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The Romanian Ambassador

ال�سفري الروماين يزور
بور �صة عمان

Visits the ASE
The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif,

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة
عمان ال�سيد جليل طريف ال�سفري
،الروماين ال�سيد رادو �أونوفري
حيث بحث ال�سيد طريف مع ال�سفري
الروماين ُ�سبل تعزيز التعاون بني
بور�صتي ا لأوراق املالية يف كال
 كما قدم ال�سيد طريف،البلدين
لل�سيد �أونوفري �شرح ًا عن �أهم التطورات احلديثة التي
.�شهدها �سوق ر �أ�س املال ا لأردين خالل ال�سنوات ا لأخرية

received the Romanian Ambassador in
Jordan, Mr. Radu Onofrei. During the
meeting, Mr. Tarif and Mr. Onofrei,
discussed

means

of

strengthening

investments between the two countries
and cooperation between the ASE and the
Bucharest Stock Exchange (BSE). Mr. Tarif briefed the Ambassador
on the latest developments on the Jordan Capital Market.

ASE General Assembly 10th

اجتماع الهيئة العامة
العا �شر لبور �صة عمان

Meeting
By virtue of the provisions of the two articles (13) and (14), of

) من النظام الداخلي لبور�صة14  و13( ا�ستنادا لأحكام املادتني
 فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العا�شر،2004 عمان ل�سنة
/ يف مبنى البور�صة2009/3/12 للبور�صة يوم اخلمي�س املوافق
 و�سيتم خالل االجتماع مناق�شة،قاعة امللك عبد اهلل الثاين املعظم
تقرير جمل�س الإدارة:املوا�ضيع املدرجة على جدول الأعمال وهي
وتقرير مدقق، وخطتها امل�ستقبلية2008 عن �أعمال البور�صة لعام
ح�سابات البور�صة عن ميزانيتها وح�ساباتها اخلتامية و�أو�ضاعها
وامليزانية ال�سنوية وح�ساب الإيرادات وامل�صاريف.2008 املالية لعام
كما �سيتم خالل االجتماع.2008 و التدفقات النقدية للبور�صة لعام
.انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة جديد للبور�صة ملدة ثالث �سنوات

the internal By-Law of the ASE for the year 2004,The ASE 10

th

general meeting assembly will be held, on Thursday 12/3/2009,
in the ASE premises to discuss the: board of directors’ report
on the Stock Exchange operations for the year 2008, and its
future plans, the auditor’s report on its balance sheet, income
statements and its financial positions for the year 2008, and the
annual balance sheet, revenue and expenditures accounts and
cash flows for the Stock Exchange for the year 2008. During
the meetings; the general assembly will elect the members
of the new Board of directors for the ASE for three years.

-1-

The Fourth Investment and

امل�ؤمتر الرابع لال �ستثمار
و �أ �سواق املال

Capital Market Conference
The ASE represented by H.E. Mr. Mohammad Saleh Al-

legislative and technical developments of Jordan capital market.

�شاركت بور�صة عمان ممثلة مبعايل ال�سيد حممد �صالح احلوراين
رئي�س جمل�س الإدارة وال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي
وال�سيد ن�ضال حمدان رئي�س الدائرة
الإدارية واملالية يف امل�ؤمتر الرابع
لال�ستثمار و�أ�سواق ر�أ�س املال الذي
/ ُعقد يف اجلمهورية العربية ال�سورية
�شباط25-24 دم�شق خالل الفرتة من
حيث قدم ال�سيد طريف خالل.2009
امل�ؤمتر حما�ضرة بعنوان “�أدوات
اال�ستثمار امل�شرتك ودورها يف تعزيز
كما �شاركت بور�صة عمان على هام�ش امل�ؤمتر بجناح.”اال�ستثمار
خا�ص مت من خالله تقدمي �شرح لزوار اجلناح عن فر�ص و�آلية
اال�ستثمار يف بور�صة عمان وعن التطورات احلديثة التي و�صلت
.�إليها بور�صة عمان يف اجلوانب الت�شريعية والتقنية

