and improving 

the business level to rise up to the international caliber. The 

Association comprises 750 members from different countries and 

leading information companies such as Bloomberg, Dow Jones 

and software companies such as Apple, Oracle and Symantec.

The Annual Meeting  
of FEAS

The ASE, represented by the Deputy CEO Mr. Nader Azer, 

participated in the thirteenth annual meeting of the Federation 

of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS). The Federation is 

comprised of 32 members from 28 countries. The meeting was 

held in Belgrade/Serbia during the period September 6-8,2007. 

Mr. Azer headed the meeting committee, as the ASE also heads 

the working committee since 2004.

A number of important issues were discussed such as the FEAS 

five-year strategy, the approval of FEAS Index Agreement with 

Dow Jones; updating the format of the Semi Annual report, 

providing financial and technical assistance for members’ 

marketing programs, increasing the use of the bilateral exchange 

program among the member stocks. Several reports were also 

discussed such as the Revenue Expense Report and the reports 

of working committee of the Federation. They agreed to establish 

a FEAS training center for consolidating trainings or for specific 

training activities for members.

Mr. Azer stressed on the importance of activating FEAS 

committees; he also added that there should be periodical reports 

presented to the Federation Secretariat. Finally, they agreed on 
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الجتماع القادم للجنة العمل يف مدينة باكو/اذربيجان والجتماع 

يف  املتحدة  العربية  مارات  ظبي/الإ اأبو  مدينة  يف  القادم  ال�صنوي 

يبلغ  الحتاد  اأع�صاء  عدد  باأن  ذكره  اجلدير  ومن   .2008 العام 

)32( ع�صوًا من )28( دولة يف قارتي اآ�صيا واأوروبا.

تكن�ل�جيا  مدير  اف�شل  جائزة 

و�شط االأ ال�شرق  يف  املعل�مات 

بور�صة  يف  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  رئي�ص  ح�صل 

جائزة  على  اخلطيب  حممد  ال�صيد  عمان 

يف  املعلومات  تكنولوجيا  مدير  اأف�صل 

اأخبار  جملة  من  واملقدمة  و�صط  الأ ال�صرق 

مدينة  يف  ُعقد  والذي  العربية  احلو�صبة 

�صخ�ص،   400 عن  يزيد  ما  بح�صور  دبي 

عكاوي  وليد  ال�صيد  اجلائزة  �صلمه  وقد 

الن�صر. ل�صركة  التنفيذي  املدير 

قرارات ب�ر�شة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

اجلوية  عالية-اخلطوط  �صركة  قر�ص  �صناد  اأ اإدراج  اإلغاء   •

اعتبارًا  وذلك  ردين  الأ بالدينار  امل�صدرة  ردنية  الأ امللكية 

.2007/9/3 من 

العقارية  للتنمية  العرب  �صركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�صبح  �صهمًا،  مليون   )5( والبالغة 

)25( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2007/9/3.

�صدار الرابع من �صندات اخلزينة لعام 2007 ا�صتحقاق  اإدراج الإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند  األف   )50( عددها  والبالغ   2012/7/30

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار 

وفائدة )7.954%( وذلك اعتبارًا من 2007/9/4.

�صدار التا�صع والع�صرين من �صندات �صلطة املياه ا�صتحقاق  اإدراج الإ  •

2010/8/5 والبالغ عددها )13( األف �صند بقيمة ا�صمية مقدارها 

holding the next meeting for the committee in Baku / Azerbaijan 

and the General Assembly will be held in Abu Dhabi / United 

Arab Emirates in the year 2008 and will be hosted by Abu Dhabi 

Securities Market.

The award of the Best Chief 
Information Officer in the 
Middle East

The Head of Information and Technology Department at 

Amman Stock Exchange, Mr. Mohammad 

Al Khatib, won the award of the Best 

Chief Information Officer in the Middle 

East, which was presented by Arabian 

Computing News Magazine. The award 

was presented by Mr. Walid Akawi the 

CEO of the IT business publishing. The 

assembly was held in Dubai in the presence 

of more than 400 attendants.

ASE Resolutions

The CEO of the ASE Decided on the Following:

• Suspend the listing of the Treasury Bonds of Alia-Royal 

Jordanian Airlines as of September 3,2007.

