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نتائج �أداء ال�شركات امل�ساهمة
العامة خالل الن�صف ا ألول من
2007 عام

The Performance of
Companies during the First
Half of 2007

أ�ظهرت نتائج ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان
 مقارنة مع نف�س الفرتة2007 حت�سن ًا خالل الن�صف أالول من عام
) �شركة177(  حيث أ�ظهرت البيـانات املالية لـ،من العام املا�ضي
مدرجة قامت بتزويد البور�صة بتقاريرها ن�صف ال�سنوية منو جمموع
)%20.2(  بن�سبة2007 موجـوداتها بنهاية الن�صف أالول من العام
 ومنو،) مليار دينار48.5(  لت�صل �إىل2006 مقارنة بنهاية العام
.) مليار دينار9.4( ) لتبلــغ%5.9( حـقوق امل�سـاهمني فيها بن�سـبة
)696.1( هذا وقد ارتفعت أالرباح قبل ال�ضريبة لتلك ال�شركات �إىل
) مليون543.3(  مقارنة مع2007 مليون دينار للن�صف أالول من العام
.)%28.1(  أ�ي بزيادة ن�سبتها2006 دينار لنف�س الفرتة من العام
 فقد ارتفع �صايف الربح قبل ال�ضريبة لقطاع،أ�ما على ال�صعيد القطاعي
) مليون دينار يف نهاية الن�صف أالول من عام105.3( اخلدمات �إىل
 أ�ي2006 ) مليون دينار لنف�س الفرتة من العام77.6(  مقارنة مع2007
 كما ارتفع �صايف الربح قبل ال�ضريبة للقطاع املايل.)%35.7( بن�سبة
) مليون دينار للن�صف387.6( ) مليون دينار مقارنة مع498( �إىل
 ولقطاع ال�صناعة بلغ.)%28.5(  أ�ي بن�سبة2006 أالول من العام
)78.1( ) مليون دينار مقارنة مع92.9( �صايف الربح قبل ال�ضريبة
.)%19(  أ�ي بنــ�ســبة2006 مليــون دينــار للن�صف أالول من العام

The performance of the listed shareholding companies at the ASE,
reveal improvement during the first half of the year 2007compared
with the same period of the year 2006. The financial reports
of (177) listed companies, which submitted their semi-annual
reports, reveal growth in their assets by the end of the year 2007,
a rise of (20.2%) compared with the year 2006;the assets reached
JD (48.5) billion .The shareholders rights increased by (5.9%)
to reach JD (9.4) billion .In addition, the pre-tax profit of these
companies increased to JD (696.7) millions for the first half of the
year 2006, an increase (28.1%).
On the sector level, the pre-tax net profit increased for the
service sector to JD (105.3) million by the end of the first half
of the year 2007 compared with (77.6) for the same period of
the year 2006, an increase of (35.7%). The pre-tax net profit
also increased for the financial sector to JD (498) millions
compared with JD (387.6) millions for the first half of the year
2006, a rise of (28.5%); as for the industrial sector, the pre-tax
net profit reached JD (92.9) million.

وفد من احتاد البور�صات الدويل
يزور بور�صة عمان

A Delegation from WFE
Visits ASE

�ضمن �إجراءات ان�ضمام بور�صة عمان لع�ضوية االحتاد الدويل
قرر جمل�س �إدارة االحتاد تعيني مفت�شني،)WFE ( للبور�صات

In the course of the Amman Stock Exchange’s full membership
in the World Federation of Exchanges, the WFE Board of
--

من كل من بور�صة ا�سطنبول وبور�صة نازداك للقيام بزيارة
ميدانية للبور�صة وم ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال خالل �شهر �آب
 للوقوف على مدى تطبيقها أ2007
للنظمة والت�شريعات املعمول
بها دوليا با إل�ضافة اىل االطالع على ا إلطار الرقابي والتنظيمي
.ل�سوق ر أ��س املال و�إجراءات الت�سوية والتقا�ص

Directors has decided to assign inspectors from Istanbul Stock
Exchange and Nasdaq Stock Exchange to conduct a field visit to
the ASE and the institutions of the Jordan capital market during
August,2007. The visit aims at inspecting the compliance of
the ASE’s regulations and legislations to the international ones.
Moreover, they will inspect the structural framework, surveillance
criteria and clearance and settlement procedures.