A Student Delegation Visits the ASE

وفد طالبي يزور بور�صة عمان

Horani, Chairman of the ASE Board, Mr. Jalil Tarif the CEO
of the ASE and Mr. Nidal Hamdan,
Director of the Administrative and
Financial Department participated
in the Fourth Investment and Capital
Market conference that was held in
Syria/ Damascus, during the period
February 24-25, 2009. During the
conference, Mr. Tarif, presented a
lecture entitled “Joint Investment
Principles and its Role in Fostering Investment”. The ASE
also participated in a booth where they briefed the visitors
on the investment opportunities at the ASE and the latest

قام وفد طالبي من اجلامعات ا لأردنية
الر�سمية من حملة درجة البكالوري�س
يف القانون بزيارة �إىل م�ؤ�س�سات
 حيث قدمت،�سوق ر�أ�س املال ا لأردين
الأ�ستاذه عبلة النجداوي رئي�سة الدائرة
القانونية يف بور�صة عمان �شرح ًا عن
الأطار الت�شريعي والهيكل التنظيمي
يف البور�صة كما قدمت اي�ض ًا �شرح ًا
عن تعليمات بور�صة عمان با لإ�ضافة
.�إىل مهام الدوائر وطبيعة عملها

A Student Delegation of Bachelor
degree in Law visited the Jordan
capital market institutions. The Head
of the Legal Department, Mrs. Abla
Najdawi,

briefed

the

delegation

about the legislative framework and
the organizational structure at the
ASE. Mrs. Najdawi also briefed the
delegation about the department’s task,
and the job description of those departments.
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ASE

Participates

in

the

بور�صة عمان ت�شارك يف ور�شة
عمل احتاد البور�صات العاملية

WFE Workshop
ASE represented by Mr. Mohammad Shnewer the Chief

“WFE Workshop in Leadership and Communications” which

�شنيور
دائرة
احتاد
عنوان

was organized by the World Federation of Exchanges that was

"WFE Workshop in Leadership and Communications"

held in Zurich during the period February19-20, 2009. During

وقد مت خالل. 2009  �شباط20-19 وذلك خالل الفرتة من
الور�شة تقدمي عدد ًا من املحا�ضرات تناولت اخلطوات التي
يجب على البور�صات اتخاذها يف التعامل مع ا لأزمة املالية
.العاملية الراهنة

Division of Operation and Data Dissemination in Listing and
Operation Department participated in a Workshop entitled

the workshop, a number of issues were discussed pertaining
to the steps that the exchanges should take to deal with the
international financial crisis.

ASE Participates in the Banking

بور �صة عمان ت�شارك يف
م�ؤمتر تكنولوجيا املعلومات
املا لية

and Financial Technology
Event
ASE

represented

Abedalrazaq

by

Mr.

Almarabh

the

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد
عبد الرزاق املراعبة رئي�س ق�سم
الربجمة يف دائرة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف م�ؤمتر
املالية
املعلومات
تكنولوجيا
) والذي ُعقد يف البحرينMEFTEC (
 �شباط11-10 خالل الفرتة من
حيث �ضم امل�ؤمتر العديد من.2009
�شركات التكنولوجيا املتخ�ص�صة
.بعمل برامج �إلكرتونية للقطاع املايل
وعر�ض �آخر التطورات التي تو�صلت
لها �شركات تكنولوجيا املعلومات
.املتعلقة بامل�ؤ�س�سات املالية

Chief of Programming Division
in the Information Technology
and communication Department
participated in the Banking and
Financial

Technology

(MEFTEC)

that

was

Event
held

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد حممد
رئي�س ق�سم العمليات ون�شر املعلومات يف
ا لإدراج والعمليات يف ور�شة العمل التي عقدها
البور�صات العاملية لأع�ضائه يف مدينة زيورخ حتت

in

Bahrain during the period 10-11
February 2009. The conference
included most of the technological
companies specialized in electronic
programs for the financial sector.
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ASE Resolutions:

