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Preparation to Launch
the New Version of the
E-Trading System NSC V900

اال�ستعداد لإطالق الن�سخة
اجلديدة من نظام التداول

()NSC V900

As part of the ASE efforts in developing

�ضمن جهود بور�صة عمان امل�ستمرة يف
تطوير البنية التقنية لتداول الأوراق املالية
وا�ستعداداتها لإطالق الن�سخة اجلديدة من
نظام التداول الإلكرتوين  NSC V900عقدت
بور�صة عمان برنامج تدريبي على النظام
اجلديد جلميع �شركات الو�ساطة املرخ�صة
العاملة يف البور�صة متهيد ًا لإطالقه .حيث
ي�أتي تطبيق نظام التداول اجلديد بهدف تطوير عمليات التداول
وزيادة القدرة اال�ستيعابية للنظام� ،إ�ضافة �إىل زيادة �سرعته وكفاءته
يف ا�ستقبال ومعاجلة الأوامر املدخلة من قبل
�شركات الو�ساطة.
كما �أن ا�ستخدام هذه الن�سخة من النظام
يتيح للبور�صة تطوير برامج داخلية جديدة
خا�صة بها للقيام ب�أعمال الرقابة على ال�سوق
والتحليل اللحظي للمعلومات بطريقـ ــة �أ�سه ــل
وبفعالية كبرية وذلك نظر ًا للتطور التكنولوجي
يف الن�سخة اجلديدة واالنفتاح الذي يوفره
باملقارنة مع الن�سخة القدمية.

the technical infrastructure of trading
securities and as a preparation to launch
the new version of the E-trading system
(NSC V900), the ASE held a training
program for the brokerage firms. The new
trading system aims at developing the
trading operations and increasing the system capacity, speed
and its efficiency in receiving and processing the orders entered
by brokers. Besides, the new system, being
more sophisticated, allows the exchange
to develop new internal programs for
surveillance purposes and instant analysis
of market information.

وفد من بور�صتي اليونان
وقرب�ص يزور بور�صة عمان

A Delegation from
HELEX and CSE visits ASE

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان جليل طريف وفد ًا من
�ضم ك ًال من ال�سيد نوندا�س ميتاك�سا�س
بور�صتي اليونان وقرب�ص َ

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received a delegation of the
CEO of the Hellenic Exchanges (HELEX), Mr. Socrates Lazardis
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مدير بور�صة قرب�ص وال�سيد �سوكراتيز الزاردي�س مدير بور�صة
 حيث قدم ال�سيد طريف خالل االجتماع �شرح ًا عن �أهم.�أثينا
التطورات احلديثة التي �شهدتها بور�صة عمان و�آخر الإجنازات
 كما جرى خالل.التقنية والت�شريعية يف �سوق ر�أ�س املال الأردين
اللقاء بحث �أوجه التعاون بني بور�صة عمان
وكل من بور�صة اليونان وبور�صة قرب�ص
خا�صة فيما يتعلق مب�شروع �إن�شاء �شبكة
معلومات تربط جمموعة من البور�صات يف
 ويهدف.�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
امل�شروع �إىل �إن�شاء �شبكة معلومات تربط
�أ�سواق ر�أ�س مال وبور�صات الدول امل�شاركة
لإبراز هذه الأ�سواق عاملي ًا وحت�سني �إمكانية الو�صول �إليها
 هذا وقد التقى.والتعامل من خاللها من قبل م�ستثمري العامل
�أع�ضاء الوفد بالدكتور �أحمد م�صطفى نائب رئي�س هيئة الأوراق
 كما ح�ضر اللقاء نائب املدير التنفيذي لبور�صة عمان،املالية
ومركز �إيداع الأوراق املالية وعدد من امل�س�ؤولني يف م�ؤ�س�سات
.�سوق ر�أ�س املال

and the CEO of Cyprus Stock Exchange (CSE), Mr. Nondas
Metaxas. Mr. Tarif briefed the delegation on the developments of
Amman Stock Exchange and the latest technical and legislative
developments of Jordan capital market. During the meeting, they
discussed means of cooperation between
the ASE, HELEX and CSE, particularly
in regard to a project of establishing a
data network that connects exchanges in
Europe, Middle East and Africa. The data
network will connect capital markets and
exchanges of member countries so as to
bring them forward to the world and facilitate the access to these
exchanges to the investors. The delegation also met with the
deputy chairman of Jordan Securities Commission, Dr. Ahmad
Mustafa, and the Deputy CEOs of Amman Stock Exchange and
the Securities Depository Center and other officials of the capital
market institutions.

