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ASE Participates in the First 
Economic Forum of Irbid

Amman Stock Exchange (ASE) participated in the First 

Economic Forum of Irbid, which was held in Kempenski Hotel/

Amman in the period between 21-23/ June 2008. The Director 

of the Awareness and Public Relations Department, Mr. Amjad 

Qudah, gave a speech on the latest developments at the ASE and 

the role of financial markets in financing economic development 

in Jordan and providing youth with job opportunities.

The WFE Working 
Committee Meeting

The ASE, represented by the Director of the Research and 

International Relations Department, Mr. Sami Hattab, participated 

in the World Federation of Exchanges (WFE) working committee 

meeting, which was held in New York City in the period between 

25-28/ June 2008.

Several important issues were discussed such as amending the 

Board elections Rules, the developments of the derivatives markets, 

analyzing the revenues and expenses of the WFE members, the role 

of the self-regulating organizations and analyzing a questionnaire 

on the marketing efforts of the member countries.

In addition, the reports of the different working committee 

task forces of the Federation were discussed. Moreover, some 

studies that were conducted by the WFE were discussed. Finally 

the committee considered the WFE activities during 2008 and 

the sketches of working committee task forces of 2009.

ب�ر�شة عمان ت�شارك يف م�ؤمتر 

اإربد القت�شادي الأول

�صاركت ب�ر�صة عمان يف م�ؤمتر اإربد القت�صادي الأول والذي عقد 

 ،2008 حزيران  بني23-21  الفرتة  يف  كمبن�صكي/عمان  فندق  يف 

والعالقات  الت�عية  دائرة  رئي�س  الق�صاة  اأجمد  ال�صيد  األقى  حيث 

راأ�س  و�ص�ق  ب�ر�صة عمان  التط�رات احلديثة يف  كلمة ح�ل  العامة 

املال يف الأردن، كما حتدث عن دور اأ�ص�اق املال يف دعم القت�صاد 

الأردين وت�فري فر�س عمل لل�صباب.

اجتماع جلنة عمل الحتاد 

الدويل للب�ر�شات

دائرة  رئي�س  حطاب  �صامي  بال�صيد  ممثلة  عمان  ب�ر�صة  �صاركت 

الأبحاث والعالقات الدولية يف اجتماع جلنة العمل لالحتاد الدويل 

 28-25 الفرتة  خالل  ني�ي�رك  مبدينة  عقد  والذي  للب�ر�صات 

حزيران 2008. وقد مت خالل الجتماع مناق�صة العديد من الق�صايا 

التط�رات  الحتاد،  اإدارة  جمل�س  انتخاب  نظام  تعديل  اأهمها  من 

اإيرادات وم�صروفات  املالية، حتليل  اأ�ص�اق امل�صتقات  التي �صهدتها 

وحتليل  التنظيم،  ذاتية  امل�ؤ�ص�صات  الأع�صاء،دور  الب�ر�صات 

كما  الحتاد.  لدول  والتعريفية  الت�ص�يقية  اجله�د  ح�ل  ل�صتبيان 

مت مناق�صة تقارير فرق العمل اخلا�صة بالحتاد والتي ت�صمل فرقة 

وفرقة  الحتاد  عن  ال�صدارة  الإح�صائيات  بتط�ير  خا�صة  عمل 

عمل ح�ل الت�صريعات. اإ�صافة لذلك مت ا�صتعرا�س الدرا�صات التي 

يق�م بها الحتاد. كما متت ا�صتعرا�س اأن�صطة الحتاد للعام 2008 

.2009 والأن�صطة املت�قعة للعام 
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A Syrian Delegation     
Visits ASE 

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received a delegation of 

Master’s degree students/Faculty of Economics from Damascus 

University/Syria. The deputy CEO, Mr. Nader Azar, briefed the 

delegation on the latest technical and legislative developments 

of Jordan Capital Market. The delegation visited some of the 

financial brokerage firms, the Investor’s Gallery and they toured 

the ASE facilities.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance during June 2008, as the ASE price index weighted 

by free- float shares closed at (4772.2) points, an (29.9%) 

increase in comparison with the end of 2007. This came as a 

result of the increase in financial sector index by (8.3%), the 

services sector index by (36.8%), and the industry sector index 

by (82.7%). The weighted index closed at (10491) points at the 

end of June, a (39.5%) increase in comparison with the end of 

2007. The trading volume until June 2008 reached to JD (12.293) 

billion compared to JD (6.149) billion with the same period of 

the last year, a (99.9%) increase. The number of traded shares 

increased to (3.271) billion shares in comparison with (2.089) 

billion shares at the same period of last year, a (%56.5) increase. 