Dr. Bassam Saket is a member
of an IOSCO Committee

الدكتور ب�سام ال�ساكت ع�ضوا
IOSCO يف جلنة

The International Organization of Securities Commission

اختـارت املنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أ��سواق ر أ��س املال

(IOSCO) selected Dr. Bassam Saket, the Executive

International Organization of Securities Commissions (IOSCO(

رئي�س هيئة أالوراق املالية الدكتور ب�سام ال�ساكت ع�ضو ًا من �ضمن
�ستة أ�ع�ضاء يف جلنة خا�صة �شكلت من املنظمة الختيار أ�مين ًا عام ًا
 و�سيقوم أ�ع�ضاء اللجنة.2007 جديد ًا لها مطلع �شهر أ�يلول القادم
اخلا�صة هذه والذين ميثلون الواليات املتحدة أالمريكية وفرن�سا
ونيوزلندا والهند وال�صني با إل�ضافة �إىل أالردن بدرا�سة طلبات
املتقدمني إل�شغال من�صب أالمني العام ومن ثم مقابلتهم الختيار
.املنا�سب منهم ل�شغل هذا املن�صب الدويل الهام

Chairman of Jordan Securities Commission (JSC) as a
member of a special committee in order to appoint a new
Secretary General for the organization in September 2007.
The six members of this special committee, who represent
USA, France, New Zealand, India, china and Jordan, will
study the applications submitted to occupy this important
international position.

وفد من �سوق ا ألوراق املالية
الليبي يزور بور�صة عمان

A Delegation from the Libyan
Securities Market visits ASE

ا�ستقبل نائب املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد نادر عازر وفدا من
�سوق أالوراق املالية الليبي يف �إطار زيارته مل ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال
حيث قدم ال�سيد عازر �شرح ًا عن أ�هم التطورات احلديثة، أالردين
التي �شهدها �سوق ر أ��س املال أالردين خالل ال�سنوات املا�ضية و�آخر
.التطورات الت�شريعية والتكنولوجية و أ��سا�سيات اال�ستثمار يف البور�صة
كما اجتمع الوفد مع ال�سيدة عبلة النجداوي رئي�سة الدائرة القانونية
واطلع على اجلوانب القانونية لعمل البور�صة بهدف ا�ستكمال أالطر
القانونية ل�سوق املال الليبي وقام الوفد بزيارة �إىل �شركات اخلدمات
.املالية وقاعة امل�ستثمرين ومرافق البور�صة املختلفة

The Deputy CEO of the ASE, Mr. Nader Azar, received a
delegation from the Libyan securities market during their visit
to the institutions of Jordan capital market. Mr. Azar, briefed the
delegation on the latest technical and legislative developments of
Jordan capital market. The delegation also met the head of the
legal department; Mrs. Abla Najdawi, she informed them about
the legal aspects of the ASE so as they benefit from the Jordanian
expertise in this domain. They also visited some of the financial
brokerage firms, the investor gallery and toured the ASE facilities.