قرارات بور�صة عمان:
قرارات املدير التنفيذي

The CEO of the ASE Decided on the Following:

•�إدراج �أ�سهم �شركة البطاقات العاملية والبالغة عددها
(� )14.223.184سهم ًا يف ال�سوق الثاين ،وذلك اعتبار ًا
من .2009/2/2
•�إدراج �أ�سهم �شركة ُ�سرى للتنمية واال�ستثمار والبالغة عددها
( )11.5مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين ،وذلك اعتبار ًا من
.2009/2/5
•تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة املوارد ال�صناعية الأردنية يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2009/2/4
•تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة تهامة لال�ستثمارات املالية يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2009/2/8
•تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة �أمالك للتمويل (الأردن) يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2009/2/9
•�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة املوارد ال�صناعية الأردنية يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2009/2/12
•�إدراج الإ�صدار الأول من �سندات اخلزينة لعام  2009ا�ستحقاق
 2011/1/8والبالغ عددها ( � )50.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )50مليون دينار
وفائدة ( )%6.562وذلك اعتبار ًا من .2009/2/15
•�إدراج الإ�صدار الثاين من �سندات اخلزينة لعام  2009ا�ستحقاق
 2012/1/15والبالغ عددها ( � )50.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )50مليون دينار
وفائدة ( )%6.747وذلك اعتبار ًا من .2009/2/15
•�إدراج ا لإ�صدار الثالث من �سندات اخلزينة لعام 2009
ا�ستحقاق  2012 /1 /22والبالغ عددها ( )50.000
�سند بقيمة ا�سمية مقدارها (  )1000دينار وقيمة
�إجمالية تبلغ (  )50مليون دينار وفائدة ( )%6.588
وذلك اعتبار ًا من .2009 /2 /15
•نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة املتكاملة لتطوير ا لأرا�ضي
واال�ستثمار من ال�سوق الثاين �إىل ال�سوق ا لأول
للبور�صة وذلك اعتبار ًا من .2009 /2 /25
•نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة العربية لال�ستثمارات
املالية من ال�سوق الثاين �إىل ال�سوق ا لأول للبور�صة
وذلك اعتبار ًا من .2009 /2 /25

shares

of

)(14.223.184

List

the

International Cards in the Second Market

Sura

of

as of February 2, 2009.

million

shares

)(11.5

the

List

Development and Investment in the Second

Industrial

Market as of February 5, 2009.

Jordan

of

the Trading

•

•

Suspend

•

Suspend the Trading of Tuhama For Financial

•

)Suspend the Trading of Amlak Finance (Jordan

•

Re-trade

•

List the First issue of Treasury Bills for the year

•

Resources share as of February 4, 2009.

Investments share as of February 8, 2009.

Industrial

share as of February 9, 2009.

Jordan

of

shares

the

Resources, as of February 12, 2009.

2009, as of February 15, 2009. The maturity
)date is 8/1/2011. The total value is JD (50
million, and (6.562%) interest rate.

List the Second issue of Treasury Bills for

the year 2009, as of February 15, 2009. The

•

maturity date is 15/1/2012. The total value is
JD (50) million, and (6.747%) interest rate.

List the Third issue of Treasury Bills for

the year 2009, as of February 15, 2009. The

•

maturity date is 22/1/2012. The total value is
JD (50) million, and (6.588%) interest rate.