The number of executed contracts increased to (2.249) million 

contracts, an increase of (31.4%) in comparison with the same 

period of last year. Market capitalization of listed companies 

increased by JD (11.2) billion reaching JD (40.406) billion, 

a (38.3%) increase against the end of year 2007, constituting 

(360%) of the GDP.

وفد �ش�ري من جامعة دم�شق 

يزور ب�ر�شة عمان 

ا�صتقبل املدير التنفيذي لب�ر�صة عمان ال�صيد جليل طريف وفدًا من 

طالب الدرا�صات العليا /كلية القت�صاد من جامعة دم�صق /�ص�ريا. 

وقدم ال�صيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي �صرحًا عن اأهم التط�رات 

احلديثة التي �صهدها �ص�ق راأ�س املال الأردين خالل ال�صن�ات املا�صية 

يف  ال�صتثمار  واأ�صا�صيات  والتكن�ل�جية  الت�صريعية  التط�رات  واآخر 

املالية  اخلدمات  �صركات  عمل  على اآلية  ال�فد  اّطلع  كما  الب�ر�صة. 

وقام بزيارة اإىل قاعة امل�صتثمرين ومرافق الب�ر�صة املختلفة. 

اأداء ب�ر�شة عمان

�صهر  خالل  مميزًا  اأداء  عمان  ب�ر�صة  يف  الأداء  م�ؤ�صرات  اأظهرت 

حزيران من عام 2008. حيث اأغلق الرقم القيا�صي املرجح لالأ�صهم 

ن�صبته )29.9( مقارنة مع  وبارتفاع  احلرة عند )4772.2( نقطة 

الرقم  لرتفاع  نتيجة  ذلك  جاء  وقد   ،2007 العام  نهاية  يف  م�صت�اه 

وقطاع   ،)%8.3( بن�صبة  املايل  القطاع  اأ�صهم  لأ�صعار  القيا�صي 

اخلدمات بن�صبة )36.8%(، ولقطاع ال�صناعة بن�صبة )82.7%(، كما 

اأغلق الرقم القيا�صي املرجح بالقيمة ال�ص�قية عند )10491( نقطة 

.2007 بارتفاع ن�صبته )39.5%( مقارنة مع م�صت�اه يف نهاية العام 

 )12.293( 2008 ح�ايل  �صهر حزيران  لغاية  التداول  حجم  وبلغ 

مليار دينار مقارنة مع )6.149( مليار دينار لنف�س الفرتة من العام 

املا�صي وبارتفاع ن�صبته )99.9%(. وبالن�صبة لعدد الأ�صهم املتداولة 

اإىل )3.271( مليار �صهم مقارنة مع )2.089(  لي�صل  ارتفع  فقد 

ارتفعت  كما   ،)%56.5( ن�صبته  وبارتفاع  املا�صي  للعام  �صهم  مليار 

عدد العق�د املنفذة لي�صل اإىل )2.249( ملي�ن عقد، بارتفاع ن�صبته 

)31.4%( لنف�س الفرتة من العام املا�صي. وبالن�صبة للقيمة ال�ص�قية 

لالأ�صهم املدرجة يف ب�ر�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار )11.2( مليار 

دينار لت�صل اإىل )40.406( مليار دينار وبارتفاع ن�صبته )%38.3( 

الناجت  ن�صبتــه )360%( من  مـا  لت�صكل   2007 نهاية عام  مقارنة مع 

املحلي الإجمايل.
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قرارات ب�ر�شة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة البنك التجاري الأردين   •

طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )6.325.000( والبالغة 

املال  راأ�س  لي�صبح  املدورة  الأرباح  من   )6.325.000( ر�صملة 

من  اعتبارًا  وذلك  �صهمًا   )69.575.000( واملدف�ع  به  املكتتب 

.2008/6/4

العربية  امل�ؤ�ص�صة  بنك  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )8.409.375( والبالغة  امل�صرفية 

لي�صبح  املدورة  الأرباح  من   )8.409.375( ر�صملة  طريق  عن 

وذلك  �صهمًا   )64.471.875( واملدف�ع  به  املكتتب  املال  راأ�س 

اعتبارًا من 2008/6/4.