--

ت أ��سي�س �سلطة تنظيم �صناعة
FINRA ا ألوراق املالية

Creation of the Financial
Industry Regulatory Authority

 الرئي�سة واملديرة التنفيذية،أ�علنت ال�سيدة ماري ت�شابريو
 عن ت أ��سي�س �سلطة تنظيم �صناعة أالوراق املالية،NASD ل
 وهي.2007  يف الواليات املتحدة أالمريكية يف متوزFINRA
عبارة عن منظمة غري حكومية تعمل على تنظيم ال�شركات التي
5100  وت�شرف على ما يقارب.تعمل يف جمال أالوراق املالية
665  أ�لف مكتب فرعي و أ�كرث من173 �شركة و�ساطة وحوايل
 حلماية امل�ستثمرFINRA  وقد جاء ت أ��سي�س.أ�لف و�سيط معتمد
وتوفري بيئة نزيهة عن طريق فر�ض أالنظمة واخلدمات التي
 عملي ًا على جميعFINRA  وت�شرف.تعتمد على التكنولوجيا
اجلوانب املتعلقة أ
بالوراق املالية من ت�سجيل أالوراق املالية
وتعليم امل�ستثمرين و�إىل التفتي�ش على �شركات أالوراق املالية
.وو�ضع أالنظمة وا إل�شراف على تطبيقها

NASD Chairman and CEO Mary Schapiro announced the
creation of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
in the USA in July 2007. FINRA is a non-governmental regulator
for all securities firms doing business in the United States.
FINRA oversees nearly 5,100 brokerage firms, about 173,000
branch offices and more than 665,000 registered securities
representatives. FINRA is dedicated to investor protection and
market integrity through effective and efficient regulations and
technology-based services. It organizes virtually every aspect of
the securities business - from registering securities and educating
investors to examining securities firms, writing rules and
overseeing their application.

نظام تداول جديد
يف بور�صة لندن

New Trading System at
London Stock Exchange

 يف بور�صة لندنTradElect بد أ� العمل بنظام تداول جديد
 ومع انطالق نظام التداول.2007  حزيران18 اعتبارا من
 �سييتمكن امل�ستثمرون من اال�ستفادة من مميزاتهTradElect
.من حيث �سرعة �إجراء عمليات التداول وكفاءتها
كما �سريفع هذا النظام من قدرة ال�سوق على �إجناز عمليات
التداول ب�شكل دقيق ومرن مما ي�ساعد على تطبيق ا�سرتاتيجيات
 و�سي�سهم النظام يف منو حجم التداول.جديدة يف �سوق لندن
وزيادة عدد العقود يف جميع أ��سواق املال أالوروبية وب أ�قل من
.خم�س التكاليف ال�سابقة

On 18 June 2007, TradElect, the London stock exchange’s new
electronic trading system, started to operate. With the launch of
this entirely new platform, market participants will benefit from
significant increases in both speed of trading and system capacity.
TradElect gives the market the ability to execute trades fully
and resiliently. This level of performance will allow new market
strategies to be applied in London. TradElect would be sufficient
to handle the current trading transactions for all European equities.
Moreover, TradElect enables the Exchange to further double
capacity on demand, and at less than one fifth of previous costs.

احتاد الـنازداك و�أومك�س

NASDAQ and OMX Merge

 عنOMX  وبور�صةNASDAQ أ�علن جمل�سي �إدارة بور�صة
تو�صلهما التفاقية احتاد ال�شركتني ونتج عن ذلك ت أ��سي�س أ�ول �شركة
 و�سيخلق هذا االحتاد أ��ضخم �شبكة.بور�صة وتكنولوجيا يف العامل

The Boards of Directors of the Nasdaq Stock Market and OMX
jointly announced that they have entered into an agreement
to combine the two companies, creating the world’s premier

--

عاملية للبور�صات واملتعاملني فيها عن طريق ربطهم بو�سائل
 كما �سيوفر احتاد ال�شركتني فوائد جمة للم�ستثمرين.تكنولوجية
 وتدعى املجموعة اجلديدة جمموعة.وامل�ساهمني يف ال�شركتني
 وتلتقي ال�شركتان يفNASDAQ OMX Group نازداك أ�ومك�س
ثقافة ور ؤ�ية م�شرتكة ا�سا�سها العمل اخل َالق والتناف�س واخلربة
.التكنولوجية الرائدة

exchange and technology company. The combination will create
the largest global network of exchanges and exchange customers
linked by technology. The combination will provide significant
benefits for customers, shareholders in both companies. The new
group, to be called The NASDAQ OMX Group, brings together
two companies with a common culture and vision of innovation,
competitiveness and pioneering technological expertise.