�سفرية مملكة هولندا تزور
بور�صة عمان

Netherlands Ambassador
Visits The ASE

ا�ستقبل ال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان
،�سفرية مملكة هولندا يف ا لأردن ال�سيدة يوانا فان فليت
حيث بحث ال�سيد طريف مع ال�سفرية
الهولندية �سبل تعزيز التعاون بني
،بور�صتي ا لأوراق املالية يف كال البلدين
كما قدم ال�سيد طريف لل�سيدة �شرح ًا
عن �أهم التطورات احلديثة التي �شهدها
�سوق ر �أ�س املال ا لأردين خالل ال�سنوات
 خا�صة قيام بور�صة عمان،ا لأخرية
بتطبيق ن�سخة جديدة من نظام التداول ا لإلكرتوين الذي
.تطبقه اليورونك�ست وبدعم من االحتاد ا لأوروبي

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received the Netherlands
Ambassador in Jordan Mrs. Joanna M. van Vliet. During the
meeting Mr. Tarif and Mrs.Vleit discussed
means of strengthening investment between
the two countries and cooperation between
the ASE and Euronext Amsterdam. Mr.
Tarif briefed the ambassador on the latest
developments of Jordan capital market,
especially in regard to applying the new
version of the electronic trading system at the ASE. The system is
the one used in Euronext with the support of the European Union.
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A Delegation from Syria
Stock Exchange Visits ASE

وفد من �سوق الأوراق املالية
ال�سورية يزور بور�صة عمان

A delegation from Syria Stock Exchange (SSE) visited the ASE.

زار بور�صة عمان وفد من �سوق الأوراق املالية ال�سورية حيث ا�ستقبلهم
 وقدم �شرح ًا،نائب املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد نادر عازر
عن �أهم التطورات احلديثة التي �شهدها �سوق ر�أ�س املال الأردين
خالل ال�سنوات املا�ضية و�آخر التطورات الت�شريعية والتكنولوجية
ّ  كما.و�أ�سا�سيات اال�ستثمار يف البور�صة
اطلع الوفد على �أعمال دوائر
البور�صة املختلفة وقام بزيارة قاعة امل�ستثمرين وعدد ًا من �شركات
َ  كما زار الوفد مركز �إيداع الأوراق املالية.اخلدمات املالية
واطلع على
.خمتلف �أعمال التقا�ص والت�سوية

The Deputy CEO, Mr. Nader Azar, received the delegation and
briefed them on the latest technical and legislative developments
of Jordan Capital Market. The delegation toured the Exchange’s
departments, facilities and visited the investors’ gallery and some
of the financial brokerage firms. Also, the delegation visited
the Securities Depository Center (SDC) and had a look on the
clearing and settlement procedures.