بال�صركة  الزيادة  باأ�صهم  اكتتاب  حق  ملي�ن   )7.5( اإدراج   •

اعتبارًا  وذلك  الكهربائية  والأ�صالك  الك�ابل  ل�صناعة  ال�طنية 

من 2008/6/4.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة تعمري الأردنية القاب�صة   •

الكتتاب  طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )250( والبالغة 

اخلا�س لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدف�ع )211.982.323( 

�صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/6/8.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال م�صانع الأج�اخ الأردنية والبالغة   •

)2.500.000( �صهمًا، والتي متت زيادتها عن طريق ر�صملة جزء 

من عالوة الإ�صدار لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدف�ع )15( 

ملي�ن �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/6/8.

الإ�صالمية  التاأمني  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

والبالغة )2( ملي�ن �صهمًا، والتي متت زيادتها عن طريق ر�صملة 

جزء من عالوة الإ�صدار والحتياطي الختياري والأرباح املدورة 

به واملدف�ع )10( ملي�ن �صهمًا وذلك  املال املكتتب  راأ�س  لي�صبح 

اعتبارًا من 2008/6/8.

للتط�ير  اإعمار  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

وال�صتثمار العقاري والبالغة )1.795.500( �صهمًا، والتي متت 

زيادتها عن طريق ر�صملة جزء من الأرباح املدورة لي�صبح راأ�س 

املال املكتتب به واملدف�ع )13.765.500( �صهمًا وذلك اعتبارًا 

من 2008/6/8.

 / الزراعية  التجارية  ال�صناعية  ال�صركة  باأ�صهم  التداول  تعليق   •

الإنتاج يف الب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 2008/6/8.

ASE Resolutions

The CEO of the ASE Decided on the Following:

•	 List the (6.325.000) shares capital increase of Jordan 

Commercial Bank,  which emanated from capitalizing JD 

(6.325.000) of the retained earning, as of June 4, 2008. The 

company paid in capital reached (69.575.000) shares.

•	 List the (8.409.375) shares capital increase of Arab Banking 

Corporation / (Jordan), which emanated from capitalizing JD 

(8.409.375) of the retained earning, as of June 4, 2008. The 

company paid in capital reached (64.471.875) shares.

•	 List the (7.5) million right issues of capital increase of National 

Cable & Wire Manufacturing as of June 4, 2008.

•	 List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan 

Holdings Public Shareholding, which emanated from private 

subscription, as of June 8, 2008. The company paid in capital 

reached (211.982.323) shares.

•	 List the (2.500.000) shares capital increase of The Jordan 

Worsted Mills, which emanated from capitalizing part of the 

issuance premiums, as of June 8, 2008. The company paid in 

capital reached (15) million shares.

•	 List the (2) million shares capital increase of The Islamic 

Insurance,  which emanated from capitalizing part of the 

issuance premiums, voluntary reserves and retained earnings, 

as of June 8, 2008. The company paid in capital reached (10) 

million shares.

•	 List the (1.795.500) shares capital increase of Emmar 

Investments & Real Estate Development,  which 

emanated from capitalizing part of the retained earnings, 

as of June 8, 2008. The company paid in capital reached 

(13.765.500) shares.

•	 Suspend the trading of The Industrial Commercial & 

Agricultural as of June 8, 2008.

•	 List the Forth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of 

June 9, 2008. The maturity date is 14/4/2009 and the total value 

is JD (100) million.
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اإدراج الإ�صدار الرابع من اأذونات اخلزينة لعام 2008 ا�صتحقاق   •

2009/4/14 والبالغ عددها ) 100( األف بقيمة ا�صمية مقدارها 

دينار وذلك  تبلغ )100( ملي�ن  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000(

اعتبارًا من 2008/6/9.

اإدراج الإ�صدار اخلام�س من اأذونات اخلزينة لعام 2008 ا�صتحقاق   •

2009/4/28 والبالغ عددها ) 100( األف بقيمة ا�صمية مقدارها 

دينار وذلك  تبلغ )100( ملي�ن  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000(

اعتبارًا من 2008/6/9.

يف  ال�صحي  ال�رق  ل�صناعة  الل�ؤل�ؤة  �صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

الب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 2008/6/10.