Tr a n s f e r r i n g t h e s h a r e s o f C o m p r e h e n s i v e

Land Development and Investment from the

•

Second Market to the First Market as of
. F e b r u a r y 2 5 , 2 0 0 9

Transferring the shares of Arab Financial
Investment from the Second Market to the First
.Market as of February 25, 2009
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•

ASE Performance

�أداء بور�صة عمان

ِA SE performance revealed a decline during February

�أظهرت م�ؤ�شرات ا لأداء يف بور�صة عمان تراجع ًا خالل �شهر
 حيث �أغلق الرقم القيا�سي املرجح.2009 �شباط من عام
) نقطة وبانخفا�ض ن�سبته2616.4( للأ�سهم احلرة عند
 جاء ذلك،2008 ) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام%5.1(
نتيجة النخفا�ض الرقم القيا�سي لأ�سعار �أ�سهم القطاع املايل
ولقطاع،)%8.2(  قطاع اخلدمات بن�سبة، )%4.5( بن�سبة
 كما �أغلق الرقم القيا�سي،)%3.9( ال�صناعة بن�سبة
) نقطة بانخفا�ض5620( املرجح بالقيمة ال�سوقية عند
.2008 ) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام%10( ن�سبته
)1.6(  حوايل2009 وبلغ حجم التداول لغاية �شهر �شباط
) مليار دينار لنف�س الفرتة من2.7( مليار دينار مقارنة مع
 وبالن�سبة لعدد.)%41( العام املا�ضي وبانخفا�ض ن�سبته
) مليون864.5( ا لأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل
) مليون �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع842( �سهم مقارنة مع
 كما انخف�ضت عدد العقود املنفذة لي�صل،)%2.7( ن�سبته
) لنف�س%29.2(  بانخفا�ض ن�سبته،) �ألف عقد457.2( �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم.الفرتة من العام املا�ضي
) مليار2.3( املدرجة يف بور�صة عمان فقد انخف�ضت مبقدار
) مليار دينار وبانخفا�ض ن�سبته23.074( دينار لت�صل �إىل
 لت�شكل مـا ن�سبتــه2008 ) مقارنة مع نهاية عام%9.2(
.) من الناجت املحلي ا لإجمايل%196.9(

2009, as the ASE price index weighted by free-float shares
closed at (2616.4) points, a (5.1%) decrease in comparison
with the end of 2008. This came as a result of the decrease
in financial sector index by (4.5%), the services sector
index by (8.2%), and the industry sector by (3.9%).
The weighted index closed at (5620) points at the end
of February, a (10%) decrease in comparison with the
end of 2008. The trading volume during February 2009
reached JD (1.6) billion compared to JD (2.7) billion
with the same month of the last year, a (41%) decrease.
The number of traded shares increased to (864.5) million
shares in comparison with (842) million shares at the
same period of last year, a (2.7%) increase. The number
of executed contracts decreased to (457.2) thousand
contracts, an decrease of (29.2%) in comparison with the
same period of last year. Market capitalization of listed
companies decreased by JD (2.3) billion reaching JD
(23.074) billion, a (9.2%) decrease against the end of year
2008, constituting (196.9%) of the GDP.

Foreign Investment

اال�ستثمـار الأجنبي

. The value of shares purchased by Non-Jordanians in

 بلغت قيمة ا لأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري ا لأردنيني خالل.
)%94.7( منها،) مليون دينار302.1( �شهر �شباط
.مل�ستثمرين عرب
)288.4(  بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني.
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%90.6(  منها،مليون دينار
 بلغ �صايف ا�ستثمار غري ا لأردنيني خالل هذا ال�شهر.
.) مليون دينار13.7 (
) من%49(  �شكلت ا لأ�سهم اململوكة من قبل غري ا لأردنيني.
)%34.3(  منها،القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �شباط
.) لغري العرب%14.7( و،مل�ستثمرين عرب

February equaled JD (302.1) million, (94.7%) of which
were purchased by Arabs.

. The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (288.4)
million, (90.6%)of which were sold by Arabs.

. During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (13.7) million.