ASE Performance

�أداء بور�صة عمان

ASE performance indicators have revealed remarkable

�أظهرت م�ؤ�شرات الأداء يف بور�صة عمان �أداء مميز ًا خالل �شهر متوز
 حيث �أغلق الرقم القيا�سي املرجح للأ�سهم احلرة.2008 من عام
) مقارنة مع م�ستواه%26( ) نقطة وبارتفاع ن�سبته4629.5( عند
 وقد جاء ذلك نتيجة الرتفاع الرقم القيا�سي،2007 يف نهاية العام
 وقطاع اخلدمات بن�سبة،)%8.6( لأ�سعار �أ�سهم القطاع املايل بن�سبة
 كما �أغلق الرقم،)%74.5(  ولقطاع ال�صناعة بن�سبة،)%24.8(
) نقطة بارتفاع10399( القيا�سي املرجح بالقيمة ال�سوقية عند
وبلغ حجم.2007 ) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام%38.3( ن�سبته
) مليار دينار مقارنة مع15(  حوايل2008 التداول لغاية �شهر متوز
) مليار دينار لنف�س الفرتة من العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته7.3(
 وبالن�سبة لعدد الأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل.)%105(
) مليار �سهم للعام املا�ضي2.516( ) مليار �سهم مقارنة مع3.884(
 كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل،)%54.3( وبارتفاع ن�سبته
) لنف�س الفرتة من%31(  بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد2.666( �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف بور�صة.العام املا�ضي
)40.142( ) مليار دينار لت�صل �إىل11( عمان فقد ارتفعت مبقدار
2007 ) مقارنة مع نهاية عام%37.3( مليار دينار وبارتفاع ن�سبته
.) من الناجت املحلي الإجمايل%357.6( لت�شكل مـا ن�سبتــه

performance during July 2008, as the ASE price index weighted
by free-float shares closed at (4629.5) points, an (26%) increase
in comparison with the end of 2007. This came as a result of the
increase in financial sector index by (8.6%), the services sector
index by (24.8%), and the industry sector index by (74.5%). The
weighted index closed at (10399) points at the end of July, a
(38.3%) increase in comparison with the end of 2007. The trading
volume until July 2008 reached to JD (15) billion compared to
JD (7.3) billion with the same period of the last year, a (105%)
increase. The number of traded shares increased to (3.884) billion
shares in comparison with (2.516) billion shares at the same
period of last year, a (%54.3) increase. The number of executed
contracts increased to (2.666) million contracts, an increase of
(31%) in comparison with the same period of last year. Market
capitalization of listed companies increased by JD (11) billion
reaching JD (40.142) billion, a (37.3%) increase against the end
of year 2007, constituting (357.6%) of the GDP.
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ASE Resolutions

:قرارات بور�صة عمان

The CEO of the ASE Decided on the Following:

:قرارات املدير التنفيذي

• List the (5) million shares of Jordan Company for Electricity

•	�إدراج �أ�سهم ال�شركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية
) مليون �سهم ًا يف ال�سوق5( من ال�صخر الزيتي والبالغة عددها
.2008/7/6 الثاين وذلك اعتبار ًا من
• نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة العقارية الأردنية للتنمية من ال�سوق
.2008/7/8 الثاين �إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة املقاي�ضة للنقل واال�ستثمار
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) مليون �سهم ًا1.1( والبالغة
 لي�صبح ر�أ�س،) مليون دينار من ح�ساب الأ�سهم املقرتح توزيعها1.1(
.2008/7/8 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من12.1( املال املكتتب به
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س املال �شركة دلتا للت�أمني والبالغة
) مليون1.3( ) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق ر�سملة3(
) مليون �سهم ًا6.3( لي�صبح ر�أ�س املال املدرج لل�شركة،دينار
.2008/7/8 وذلك اعتبار ًا من
) حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة دلتا1.7( •	�إدراج
.2008/7/8  وذلك اعتبار ًا من،للت�أمني
) مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة7.5( •	�إدراج
.2008/7/8  وذلك اعتبار ًا من،ميثاق لال�ستثمارات العقارية
) مليون3( •	�إدراج �أ�سهم �شركة الألب�سة الأردنية والبالغة عددها
.2008/7/15 �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
) مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة20( •	�إدراج
.2008/7/17 وذلك اعتبار ًا من،الواحة للت�أمني
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س املال �شركة م�سافات للنقل
) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق5( املتخ�ص�ص والبالغة
لي�صبح ر�أ�س املال املدرج لل�شركة،) دينار750.000( ر�سملة
.2008/7/17 ) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من12.750.000(
) حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س4.250.000( •	�إدراج
 وذلك اعتبار ًا من،مال �شركة م�سافات للنقل املتخ�ص�ص
.2008/7/17
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة البنك الأردين لال�ستثمار
والتي متت زيادتها عن،) �سهم ًا6.325.000( والتمويل والبالغة
طريق ر�سملة جزء من الأرباح وجزء من الأرباح املدورة وجزء
من االحتياطي االختياري لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/7/17 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من61.325.000(
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة البنك الإ�سالمي