اإدراج الإ�صدار ال�صاد�س من اأذونات اخلزينة لعام 2008 ا�صتحقاق   •

2009/5/15 والبالغ عددها ) 100( األف بقيمة ا�صمية مقدارها 

دينار وذلك  تبلغ )100( ملي�ن  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000(

اعتبارًا من 2008/6/12.

اإدراج الإ�صدار اخلام�س من �صندات اخلزينة لعام 2008 ا�صتحقاق   •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )103.000  ( عددها  والبالغ   2010/5/20

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )103( ملي�ن دينار 

وفائدة )7.962( وذلك اعتبارًا من 2008/6/12.

اإىل  الأول  ال�ص�ق  من  العربية  الب�تا�س  �صركة  اأ�صهم  اإدراج  نقل   •

ال�ص�ق الثاين للب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 2008/6/12.

نقل اإدراج اأ�صهم ال�صركة الأردنية الفرن�صية للتاأمني من ال�ص�ق الأول   •

اإىل ال�ص�ق الثاين للب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 6/12/.2008

املالية  لال�صتثمارات  العربي  ال�صرق  �صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

والقت�صادية يف الب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 2008/6/12.

العربي  ال�صرق  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

�صهمًا،  ملي�ن   )5( والبالغة  والقت�صادية  املالية  لال�صتثمارات 

وذلك  �صهم  ملي�ن   )40( الب�ر�صة  يف  املدرج  املال  راأ�س  لي�صبح 

اعتبارًا من 2008/6/12.

يف  ال�صتثمارية  للم�صاريع  ال�صرق  �صركة  باأ�صهم  التداول  تعليق   •

الب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 2008/6/15.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة الديرة لال�صتثمار والتط�ير   •

العقاري والبالغة )10( ملي�ن �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف 

الب�ر�صة )40( ملي�ن �صهم وذلك اعتبارًا من 2008/6/16.

اإدراج اأ�صهم �صركة �صبائك لال�صتثمار والبالغ عددها )8( ملي�ن   •

�صهمًا يف ال�ص�ق الثاين وذلك اعتبارًا من 2008/6/18.

/ اخل�صبية  لل�صناعات  الأردنية  ال�صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

ج�ايك� يف الب�ر�صة وذلك اعتبارًا من 2008/6/18.

•	 List the Fifth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of 

June 9, 2008. The maturity date is 28/4/2009 and the total 

value is JD (100) million.

•	 Re-trade the shares of Pearl-Sanitary Paper Converting, as of 

June 10,2008.

•	 List the Sixth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of 

June 12, 2008. The maturity date is 15/5/2009 and the total 

value is JD (100) million.

•	 List the Fifth Bonds issue of Treasury Bills for the 

year 2008, as of June 12, 2008. The maturity date is 

20/5/2010. The total value is JD (103) million, and 

(7.962%) interest rate.

•	 Transferring the shares of The Arab Potash from the First 

Market to the Second Market as of June 12,2008.

•	 Transferring the shares of Jordan French Insurance from the 

First Market to the Second Market as of June 12,2008.

•	 Re-trade the shares of Arab East Investment, as of 

June12, 2008.

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

Investment as of June 12,2008. The company paid in capital 

reached (40) million shares.

•	 Suspend the Trading of Al-Sharq Investments Projects as of 

June 15, 2008.

•	 List the (10) million shares capital increase of Deera 

Investment & Real Estate Development as of June 

16,2008. The company paid in capital reached (40) 

million shares.

• List the (8) million shares of Sabaek Invest and in the Second 

Market as of June 18, 2008.

•	 Re-trade the shares of Jordan Wood Industries/Jwico, as of 

June18, 2008.

•	 List the (1) million shares capital increase of Jordan Wood 

Industries/Jwico as of June 18,2008. The company paid in 

capital reached (4.5) million shares

•	 List the Thirty-First issues of the Water Authority Bills for the 

year 2008, as of June 19, 2008. The maturity date is 12/5/2011.