:قرارات بور�صة عمان

ASE Resolutions:

:قرارات املدير التنفيذي

The ASE CEO Decided on the Following:

•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع املتعددة
) �سهم وذلك3.245.811( (املوا�شي والدواجن �سابق ًُا) والبالغة
.2007/7/1 اعتبار ًا من
)10( •	�إدراج أ��سهم �شركة ت أ�مني القرو�ض ال�سكنية والبالغة عددها
.2007/7/2 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
• تغيري ا�سم �شركة الت أ�مني الوطنية االهلية �إىل �شركة الت أ�مني الوطنية
.2007/7/3 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بندار للتجارة واال�ستثمار
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) مليون �سهم ًا6.5( والبالغة
.2007/7/4 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من13( واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة مدار�س االحتاد والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) �سهم4.382.185(
.2007/7/4 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من15(
•	�إيقاف التداول ب أ��سهم �شركة العرب للتنمية العقارية وذلك
.2007/7/4 اعتبار ًا من
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار الثاين من �سندات اخلزينة لعام
) الف �سند بقيمة ا�سمية50 (  والبالغ عددها2010/5/31
) مليون دينار50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2007/7/8 ) وذلك اعتبار ًا من%7.514( وفائدة
)10( •	�إدراج أ��سهم �شركة الركائز لال�ستثمار والبالغة عددها
.2007/7/11 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
• تغيري ا�سم �شركة تطوير وت�صنيع وا�ستثمار املباين �إىل �شركة
.2007/7/11 جمموعة اوفتك لال�ستثمار وذلك اعتبار ًا من
•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة االحتاد لال�ستثمارات املالية والبالغة
.2007/7/12 ) مليون �سهم ُا وذلك اعتبار ًا من50(

• Re-trade the shares of Enjaz for Development & Multi projects
Company, reached (3,245,811) as of July1, 2007.
• List the (10) million shares of Housing Loan Insurance
Company in the second market as of July 2, 2007.
• Change the name of The National Ahlia Insurance Company to
The National Insurance Company as of July 3, 2007.
• List the (6,5) million shares capital increase of Bindar Trading
and Investment Co. P.L.C Company as of July 4,2007. The
company paid-in capital reached (13) million shares.
• List the (4,382,185) shares capital increase of Ittihad Schools
Company as of July 4, 2007. The company paid in capital
reached (15) million shares.
• Suspend The Trading of Arab Real Estate Development
Company as of July 4, 2007.
• List the Second issue of the Treasury Bonds for the year 2007,
as of July 8, 2007. The maturity date is 31/5/2010. The total
number of the issue (50,000) bonds with a total value of JD
(50) million, and (7.514%) interest rate.
• List the (10) million shares of Al-Rakaez Investment Company
in the Second Market as of July 11, 2007.
• Change the name of Building Development and Investment
Company to the Offtec Investment Group Company
as of July 11, 2006.
• Re-trade the shares of Union Investment Corporation Company,
reached (50) million shares as of July11, 2007.