. By the end of February, shares owned by non-Jordanians
represented (49%)of ASE market capitalization, (34.3) of which
are owned by Arab investors and (14.7%) by Non-Arabs.
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ASE’s Performance Indicators

م�ؤ�شرات �أداء بور�صة عمان
�شباط

حجم التداول (مليون دينار)
املعدل اليومي حلجم التداول (مليون)
عدد الأ�سهم (مليون)
عدد العقود (بالألف)
القيمة ال�سوقية (مليون دينار)

February

كانون الثاين
January

%
Change

979.7

600.1

63.3

48.9

30

63

552.6

311.9

77.2

)No. of Traded Shares (m

257.9

199.3

29.4

)No. of Contracts (thousand

23074

24353

)(5.2

)Market Capitalization (JD m

)Trading Value (JD million
)Avg. Daily Trading Value (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

Worst Ten Performers

الإغالق

الإغالق

ا�سم ال�شركة

ا�سم ال�شركة

Closing

%

املتكاملة للم�شاريع املتعددة

2.87

67.8

Comprehensive
Multiple Project

املوارد ال�صناعية الأردنية

0.37

33.9

Jordan Industrial
Resources

جممع ال�ضليل ال�صناعي
العقاري

1.25

60.3

Ad-Dulayl Industrial
Park Co. & Real Estate

�سرى للتنمية واال�ستثمار *

0.64

27.3

& Sura Development
*Investment

االحتاد لال�ستثمارات املالية

1.05

52.2

Union Investment
Corporation

الكفاءة لال�ستثمارات املالية
واالقت�صادية

1.91

26.3

& Kafa`A For Financial
Economical Investments

املوارد للتنمية واال�ستثمار

1.33

49.4

Resources For
& Development
Investment

زهرة االردن لال�ستثمارات
العقارية والفنادق

1.86

25.0

Zahrat Alurdon Real
Estate And Hotels Inv.

الأمل لال�ستثمارات املالية

1.76

39.7

Al-Amal Financial
Investments

الكابالت االردنية احلديثة

1.00

23.1

Jordan New Cable

االردنية املركزية

4.30

35.2

Jordan Central

بندار للتجارة والإ�ستثمار

1.54

22.2

& Bindar Trading
Investment

ال�صقر لال�ستثمارات
واخلدمات املالية

0.79

29.5

Falcon For Investment
& Financial Services

دار الغذاء

1.52

22.1

Nutri Dar

العربية االملانية للت�أمني

3.70

28.0

Arab German Insurance

م�صفاة البرتول الأردنية /
جوبرتول

5.35

21.2

Jordan Petroleum
Refinery

العربية للم�شاريع اال�ستثمارية

0.75

23.0

Arab For Investment
Projects

املوحدة للنقل واخلدمات
اللوج�ستية

0.90

19.6

& Unified Transport
Logistics

التجمعات خلدمات التغذية
واال�سكان

2.19

21.0

Al-Tajamouat For
Catering & Housing

الدباغة االردنية

4.03

19.4

Jordan Tanning

Closing

%

Company’s Name

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

Company’s Name

*The change in company’s price was calculated upon the company’s opening price
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ال�سوق املايل:

عبارة عن نظام يت�ضمن جمموعة من الأفراد وامل�ؤ�س�سات والأدوات والإجراءات والذي يعمل على التقاء وحدات الفوائ�ض النقدية
مع وحدات العجز النقدي ،ويعترب ال�سوق املايل يف �أي دولة من دول العامل املر�آة التي تعك�س الأو�ضاع االقت�صادية والفر�ص
اال�ستثمارية املختلفة يف ح�شد املدخرات املحلية واال�ستثمارات الأجنبية وتوجيهها من وحدات الفائ�ض �إىل وحدات العجز
ال�ستغاللها يف امل�شاريع االقت�صادية املختلفة والتي ت�ساعد يف دفع عجلة االقت�صاد وتو�سيع قنوات اال�ستثمارات املحلية.

�أنواع الأ�سواق املالية:
�أو ًال :ال�سوق النقدية :وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول االدوات املالية ق�صرية الأجل ويف العادة تكون تواريخ ا�ستحقاقها �أقل
من �سنة ،وتهدف �إىل توفري ال�سيولة .ومن الأمثلة عليها �أذونات اخلزينة ،و�شهادات الإيداع.
ثاني ًا� :سوق ر�أ�س املال :وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول االدوات املالية طويلة الأجل مثل الأ�سهم وال�سندات ،وتهدف �إىل حتويل
الفوائ�ض النقدية �إىل وحدات العجز لفرتة �أكرث من �سنة وتتكون من:
 .1ال�سوق الأولية :هي ال�سوق التي يتم من خاللها بيع الأوراق املالية امل�صدرة لأول مرة والتي ت�سهم يف زيادة التكوين
الر�أ�سمايل.