The total value is JD (18) million.
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اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال ال�صركة الأردنية لل�صناعات   •

راأ�س  لي�صبح  �صهمًا،  ملي�ن  والبالغة )1(  /ج�ايك�  اخل�صبية 

اعتبارًا  وذلك  �صهمًا  ملي�ن   )4.5( الب�ر�صة  يف  املدرج  املال 

2008/6/18 من 

لعام  املياه  �صلطة  �صندات  من  والثالث�ن  احلادي  الإ�صدار  اإدراج   •

األف بقيمة   )18 2011/5/12 والبالغ عددها )  2008 ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )18( ملي�ن 

دينار وذلك اعتبارًا من 2008/6/19

ال�طنية  التاأمني  �صركة  املال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

ر�صملة  طريق  عن  متت  والتي  �صهمًا  والبالغة)500.000( 

)500.000( دينار،لي�صبح راأ�س املال املدرج لل�صركة )4( ملي�ن 

�صهمًا وذلك اعتبارا من2008/6/19.

اإدراج )4( ملي�ن حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة   •

التاأمني ال�طنية، وذلك اعتبارا من2008/6/19.

العربية  املجم�عة  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

زيادتها  متت  �صهمًا،والتي  ملي�ن   )2( والبالغة  للتاأمني  الأوروبية 

عن طريق ر�صملة )720.000( دينار، لي�صبح راأ�س املال املكتتب 

به)6.720.000( �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

اإدراج )1.280.000( حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة ب�صركة املجم�عة   •

العربية الأوروبية للتاأمني وذلك اعتبارًا من 2008/6/19

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة بنك القاهرة عمان والبالغة   •

)5( ملي�ن �صهمًا،والتي متت زيادتها عن طريق ر�صملة )5( ملي�ن 

دينار من ح�صاب الأ�صهم املقرتح ت�زيعها، لي�صبح راأ�س املال املكتتب 

به )80( ملي�ن �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة الكهرباء الأردنية والبالغة   •

مبلغ  ر�صملة  طريق  زيادتها عن  متت  والتي  �صهمًا،  ملي�ن   )4(

)2.210.547( دينار من الأرباح املدورة ومبلغ )1.789.453( 

يف  املدرج  املال  راأ�س  لي�صبح  الختياري  الحتياطي  من  دينار 

الب�ر�صة )70( ملي�ن �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

اإدراج )62.5( ملي�ن حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة ب�صركة الأردن   •

دبي لالأمالك وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

العرب  ب�صركة  الزيادة  باأ�صهم  اكتتاب  حق  ملي�ن   )10( اإدراج   •

للتنمية العقارية وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

اإدراج )7.453.290( حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة بال�صركة العاملية   •

لل��صاطة والأ�ص�اق املالية وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

اإدراج )11.925.000( حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة ب�صركة حديد   •

الأردن وذلك اعتبارًا من 2008/6/19.

•	 List the (500.000) shares capital increase of National Insurance, 

which emanated from capitalization of (500.000) share as 

of June19 , 2008. The company paid- in capital reached (4) 

million shares.

•	 List the (4) million right issues of National Insurance as 

of June19, 2008.

•	 List the (2) million shares capital increase of Euro Arab 

Insurance Group, which emanated from capitalization of 

JD (720.000) of Issuance premiums as of June19 , 2008. The 

company paid in capital reached (6.720.000) shares.

•	 List the (1.280.000) right issues of capital increase of Euro 

Arab Insurance Group as of June19, 2008.

•	 List the (5) million shares capital increase of Cairo Amman Bank, 

which emanated from capitalization of JD (5) million of Issuance 

premiums from the proposed dividends as of June19, 2008. The 

company paid in capital reached (80) million shares.

•	 List the (4) million shares capital increase of Jordan Electric 

Power, which emanated from Capitalization of JD, (2,210,547) 

of the retained earning and JD (1.789.453) of the voluntary 

reserves as of June19  , 2008. The company paid in capital 

reached (70) million shares.

•	 List the (62.5) million right issues of capital increase of Jordan 

Dubai Properties as of June19, 2008.

•	 List the (10) million right issues of capital increase of Arab 

Real Estate Development as of June19, 2008.

•	 List the (7.453.290) right issues of capital increase 

of International Brokerage and Financial Markets as 

of June19, 2008.

•	 List the (11.925.000) right issues of capital increase of Jordan 

Steel as of June19, 2008.

•	 Re-trade the shares of Al-Sharq Investments Projects, as of 

June 22,2008.

•	 List the (7.5) million right issues of capital increase of Al-Amal 

Financial Investments as of June26 , 2008.

•	 List the (2) million shares capital increase of Arab Union 

International Insurance as of June 29, 2008. The company paid 

in capital reached (6) million shares.