--

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة االردنية لل�صناعات
) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق1(  جوايكو والبالغة/اخل�شبية
) مليون �سهم ًا من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال1( ر�سملة
.2007/7/12 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبارا من3,5( املكتتب به
•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة تطوير العقارات وذلك
.2007/7/12 اعتبار ًا من
•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة العرب للتنمية العقارية وذلك
.2007/7/12 اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بنك اال�ستثمار العربي
) �سهم والتي متت عن طريق13.200.000( أالردين والبالغة
) �سهم وذلك57.200.000( الر�سملة لي�صبح ر أ��س املال املدرج
.2007/7/12 اعتبارا من
) حق اكتتاب ي أ��سهم الزيادة يف �شركة بنك42.800.000( •	�إدراج
.2007/7/12 اال�ستثمار العربي أالردين وذلك اعتبار ًا من
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة كهرباء حمافظة اربد وذلك
.2007/7/17 اعتبار ًا من
• تغيري ا�سم ال�شركة االردنية للتعمري �إىل ال�شركة االردنية للتعمري
.2007/7/19 امل�ساهمة العامة القاب�ضة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج ا إل�صدار الثامن والع�شرون من �سندات �سلطة املياه
) �سند بقيمة17.000(  والبالغ عددها2010/6/17 ا�ستحقاق
) مليون17( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( ا�سمية مقدارها
.2007/7/22 دينار وذلك اعتبار ًا من
· �إدراج أ��سهم �شركة الكفاءة لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية
) مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك4( والبالغة عددها
.2007/7/23 اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالردنية للتعمري امل�ساهمة
 والتي متت زيادتها عن,) �سهم ًا250( العامة القاب�ضة والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،طريق االكتتاب اخلا�ص
.2007/7/24 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من211.981.573(
•	�إدراج أ��سهم �شركة الكفاءة لال�ستثمارات املالية واالقت�صادي ًة يف
.2007/7/24 بور�صة عمان وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة اجناز للتنمية وامل�شاريع
 والتي متت زيادتها عن,) �سهم ًا24.335( املتعددة والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،طريق االكتتاب اخلا�ص
.2007/7/25 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من3.270.146(
اخلطوط اجلوية امللكية-• تعليق التداول ب أ��سناد قر�ض �شركة عالية
.2007/7/25 وذلك اعتبارا من2009/8/9االردنية وامل�ستحق بتاريخ

• List the (1) million shares capital increase of Wood Industries/
Jwico, which emanated from Capitalization of (1) million
shares of the retained earning as of July 12, 2007. The
company paid-in capital reached (3,5) million shares.
• Re-trade the shares of Real Estate Development Company,
as of July12, 2007.
• Re-trade the shares of Arab Real Estate Development Company,
as of July12, 2007.
• List the (56) million shares capital increase of Arab Jordan
Investment Bank, which emanated from Capitalization of
(13,200,000) shares as of July 12, 2007. The company paid- in
capital reached (57,200,000) shares.
• List the (42,800,000) shares capital increase of Arab Jordan
Investment Bank Company as of July 12,2007.
• Suspend The Trading of Irbid District Electricity Company
as of July 17, 2007.
• Change the name of Taameer Jordan Company to the
Taameer Jordan Holdings Public Shareholding Company as
of July 19, 2007.
• List the Twenty-Eighth issue of the Water Authority, as of
July 22, 2007. The maturity date is 17/61/2010, the total
number of the issue (17,000) bonds with a total value
of JD (17) million.
• List the (4) million shares of High Performance Real Estate
Company in the second market as of July 23, 2007.
• List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan
Holdings Public Shareholding Company, which emanated
from private subscription as of July 24, 2007. The company
paid in capital reached (211.981.573) shares.
• List the shares of High Performance Real Estate Company in
the Amman Stock Exchange as of July 24, 2007.
• List the (24,335) shares capital increase of Enjaz For
Development and Multi Project Company, which emanated
from private subscription as of July 25, 2007. The company
paid- in capital reached (3.270.146) shares.
• Suspend the trading of Alia-Royal Jordanian Airlines bonds
which mature on August 9, 2009 as of July 25,2007.

--

•	�إدراج أ��سهم �شركة التحديث لال�ستثمار العقارية والبالغة عددها
.2007/7/29 ) مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من2(

• List the (2) million shares of Al-Tahdith for Real Estate
Investment Company in the second market as of July 29, 2007.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