 .2ال�سوق الثانوية :هي ال�سوق التي يجري فيها التعامل بالأوراق املالية بعد �إ�صدارها واالكتتاب بها وذلك يف �إطار
القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها.

تاريخ �سوق ر�أ�س املال الأردين:

 - 1930بدء التداول يف الأوراق املالية.
� - 1976صدور قانون �سوق عمان املايل رقم ( )31ل�سنة .1976
� - 1976إن�شاء �سوق عمان املايل.
 - 1978بدء التداول يف �سوق عمان املايل.
� - 1997صدور قانون الأوراق املالية رقم ( )23ل�سنة .1997
� - 1997إن�شاء هيئة الأوراق املالية.
� - 1999إن�شاء بور�صة عمان.
� - 1999إن�شاء مركز �إيداع الأوراق املالية.
� - 2002صدور قانون الأوراق املالية رقم ( )76ل�سنة .2002
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ما هي م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال الأردين؟
•	 هيئة الأوراق املالية :م�ؤ�س�سة حكومية رقابية هدفها تنظيم وتطوير �سوق ر�أ�س املال مبا
يكفل العدالة وال�شفافية وحماية ال�سوق من املخاطر وحماية حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق
املالية.
تهدف الهيئة �إىل:
 .1حماية امل�ستثمرين يف الأوراق املالية.
 .2تنظيم �سوق ر�أ�س املال وتطويره مبا يكفل حتقيق العدالة والكفاءة
وال�شفافية.
 .3حماية �سوق ر�أ�س املال من املخاطر التي قد يتعر�ض لها.
•	 بور�صة عمان :م�ؤ�س�سة م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا تدار من قبل القطاع اخلا�ص وال تهدف �إىل حتقيق
الربح �أوكل �إليها القيام بالدور التنفيذي ك�سوق منظم لتداول الأوراق املالية يف اململكة الأردنية
الها�شمية تخ�ضع لرقابة و�إ�رشاف هيئة الأوراق املالية.
وتهدف اىل:
 .1توفري املناخ املنا�سب ل�ضمان تفاعل قوى العر�ض والطلب على الأوراق املالية املتداولة.
 .2تر�سيخ الأ�س�س ل�ضمان تداول �سليم وعادل.
 .3و�ضع وتطبيق �إجراءات و�أ�ساليب العمل الكفيلة ب�ضمان تداول كف�ؤ و�شفاف.
 .4توفري �أنظمة �إلكرتونية وو�سائل ربط وقاعات جمهزة بالأدوات والو�سائل التقنية احلديثة.
 .5مراقبة عمليات التداول يف ال�سوق والتن�سيق مع هيئة الأوراق املالية بهذا اخل�صو�ص.
•	 مركز �إيداع الأوراق املالية :م�ؤ�س�سة ذات نفع عام ال تهدف �إىل حتقيق الربح م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا
تدار من قبل القطاع اخلا�ص،وهو اجلهة الوحيدة يف اململكة الأردنية الها�شمية امل�رصح لها ت�سجيل
و�إيداع الأوراق املالية وحفظ ونقل ملكيتها و�إجراء عمليات التقا�ص و الت�سوية ويخ�ضع لرقابة و�إ�رشاف
هيئة الأوراق املالية.
ويهدف �إىل:
 .1بناء �سجل مركزي حلفظ ملكية الأوراق املالية.
 .2احلد من املخاطر املتعلقة بت�سوية عمليات التداول يف البور�صة.
 .3تعزيز ثقة امل�ستثمرين بالأوراق املالية ومتكينهم من متابعة �إ�ستثماراتهم ب�سهولة وي�رس.
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