and Oil Shal in the Second Market as of July 6, 2008.
• Transferring the shares of Jordanian real Estate for
Development from the Second Market to the First Market as
of July 8, 2008.
• List the (1.1) million shares capital increase of Transport and
Investment Barter , which emanated from capitalization of JD
(1.1) million of from the proposed dividends as of July8 , 2008.
The company paid in capital reached (12.1) million shares.
• List the (3) million shares capital increase of Delta Insurance,
which emanated from capitalization of JD (1.3) million, as
of July8, 2008. The company paid in capital reached (6.3(
million shares.
• List the (1.7) million right issues of capital increase of Delta
Insurance as of July 8, 2008.
• List the (7.5) million right issues of capital increase of
Methaq Real Estate Investment as of July 8, 2008.
• List the (3) million shares of Jordan clothing in the Second
Market as of July 15, 2008.
• List the (20) million right issues of capital increase of Oasis
Insurance as of July17, 2008.
• List the (5) million shares capital increase of Masafat for
Specialized Transport, which emanated from capitalization
of JD (750.000), as of June17 , 2008. The company paid in
capital reached (12.750.000( shares.
• List the (4.250.000) right issues of capital increase of Masafat
for Specialized Transport as of July17, 2008
• List the (6.325.000) shares capital increase of Jordan
Investment and Finance Bank, which emanated from
capitalizing part of the earning, part of the retained
earnings and part of the voluntary reserves, as of July
17, 2008. The company paid in capital reached
(61.325.000) shares.
• List the (16.250.000) shares capital increase of Jordan
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الأردين للتمويل واال�ستثمار والبالغة (� )16.250.000سهم ًا،
والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من عالوة الإ�صدار
وجزء من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
(� )81.250.000سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/7/17
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة التجمعات اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة والبالغة (� )2.760.000سهم ًا ،والتي متت زيادتها عن
طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به
واملدفوع (� )25.760.000سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/7/17
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة كهرباء حمافظة اربد يف البور�صة
وذلك اعتبار ًا من .2008/7/17
•	�إدراج الإ�صدار ال�ساد�س من �سندات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/12/15والبالغ عددها (� )40.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )40مليون دينار
وفائدة ( )7.391وذلك اعتبار ًا من .2008/7/20
•	�إدراج الإ�صدار ال�سابع من �سندات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/12/26والبالغ عددها (� )100.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون دينار
وفائدة ( )7.580وذلك اعتبار ًا من .2008/7/20
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة املتحدة للت�أمني والبالغة
( )1مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة ()8
مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/7/20
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة اجلنوب ل�صناعة الفالتر
والبالغة (� )485.373سهم ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة
( )2مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/7/21
•	�إدراج �أ�سهم �شركة الفاحتون العرب لل�صناعة والتجارة والبالغ
عددها ( )10مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
.2008/7/22
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة املجموعة العربية الأوروبية
للت�أمني والبالغة (� )1.280.000سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج
يف البور�صة ( )8مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/7/29
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة العاملية للو�ساطة
والأ�سواق املالية والبالغة (� )7.453.290سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س
املال املدرج يف البور�صة (� )28.748.407سهم ًا وذلك اعتبار ًا
من .2008/7/30
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الأمل لال�ستثمارات
املالية والبالغة ( )7.5مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
البور�صة ( )15مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/7/30