أ�ظهرت م ؤ��شرات أالداء يف بور�صة عمان أ�داء مميز ًا خالل �شهر
 حيث أ�غلق الرقم القيا�سي املرجح عند.2007 متوز من عام
) مقارنة مع م�ستواه يف%3( ) نقطة بارتفاع ن�سبته5684.2(
 فقد ارتفعت أالرقام، أ�ما على امل�ستوى القطاعي.2006 نهاية عام
القيا�سية لكل من قطاعات الت أ�مني واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 بينما انخف�ض الرقم،) على التوايل%15.7(،)%5.7(،)%8.4(
 وبلغ حجم.) على التوايل%1.4( القيا�سي لقطاع البنوك بن�سبة
) مليار7.379( 2007 التداول منذ بداية العام ولغاية �شهر متوز
) مليار دينار للعام املا�ضي وبانخفا�ض ن�سبته8,886( دينار مقارنة مع
 وبالن�سبة لعدد أال�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل.)% 16.9(
) مليار �سهم للعام املا�ضي2.225( ) مليار �سهم مقارنة مع2.528(
 كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل،)%13.6( وبارتفاع ن�سبته
) لنف�س الفرتة%11.4(  بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد2.047( �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية أ.من العام املا�ضي
لل�سهم املدرجة يف
) مليون دينار لت�صل �إىل1.1( بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
) مقارنة مع نهاية عام%5.3( ) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته22.2(
.) من الناجت املحلي ا إلجمايل%218.6(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2006

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance since the beginning of the year until the end of
ِJuly 2007, as the weighted index closed at (5684.2) points at
the end of July, a (3%) 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 (8.4%), (5.7%),
and (15.7%) respectively, whereas the index of Banking sector
decreased by (1.4%). The trading volume has decreased since the
beginning of the year until the end of July to JD (7.379) billion
compared to JD (8.886) billion with the same period of last year,
a (16.9%) decrease. The number of traded shares increased to
(2.528) billion shares in comparison with (2.225) billion shares
at the same period of last year, a (13.6%) increase. The number
of executed contracts increased to (2.047) million contracts, an
increase of (11.4%) in comparison with the same period of last
year. Market capitalization of listed companies increased by JD
(1.1) million reaching JD (22.2) billion, a (5.3%) increase against
the end of year 2006, constituting (218.6%) of the GDP.

اال�ستثمـار ا ألجنبي

Foreign Investment

• بلغت قيمة أال �سهم امل�شرتاة من قبل غري أال ردنيني خالل
)%93.7(  منها،) مليون دينار505.9( �شهر متوز
.مل�ستثمرين عرب
)480.3( • بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%95.8(  منها،مليون دينار
• بلغ �صايف ا�ستثمار غري أ
ال ردنيني خالل هذا ال�شهر
.) مليون دينار25.6 (
) من القيمة%45,7( • �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
) مل�ستثمرين%34,3(  منـها، ال�سوقية للبور�صة يف نهاية متوز
.) لغري العرب% 11,4( و،عرب

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in
July equaled JD (505.9) million, (93.7%) of which were
purchased by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (480.3)
million, (95.8%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (25.6) million.
• By the end of July, shares owned by non-Jordanians represented
(45.7%) of ASE capitalization, (34.3%) of which are owned by
Arab investors and (11.4%) by Non-Arabs.

.
--

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators

متوز

حزيران

%

July

June

Change

حجم التداول (مليون دينار)

1212

1014

19.5

)Trading Value (JD million

املعدل اليومي حلجم التداول (مليون)
عدد أال�سهم (مليون)

60.6

50.7

19.5

)Avg. Daily Trading Value (m

430.9

435.8

()1.1

)No. of Traded Shares (m

عدد العقود أ
(باللف)

323.5

289.3

11.8

)No. of Contracts (thousand

22188.9

22389.9

()0.9

)Market Capitalization (JD m

القيمة ال�سوقية (مليون دينار)

ال�شركات الع�شر ا ألكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر ا ألكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Top Ten Performers