يف  ال�صتثمارية  للم�صاريع  ال�صرق  �صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

الب�ر�صة وذلك اعتبارًا من2008/6/22.

الأمل  ب�صركة  الزيادة  باأ�صهم  اكتتاب  حق  ملي�ن   )7.5( اإدراج   •

لال�صتثمارات املالية وذلك اعتبارًا من 2008/6/26.

الدويل  العربي  راأ�س مال �صركة الحتاد  الزيادة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

للتاأمني والبالغة )2( ملي�ن �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف 

الب�ر�صة )6( ملي�ن �صهمًا وذلك اعتبارًا من 6/29/.2008.

اإدراج الإ�صدار الثامن من اأذونات اخلزينة لعام 2008 ا�صتحقاق   •

2008/8/28 والبالغ عددها )150( األف بقيمة ا�صمية مقدارها 

تبلغ )150( ملي�ن دينار وذلك  اإجمالية  )1.000( دينار وقيمة 

اعتبارًا من 2008/6/29.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة تعمري الأردنية القاب�صة   •

الكتتاب  طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )250( والبالغة 

اخلا�س، لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدف�ع )211.982.573( 

�صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/6/30.

ال�شتثمـار الأجنبي

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

مل�صتثمرين   )%83.8( منها  دينار،  ملي�ن   )633.5( حزيران 

عرب.

بلغت قيمة الأ�صهم املباعة من قبل غري الأردنيني )557.9( ملي�ن   •

دينار، منها )81.9%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )75.5( ال�صهر  هذا  خالل  الأردنيني  غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •

ملي�ن دينار.

من   )%50.9( الأردنيني  غري  قبل  من  اململ�كة  الأ�صهم  �صكلت   •

 )%33.5( منـها  حزيران،  نهاية  يف  للب�ر�صة  ال�ص�قية  القيمة 

مل�صتثمرين عرب، و)17.4%( لغري العرب.

•	 List the Eighth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of 

June 29, 2008. The maturity date is 28/8/2008. The total number 

is (100000.) bills with a total value of JD (150) million.

•	 List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan 

Holdings Public Shareholding, which emanated from 

private subscription as of June 30, 2008. The company paid-

in capital reached (211.982.573) shares.

Foreign Investment

•	 The value of shares purchased by Non-Jordanians in June 

equaled JD (633.5) million, (83.8%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (557.9) 

million, (81.9%) of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (75.5) million.

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

(50.9%) of ASE capitalization, (33.5 %) of which are owned 

by Arab investors and (17.4%) by Non-Arabs.
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ASE’s Performance Indicatorsم�ؤ�شرات اأداء الب�ر�شة

%اآيارحزيران

JuneMayChange

3525206370.9Trading Value (JD million)حجم التداول )ملي�ن دينار(

160.2108.647.5Avg. Daily Trading Value (m)املعدل الي�مي حلجم التداول )ملي�ن(

874.8546.560.1No. of Traded Shares (m)عدد الأ�صهم )ملي�ن(

526.3354.548.5No. of Contracts (thousand)عدد العق�د )بالألف(

404063602212.2Market Capitalization (JD m)القيمة ال�ص�قية )ملي�ن دينار(

ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Top Ten Performers

الإغالق      %                               

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

* 4.5897.4The Islamic Insuranceالتاأمني الإ�صالمية *

6.1094.3Al-Amin For Investmentالأمني لال�صتثمـــــار

61.5879.1Jordan Phosphate Minesمناجم الف��صفات الأردنية

7.3667.3Jordan Sulpho-Chemicalsال�صلف�كيماويات الأردنية

ال�صرق للم�صاريع 

ال�صتثمارية
2.1560.4

Al- Sharq Investments 
Projects(Holding)

1.7354.5الأهلية للمراكز التجارية
Al-Ahlia Commercial 
Centers

املحفظة ال�طنية لالأوراق 

املالية 
4.3353.0

National Portfolio 
Securities

1.2449.4South Electronicsاجلن�ب لالإلكرتونيات

�صركة دروي�س اخلليلي 

واأولده
2.3643.9Darwish Al-Khalili & Sons

ميثاق لال�صتثمارات 

العقارية
1.9841.4

Methaq Real Estate 
Investment

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�شا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Lowest Ten Performers

الإغالق     %                                

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

1.9642.0امل�ارد للتنمية وال�صتثمار
Resources For 
Development & Inv.