Islamic Bank for Finance and Investment, which emanated
from capitalizing part of the issuance premiums and part of
the retained earnings, as of July 17, 2008. The company paid
in capital reached (81.250.000) shares.
• List the (2.760.000) shares capital increase of Specialized
Investment Compounds, which emanated from capitalizing
part of the retained earnings, as of July 17, 2008. The
company paid in capital reached (25.760.000) shares.
• Re-trade the shares of Irbid District Electricity, as of
July17, 2008.
• List the Sixth Bonds issue of Treasury Bills for the
year 2008, as of July 20, 2008. The maturity date is
15/12/2009. The total value is JD (40) million, and
(7.391%) interest rate.
• List the Seventh Bonds issue of Treasury Bills for the
year 2008, as of July 20, 2008. The maturity date is
26/12/2009. The total value is JD (100) million, and
(7.580%) interest rate.
• List the (1) million shares capital increase of The United
Insurance, as of July 20,2008. The company paid in capital
reached (8) million shares.
• List the (485.373) shares capital increase of Al-Januob
Filters Manufacturing, as of July 21,2008. The company
paid in capital reached (2) million shares.
• List the (10) million shares of Al-Fatihoun Al-Arab
for Industry and Trade in the Second Market as
of July 22, 2008.
• List the (1.280.000) shares capital increase of Euro Arab
Insurance Group, as of July 29,2008. The company paid in
capital reached (8) million shares.
• List the (7.453.290) shares capital increase of
International Brokerage and Financial Markets, as of
July 30,2008. The company paid in capital reached
(28.748.407) shares.
• List the (7.5) million shares capital increase of Al-Amal
Financial Investment, as of July 30,2008. The company paid
in capital reached (15) million shares.
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• �إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة العرب للتنمية العقارية
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة،) مليون �سهم ًا10( والبالغة
.2008/7/30 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من40(
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الأردن دبي للأمالك
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف،) مليون �سهم ًا62.5( والبالغة
.2008/7/30 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من70( البور�صة

• List the (10) million shares capital increase of Arab Real
Estate Development, as of July 30, 2008. The company paid
in capital reached (40) million shares.
• List the (62.5) million shares capital increase of Jordan
Dubai Properties, as of July 30, 2008. The company paid in
capital reached (70) million shares.

Foreign Investment

اال�ستثمـار الأجنبي

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in July equaled

بلغت قيمة الأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري الأردنيني خالل �شهر
.) مل�ستثمرين عرب%85.3(  منها،) مليون دينار837( متوز
) مليون788.4( بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%86(  منها،دينار
)48.5( بلغ �صايف ا�ستثمار غري الأردنيني خالل هذا ال�شهر
.مليون دينار
) من القيمة%51( �شكلت الأ�سهم اململوكة من قبل غري الأردنيني
) مل�ستثمرين%34.1(  منـها،ال�سوقية للبور�صة يف نهاية متوز
.) لغري العرب%16.9( و،عرب

JD (837) million, (85.3%( of which were purchased by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (788.4)
million, (86%( of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (48.5) million.
• By the end of July, shares owned by non-Jordanians represented
(51%( of ASE capitalization, (34.1%( of which are owned by
Arab investors and (16.9%( by Non-Arabs.
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•
•
•
•

ASE’s Performance Indicators

م�ؤ�شرات �أداء البور�صة
حزيران

حزيران

%

June

June

Change

حجم التداول (مليون دينار)

2779

3525

)(21.2

)Trading Value (JD million

املعدل اليومي حلجم التداول (مليون)

120.8

160.2

)(24.6

)Avg. Daily Trading Value (m

عدد الأ�سهم (مليون)

613.6

874.8

)(29.9

)No. of Traded Shares (m

عدد العقود (بالألف)

416.7

526.3

)(20.8

)No. of Contracts (thousand

القيمة ال�سوقية (مليون دينار)

40142

40406

)(0.7

)Market Capitalization (JD m

ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Top Ten Performers

Lowest Ten Performers

ا�سم ال�شركة
الربكة للتكافل

الإغالق

%

Closing

ا�سم ال�شركة

Company’s Name

الإغالق

%
Company’s Name

Closing

الفنادق وال�سياحة الأردنية

6.40

28.8

Jordan Hotels and Tourism

6.20

28.0

Jordan Islamic Bank for
Finance and Inv.