• List the (5) million shares capital increase of Arab Real Estate 

Development as of September 3, 2007. The company paid-in 

capital reached (25) million shares.

• List the Forth issue of the Treasury Bonds for the year 2007, 

as of September 4, 2007. The maturity date is 30/7/2012. The 

total number of the issue (50.000) bonds with a total value of 

JD (50) million, and (7.954%) interest rate.

• List the Twenty-ninth issue of the Water Authority Bonds, as of 

September 5, 2007. The maturity date is 5/8/2010. The total number 

of the issue (13.000) bonds with a total value of JD (13) million.
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وذلك  دينار  مليون   )13( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000(

اعتبارًا من 2007/9/5.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال �صركة اإجناز للتنمية وامل�صاريع   •

الكتتاب  طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )303( املتعددة 

اخلا�ص، لي�صبح راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع )3.276.857( 

�صهمًا وذلك اعتبارًا من 2007/9/6.

مناء العربية للتجارة وال�صتثمارات  تعليق التداول باأ�صهم �صركةالإ  •

العاملية وذلك اعتبارًا من 2007/9/10.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال �صركة اإجناز للتنمية وامل�صاريع   •

عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )57.476( والبالغة  املتعددة 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�صبح  اخلا�ص،  الكتتاب  طريق 

)3.334.333( �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2007/9/11. 

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

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

�صهمًا، والتي متت زيادتها عن طريق الكتتاب اخلا�ص، لي�صبح 

راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع )30( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا 

من 2007/9/11.

ردنية  اإدراج )500.000( حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة يف ال�صركة الأ  •

لال�صتثمارات املتخ�ص�صة وذلك اعتبارًا من 11/ 2007/9.

�صدار ال�صابع من اأذونات اخلزينة لعام 2007 ا�صتحقاق  اإدراج الإ  •

وقيمة  دينار   )1.000( مقدارها  ا�صمية  بقيمة   2008/8/19

اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار وذلك اعتبارًا من 2007/9/12.

اإعادة التداول باأ�صهم �صركة الإمناء العربية للتجارة وال�صتثمارات   •

العاملية وذلك اعتبارًا من 2007/9/13. 

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال �صركة اإجناز للتنمية وامل�صاريع   •

عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )1458( والبالغة  املتعددة 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�صبح  اخلا�ص،  الكتتاب  طريق 

)3.335.791( �صهم وذلك اعتبارًا من 2007/9/18.

تعليق التداول باأ�صهم �صركة اأر�ص النمو للتطوير وال�صتثمارالعقاري   •

يف البور�صة وذلك اعتبارًا من 2007/9/27.

اأداء ب�ر�شة عمان

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

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

ن�صبته )3.8%( مقارنة مع م�صتواه يف  بارتفاع  نقطة   )5727.6(

• List the (303) shares capital increase of Enjaz for Development 

& Multi project Company, which emanated from private 

subscription as of September 6, 2007. The company paid-in 

capital reached (3.276.857) shares.

• Suspend The Trading of Int’l Arabian Development & 

Investment Trading Co. Ltd as of September 10, 2007.

• List the (57.476) shares capital increase of Enjaz for 

Development & Multi project Company, which emanated from 

private subscription as of September11, 2007. The company 

paid-in capital reached (3.334.333) shares.

• List the (45.396) shares capital increase of the Investors and 

Eastern Arab for Industrial and Real Estate Investments 

Company, which emanated from private subscription as 

of September11, 2007. The company paid-in capital reached 

(30) million shares.

• List the (500.000) right issues of capital increase of 

Specialized Jordanian Investment Company as of 

September 11, 2007.

• List the seventh issue of the Treasury Bills for the year 2007, 

as of September 12, 2007. The maturity date is 19/8/2008. The 

total value is JD (50) million.

• Re-trade the shares of Int’l Arabian Development and 

Investment Trading Company, as of September 13, 2007.

• List the (1458) shares capital increase of Enjaz for 

Development and Multi Project Company, which emanated 

from private subscription as of September18, 2007. The 

company paid-in capital reached (3.335.791) shares.