Lowest Ten Performers

ا�سم ال�شركة

ا إلغالق

%

Closing

ا�سم ال�شركة

Company’s Name

ا إلغالق

%
Company’s Name

Closing

أالردنية ل�ضمان القرو�ض

2.14

63.4

Jordan Loan Guarantee
Corporation

االحتاد لال�ستثمارات املالية

1.70

-34.6

Union Investment
Corporation

كهرباء حمافظة اربد

5.83

53.4

Irbid District Electricity

بندار للتجارة واال�ستثمار

2.35

-34.2

& Bindar Trading
Invetment

االردنية لال�ستثمارات
املتخ�ص�صة

4.00

42.3

Specialized Jordanian
Investment

الواحة للت أ�مني

1.22

-31.5

Oasis Insurance

ال�سنابل الدولية
لال�ستثمارات املالية

1.61

41.2

Al-sanabel International
For Islamic Financial
Investment

زهرة أالردن لال�ستثمارات
العقارية والفنادق

3.16

-29.8

Zaharat Alurdon Real
Estate And Hotels
Investment

امل�صانع العربية الدولية
لالغذية وا إل�ستثمار

4.89

40.9

The Arab International
Food Factories

بنك �سو�سيته جرنال
 -االردن

3.80

-20.5

Societe Generale De
Banque - Jordanie

ال�صناعات ال�صوفية

1.62

37.3

Woolen Industries

احتاد ال�صناعات
الكيماوية والزيوت النباتية

2.73

-19.7

& Union Chemical
Vegetable Oil Industries

الكفاءة لال�ستثمارات
العقارية

2.85

33.2

High Performance
Real Estate

املركز العربي لل�صناعات
الدوائية والكيماوية

2.12

-19.7

Arab Center For
Pharm. & Chemicals

االردنية لل�صناعات
اخل�شبية  /جوايكو *

5.00

28.4

البحار العربية للت أ�مني

1.25

-18.8

Arabian Seas Insurance

العرب للت أ�مني على
احلياة واحلوادث

3.15

25.0

Arab Life & Accident
Insurance

الفنادق وال�سياحة االردنية

4.90

-18.3

Jordan Hotels & Tourism

ال�ضامنون العرب للت أ�مني

1.44

24.1

The Arab Assurers

ال�شرق االو�سط لل�صناعات
الدوائية والكيماوية وامل�ستلزمات
الطبية

3.16

-17.9

& Middle East Pharma.
Chemical Ind. & Medical
Appliances

Jordan Wood

* Industries / Jwico

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

*

مت احت�ساب التغري يف �سعر �سهم ال�شركة مع االخذ بعني االعتبار الزيادة يف ر أ��سمال ال�شركة التي متت
عن طريق أال�سهم املجانية

through stock dividends

--

ماذا يعني تنويع املحفظة؟

ميكن تو�ضيح معنى التنويع من خالل املثل القائل ال ت�ضع البي�ض كله يف �سلة واحدة� ،أي �أنه يجب على امل�ستثمر �أن ينوع يف ا�ستثماراته
التي حتتوي عليها حمفظته أالمر الذي يكون له اكرب االثر يف زيادة قدرة املحفظة على مواجهة التقلبات يف قيمة هذه اال�ستثمارات
ب�شكل �أف�ضل مما لو كانت املحفظة غري منوعة.

ما هو �صندوق اال�ستثمار؟

عبارة عن وعاء مايل ميلكه عدد كبري من امل�ستثمرين ويعمل بر�أ�س مال كبري ،تتم �إدارته
من قبل متخ�ص�صني مرخ�صني وي�سمى ال�شخ�ص الذي يدير اال�ستثمار مبدير اال�ستثمار.
ويتكون ال�صندوق من وحدات ا�ستثمارية تزيد �أو تنق�ص قيمتها تبع ًا للزيادة يف �أ�سعار
أال�صول املالية التي يتكون منها ال�صندوق.

ما هي ميزة اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار؟
.1

.2
.3
.4

احل�صول على ميزة التنويع على الرغم من ا�ستثمار مبالغ قليلة
ن�سبياً ،وبالنتيجة تخفي�ض املخاطر.
ال�سيولة العالية بحيث ي�سمح ببيع الوحدات اال�ستثمارية
بناء على ال�رشوط اخلا�صة بال�صندوق.
وحتويلها �إىل نقد ً
الدارة امل ؤ��س�سية الكف ؤ�ة كونه يدار
اال�ستفادة من إ
من قبل متخ�ص�صني.
توفري وقت امل�ستثمر يف متابعة ا�ستثماراته.

--