25.9

Awtad for Financial and
Real Estate Investments
Jordan Petroleum Refinery

2.60

73.3

Al Barakah Takaful

2.83

72.6

The Arab Pesticides and
Veterinary Drugs Mfg.

البنك الإ�سالمي الأردين
للتمويل واال�ستثمار

1.78

69.5

Jordan Company for
Electricity and Oil Shale

�أوتاد لال�ستثمارات املالية
والعقارية

2.40

الأهلية للمراكز التجارية

2.76

59.5

Al-Ahliya Commercial
Centers

م�صفاة البرتول الأردنية

13.55

24.2

املركز الأردين للتجارة
الدولية

3.74

57.1

Jordan International
Trading Center

3.31

22.1

The Investors and Eastern
Arab for Ind. and Real
Estate Inv.

كهرباء حمافظة اربد

8.84

51.6

Irbid District Electricity

1.34

20.7

Winter Valley Tourism
Investment

الأردنية املركزية

4.49

47.2

Jordan Central

2.68

17.3

& Middle East Pharma.
Chemical Ind. & Medical
Appliances

الواحة للت�أمني

0.86

34.8

Oasis Insurance

3.26

16.6

International for Medical
Investment

ال�شرق العربي للت�أمني

3.09

28.8

Arab Orient Insurance

القد�س لل�صناعات
اخلر�سانية

1.18

16.3

Al-Quds Ready Mix

البالد للأوراق املالية
واال�ستثمار

1.90

26.7

Al-bilad for Securities and
Investment

الت�أمني الوطنية

1.19

16.2

The National Insurance

العربية ل�صناعة املبيدات
والأدوية البيطرية
الوطنية ال�ستخراج النفط
والطاقة الكهربائية من
ال�صخر الزيتي

امل�ستثمرون وال�شرق العربي
لال�ستثمارات ال�صناعية
والعقارية
وادي ال�شتا لال�ستثمارات
ال�سياحية
ال�شرق الأو�سط لل�صناعات
الدوائية والكيماوية
وامل�ستلزمات الطبية
الدولية لال�ستثمارات
الطبية
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�أهم امل�صطلحات وامل�ؤ�رشات امل�ستخدمة يف �سوق الأوراق املالية
•	الرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم :هو �أداة �إح�صائية
لقيا�س التغري يف �أ�سعار الأوراق املالية املدرجة
يف ال�سوق وي�ساعد يف التعرف على اجتاهات
ال�سوق وتطور �أ�سعار الأ�سهم.
•

�أمر ال�رشاء� :أمر ي�صدره امل�ستثمر �إىل و�سيطه
ل�رشاء كمية حمددة من ورقة مالية معينة
مدرجة يف البور�صة.

•

�أمر البيع� :أمر ي�صدره امل�ستثمر �إىل و�سيطه
لبيع كمية حمددة من ورقة مالية معينة
مدرجة يف البور�صة.

•

�سجل امل�ساهمني� :سجل ر�سمي توثق فيه ملكية
�أ�سهم ال�رشكة امل�ساهمة العامة ،يحتوي على
�أ�سماء مالكي الأ�سهم وعناوينهم وعدد الأ�سهم
التي ميتلكونها و�أية قيود ملكية والتغريات
التي تطر�أ عليها.

•	امل�ساهم :هو �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميتلك
�أ�سهم �صادرة عن �رشكة م�ساهمة عامة.
•

رقم امل�ستثمر (الرقم املرجعي) :هو الرقم
الذي يخ�ص�صه الو�سيط لعميلة لغايات
واملعر ف م�سبق ًا لدى مركز �إيداع
التداول
َّ
ا لأوراق املالية.

•	الو�سيط :ال�رشكة املرخ�ص لها من قبل هيئة
الأوراق املالية وع�ضواً يف البور�صة م�رصح لها
التعامل بالأوراق املالية املدرجة يف البور�صة
ل�صالح عمالئها �أو ل�صالح حمافظها وذلك وفق ًا
للقوانني والأنظمة املعمول بها.
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