4.4127.2General Investmentال�صتثمارات العامة

ال�صناعات والكربيت 

الأردنية / جيمك�
2.5920.3

Industrial Industries & 
Match/Jimco

1.8417.5Union Land Developmentالحتاد لتط�ير الأرا�صي

2.2016.0املتكاملة للم�صاريع املتعددة
Comprehensive Multiple 
Projects

ال�صرق العربي 

لال�صتثمارات العقارية
8.2515.0

Arab East For Real Estate 
Investments

1.5613.8Real Estate Developmentتط�يـــر العقــــارات

2.5813.4الأردنية ل�صناعة الأنابيب
The Jordan Pipes 
Manufacturing

اأر�س النم� للتط�ير 

وال�صتثمار العقاري
3.4413.4

Ard Alnnomow For Real 
Estate Development And 
Investment

املتخ�ص�صة للتجارة 

وال�صتثمارات
1.8413.2

Specialized Trading & 
Investment

* The change in company’s price was calculated taking into consideration the 
capital increase through stock dividends

* مت احت�صاب التغري يف �صعر �صهم ال�صركة مع الأخذ بعني العتبار الزيادة يف راأ�صمال 
ال�صركة التي متت عن طريق الأ�صهم املجانية
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اأهم امل�سطلحات واملوؤ�رشات امل�ستخدمة يف �سوق الأوراق املالية

ت�سهم يف  والتي  املالية امل�سدرة لأول مرة  الأوراق  بيع  يتم من خاللها  التي  ال�سوق  الأولية: هي  ال�سوق   •

زيادة التكوين الراأ�سمايل.

ال�سوق الثانوية: هي ال�سوق التي يجري فيها التعامل بالأوراق املالية بعد اإ�سدارها والكتتاب بها وذلك   •

يف اإطار القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها.

الأوراق املالية: هي حقوق ملكية متثل جزءاً من راأ�سمال �رشكة اأو جزءاً من دين على �رشكة اأو موؤ�س�سة اأو   •

ح�سة يف �سندوق ا�ستثماري، وت�سمل الأ�سهم وال�سندات والوحدات وغريها.

اأو  اإ�سدار  بعالوة  اأو  الإ�سمية  بالقيمة  اإما  الأ�سهم  وت�سدر  واحد  اأردين  دينار  لل�سهم:  ال�سمية  القيمة   •

اإ�سدار. بخ�سم 

ق�سمة  اأ�سا�س  على  وحت�سب  ال�رشكة  يف  امل�ساهمني  حقوق  يف  ال�سهم  ح�سة  متثل  لل�سهم:  الدفرتية  القيمة   •

حقوق امل�ساهمني على عدد الأ�سهم امل�سدرة.

القيمة ال�سوقية لل�سهم: وهو �سعر ال�سهم يف ال�سوق.  •

حقوق امل�ساهمني: متثل راأ�س املال املدفوع م�سافًا اإليه عالوة الإ�سدار والحتياطات باأنواعها والأرباح   •

املدورة ومطروحًا منها خ�سم الإ�سدار واخل�سائر 

املدورة واأ�سهم اخلزينة.

القيمة  وت�ساوي  لل�رشكة:  ال�سوقية  القيمة   •

الأ�سهم  بعدد  م�رشوبة  الواحد  لل�سهم  ال�سوقية 

لل�رشكة. امل�سدرة 

الأرباح النقدية املوزعة: هي الأرباح املخ�س�سة   • 

للتوزيع على امل�ساهمني نقداً وتكون حلامل ال�سهم 

يوم اإجتماع الهيئة العامة العادي لل�رشكة.

متنح  التي  الأ�سهم  هي  املجانية:  الأ�سهم   •

زيادة  بهدف  مقابل  دون  ال�رشكة  مل�ساهمي 

من  الأ�سهم  هذه  متنح  وعادة  ال�رشكة،  راأ�سمال 

املدورة  والأرباح  الختيارية  الحتياطات 

حلامل  وتكون  ال�رشكة  لدى  الإ�سدار  وعالوة 

جمل�س  ملوافقة  ع�رش  اخلام�س  اليوم  يف  ال�سهم 

ت�سجيل  على  املالية  الأوراق  هيئة  مفو�سي 

الزيادة يف راأ�س املال.