• Suspend the trading of ARD Annomow For Real 

Estate Development And Investment Company as of 

September 27, 2007.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable performance 

since the beginning of the year until the end of ِِِِِِSِeptember 2007, 

as the weighted index closed at (5727.6) points at the end of 



رقام  نهاية عام 2006. اأما على امل�صتوى القطاعي، فقد ارتفعت الأ

بن�صبة  وال�صناعة  واخلدمات  التاأمني  قطاعات  من  لكل  القيا�صية 

)13.1%(، )6.9%(، )19%( على التوايل، بينما انخف�ص الرقم 

التداول  حجم  وبلغ   .)%1.6( بن�صبة  البنوك  لقطاع  القيا�صي 

دينار  مليار   )8.996(  2007 اأيلول  �صهر  ولغاية  العام  بداية  منذ 

وبانخفا�ص  املا�صي  للعام  دينار  مليار   )11.849( مع  مقارنة 

انخف�ص  فقد  املتداولة  �صهم  الأ لعدد  وبالن�صبة   .)%24.1( ن�صبته 

مليار   )3.263( مع  مقارنة  �صهم  مليار   )3.215( اإىل  لي�صل 

انخف�صت  كما   ،)%1.5( ن�صبته  وبانخفا�ص  املا�صي  للعام  �صهم 

اإىل )2.567( مليون عقد، بانخفا�ص  املنفذة لي�صل  العقود  عدد 

للقيمة  املا�صي. وبالن�صبة  العام  الفرتة من  لنف�ص  ن�صبته )%3.4( 

مبقدار  ارتفعت  فقد  عمان  بور�صة  يف  املدرجة  �صهم  لالأ ال�صوقية 

وبارتفاع  دينار  مليار   )22.3( اإىل  لت�صل  دينار  مليار   )1.2(

ن�صبتــه  مـا  لت�صكل   2006 عام  نهاية  مع  مقارنة   )%5.9( ن�صبته 

جمايل. )220.8%( من الناجت املحلي الإ

جنبي اال�شتثمـار االأ

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

 )%93.4( منها  دينار،  مليون   )262.5( يلول  اأ �صهر 

عرب. مل�صتثمرين 

ردنيني )252.4( مليون  �صهم املباعة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •
دينار، منها )95.1%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )10.1( ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •
مليون دينار.

من   )%46.1( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  الأ �صكلت   •
 )%34.6( منـها  اأيلول،  نهاية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة 

مل�صتثمرين عرب، و)11.5%( لغري العرب.

September, a (3.8%) 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 (13.1%), (6.9%), and 

(19%) respectively, whereas the index of Banking sector decreased 

by (1.6%). The trading volume has decreased since the beginning of 

the year until the end of September to JD (8.996) billion compared 

to JD (11.849) billion with the same period of last year, a (24.1%) 

decrease. The number of traded shares decreased to (3.215) billion 

shares in comparison with (3.263) billion shares at the same period 

of last year, a (1.5%) decrease. The number of executed contracts 

decreased to (2.567) million contracts, a decrease of (3.4%) in 

comparison with the same period of last year. Market capitalization 

of listed companies increased by JD (1.2) billion reaching JD (22.3) 

billion, a (5.9%) increase against the end of year 2006, constituting 

(220.8%) of the GDP.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in 

September equaled JD (262.5) million, (93.4 %) of which 

were purchased by Arabs.

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (252.4) 

million, (95.1 %) of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (10.1) million.

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

represented (46.1%) of ASE capitalization, (34.6 %) of which 

are owned by Arab investors and (11.5%) by Non-Arabs.

- � -
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�شرات اأداء الب�ر�شة ASE’s Performance Indicatorsم�ؤ

%اآب�أيلول

SeptemberAugustChange

�Trading Value (JD million).�908.�7��.92حجم التداول )مليون دينار(

�Avg. Daily Trading Value (m).�29.���.��املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�صهم )مليون( �No. of Traded Shares (m).����2.9.���عدد الأ

لف( No. of Contracts (thousand)(9.��)2�2.8288.9عدد العقود )بالأ

�Market Capitalization (JD m).22��8.�2�8�8.82القيمة ال�صوقية )مليون دينار(

كرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها ال�شركات الع�شر االأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

ار�ص النمو للتطوير 

وال�صتثمار العقاري 
�.8���.�

Ard Annomow For Real 
Estate And Investment 

المناء العربية للتجارة 

وال�صتثمارات العاملية
�.08��.7

Int’l Arabian Development 
& Investment Trading

�.���0.�بندار للتجارة وال�صتثمار
Bindar Trading & 
Invetment

رم عالء الدين

لل�صناعات الهند�صية
�.7��2.0Rum Aladdin Industries

املركز الردين

للتجارة الدولية
�.8���.�

Jordan International 
Trading Center

2Jordan Central.����.2الردنية املركزية

�The Arab Assurers.���2.2ال�صامنون العرب للتاأمني

العامة لت�صويق وت�صنيع 

اخلر�صانة اخلفيفة 
�.9�28.9

General Lightweight 
Concrete Industreis

�.��02.�الق�صور مل�صاريع العقارية 
Palaces Real Estate & 
Development

 �Al-salem For Investment.��72.�ال�صامل لال�صتثمار

كرث انخفا�شا يف اأ�شعار اأ�شهمها ال�شركات الع�شر االأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

ال�صنابل الدولية 

لال�صتثمارات املالية
�.��27.�

Al-sanabel International 
For Islamic Financial Inv.

�Ittihad Schools.8��8.�مدار�ص الحتاد

0���.2Al-barakah Takaful.�الربكة للتكافل

حداثيات العقارية 79��.8Ihdathiat Co-ordinates.�الإ

املعا�صرون للم�صاريع 

ال�صكانية
�.9���.�

Contempro For 
Housing Projects

29��.0Future Arab Investment.�امل�صتقبل العربية لال�صتثمار

�.�2�0.�املتكاملة للم�صاريع املتعددة
Comprehensive Multiple 
Projects

املركز العربي لل�صناعات 

الدوائية والكيماوية
�.���0.�

Arab Center For 
Pharm.& Chemicals

الدولية لال�صتثمارات 

الطبية
2.�9�0.�

International For 
Medical Investment

امل�صانع العربية الدولية 

�صتثمار لالغذية والإ
�.��9.7

The Arab International 
Food Factories
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اآلية التعامل يف بور�صة عمان 

اإبرام اتفاقية بني الو�ضيط والعميل تت�ضمن ما يلي:  .1

ا�ضم وعنوان كل من الو�ضيط والعميل. اأ. 

بيان اخلدمات التي �ضيقدمها الو�ضيط لعميله. ب. 

اأو  خدماته  مقابل  الو�ضيط  �ضيتقا�ضاها  التي  العموالت  بيان  ج. 

�ضارة اإىل وثيقة منف�ضلة تبني هذه العموالت �رشيطة اأن تكون  االإ

هذه العموالت �ضمن احلدود امل�ضموح بها.

اأنواع التفاوي�ض التي يجوز للو�ضيط تنفيذ اأوامر العميل مبوجبها. د. 

تفوي�ض خطي.   •

تفوي�ض هاتفي.   •

لكرتوين. تفوي�ض بوا�ضطة الربيد االإ  •

احل�ضول على رقم مرجعي من الو�ضيط.  .2

التاأكد من دقة املعلومات على اإ�ضعار تعريف العميل.  .3

ا�ضتخدام رقم ح�ضاب العميل يف عمليات ال�رشاء والبيع.  .4

اإعطاء �رشكة الو�ضاطة تفوي�ضًا لكل عملية بيع اأو عملية �رشاء.  .5

اعرف حقوقك كم�صتثمر:

نظمة والتعليمات والقرارات ال�ضادرة  وراق املالية واالأ يهدف قانون االأ

اإىل حماية  املال  راأ�ض  �ضوق  تنفيذها موؤ�ض�ضات  تراقب  والتي  مبقت�ضاه 

امل�ضتثمرين لذلك  يتوجب على امل�ضتثمر ما يلي:

�رشكة  وبني  بينه  املوقعة  تفاقية  االإ من  ن�ضخة  على  احل�ضول   .1

اخلدمات املالية.

وراق املالية اأو بور�ضة عمان �ضد �رشكة  2. التقدم ب�ضكوى لهيئة االأ

اخلدمات املالية حال حدوث خالف بني الطرفني.


