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New Sectoral Classification
and New Index for
the ASE

ت�صنيف قطاعي ورقم قيا�سي
جديدين لل�شركات املدرجة يف
 متوز1 البور�صة اعتبارا من
�ضمن �سيا�سة بور�صة عمان امل�ستمرة يف حتديث وتطوير اخلدمات
 قامت البور�صة بعمل توزيع قطاعي،التي تقدمها للمهتمني يف ال�سوق
جديد لل�شركات املدرجة يف البور�صة يتما�شي مع املعايري العاملية
يف هذا املجال ويعطي �صورة أ�و�ضح عن ال�شركات املدرجة ت�ساعد
 كذلك قامت البور�صة.امل�ستثمرين يف اتخاذ قرارهم اال�ستثمار
)بتطوير رقم قيا�سي جديد مبنى على أال�سهم احلرة (املتاحة للتداول
بحيث يعطي متثيل أ�ف�ضل لتحركات أ��سعار أال�سهم يف ال�سوق ويخفف
حدة ت أ�ثري ال�شركات ذات القيمة ال�سوقية العالية بحيث يخف�ض ثقلها
.وت أ�ثريها على الرقم القيا�سي
لقد مت و�ضع ال�شركات املدرجة يف ثالثة قطاعات رئي�سية وهي
القطاع املايل وي�ضم البنوك و�شركات الت أ�مني واخلدمات املالية
 وقطاع اخلدمات وي�ضم ال�شركات،والعقارات و�شركات اال�ستثمار
التي تعمل يف جمال اخلدمات ال�صحية والتعليم والطاقة والنقل
 وقطاع ال�صناعة والذي ي�ضم ال�شركات التي،وال�سياحة واالت�صاالت
تعمل يف ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدين وا إلن�شائية والغذائية
 وقد.وامل�شروبات والدخان واملالب�س واجللود واخلزف والكهربائية
،) قطاع فرعي23( مت تق�سيم القطاعات الرئي�سية الثالثة �إىل
بحيث مت و�ضع ال�شركات التي لها نف�س الن�شاط الت�شغيلي يف نف�س
.املجموعة
 نقطة كما يف نهاية عام1000 وقد مت �إعطاء هذا الرقم قيمة أ��سا�س
 ومت احت�سابه ب�شكل يومي أ1999
 ومن خالل.2006-2000 للعوام
مقارنه أ�داء هذا الرقم القيا�سي العام مع امل ؤ��شرات أالخرى التي
.حتت�سبها البور�صة تبني وجود ان�سجام كبري مع حركة هذه امل ؤ��شرات
 نقطة1000 كذلك مت �إعطاء أالرقام القيا�سية القطاعية قيمة أ��سا�س
. ومت احت�سابها ب�شكل يومي للفرتة نف�سها1999 كما يف نهاية عام

As part of the Amman Stock Exchange (ASE) policy for upgrading
and developing its services to interested parties in the market, the
ASE has recently introduced a new sectoral classification for
companies listed at the stock exchange. The classification is in line
with international standards and provides a clearer picture about
listed companies in order to help investors make their investment
decisions. The ASE also constructed a new index that is based
on free float shares, which provides a better representation of the
shares’ prices movement in the market without bias to large cap
companies, thus limiting their impact on the index.
Listed companies are classified in three major sectors: the financial
sector that includes banks, insurance, financial services, real estate
and investment companies; the services sector that includes
companies operating in the field of health care sector, education,
energy, transportation, tourism and communications; and the
industrial sector that includes companies operating in the field of
mining and extraction industries, engineering and construction,
food and beverages, tobacco, textiles, leather and clothing,
ceramics and electrical industries. These three major sectors are
also divided into (23) sub-sectors, whereby companies that have
the same operations and activities are placed in the same group.
This index was given the base value of 1000 points as of the
closing of the year 1999 and was calculated on a daily basis for
the period 2000-2006. It is to be mentioned that the performance
of this index was found consistent with the performance of the
--

وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن البور�صة �سوف تبقي على جميع أالرقام
القيا�سية والتوزيعات القطاعية احلالية دون تغيري يف هذه املرحلة
و�سوف يتم �إحالل الرقم القيا�سي اجلديد مكان الرقم احلايل
امل�ستخدم والذي ين�شر ب�شكل مبا�شر من خالل نظام التداول
ا إللكرتوين بعد فرتة من تهيئة املتعاملني واملهتمني بالرقم القيا�سي
.اجلديد

other indices calculated by the ASE. Moreover, the sectoral
indices were given the base value of 1000 points as of the closing
of the year 1999 and were calculated on a daily basis for the
period 2000-2006.
It is worth mentioning that the ASE will keep the current price
indexes and sector classification. The new index (weighted by free
float shares) will replace the current one, which is disseminated
on-line through the trading system, as soon as the ASE assured
that the market participants are acquainted with the new index.

امل ؤ�متر ال�سنوي للمنظمة
الدولية لهيئات ا ألوراق املالية

The Annual Conference of the
International Organization of
Securities Commissions

IOSCO

�شاركت بور�صة عمان م ؤ��س�سات �سوق را�س املال بوفد برئا�سة
ال�سيد حممد �صالح احلوراين رئي�س جمل�س ا إلدارة وال�سيد جليل
طريف املدير التنفيذي وال�سيد �سامي حطاب رئي�س دائرة أالبحاث
والعالقات الدولية وال�سيد أ�جمد الق�ضاة رئي�س دائرة التوعية
والعالقات العامة يف االجتماع ال�سنوي للمنظمة الدولية لهيئات
 الذي عقد يف هوجن كونغ خالل الفرتة منIOSCO أالوراق املالية
.2006  حزيران8 – 5
ومت خالل امل ؤ�متر انتخاب الدكتور ب�سام ال�ساكت رئي�س هيئة أالوراق
14  التي ت�ضمIOSCO املالية ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة
ع�ضو ًا ميثلون هيئات الرقابة يف الدول املتقدمة والنا�شئة وكذلك
 وقد تر أ��س.نائب ًا لرئي�س جلنة أال�سواق النا�شئة يف املنظمة الدولية
املدير التنفيذي لبور�صة عمان اجتماع اللجنة امل�شرفة على املوقع
ا إللكرتوين اخلا�صة املنبثقة عن جلنة امل ؤ��س�سات ذاتية الرقابة
) والتي بحثت جمموعةSRO) Self Regulatory Organizations
.من املقرتحات لتطوير املوقع ا إللكرتوين اخلا�ص باللجنة
كما �شاركت م ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال باملعر�ض الذي عقد على
جانب امل ؤ�متر بهدف تعريف امل�شاركني بالتطورات احلديثة ب�سوق
 حيث أ�بدى امل�شاركني �إعجابهم بامل�ستوى املتقدم،ر أ��س املال أالردين
.الذي و�صل �إليه �سوق ر أ��س أالردين

The ASE joined capital market institutions in a delegation led
by Mr. Mohammad Saleh Al-Horani, Chairman f the ASE
Board, Mr. Jalil Tarif, The CEO, Mr. Sami Hattab, Director
of the Research and International Relations Department, and
Mr. Amjad Al-Qudah, Director of the Awareness and Public
Relations Department, at the annual conference of the IOSCO
that was held in Hong Kong, June 5-8, 2006.
During the Conference, Dr. Bassam Saket, JSC, Executive
Chairman was elected as a member of the IOSCO Executive
Committee, which is comprised of 14 members representing the
Securities Commissions in advanced and emerging countries. He
was also elected as a Vice Chairman of the IOSCO Emerging
Markets Committee. The ASE CEO chaired the meeting of the
Self-Regulatory Organizations (SRO) sub-committee supervising
the SRO website that discussed a number of proposals for
developing the Committee’s website.
Capital market institutions also introduced participants to
the recent developments at the Jordanian capital market, and
participants commended the advanced level achieved by the
Jordanian capital market institutions.

--

�صناديق التقاعد ا ألمريكية
تبدي اهتمامها باال�ستثمار يف
البور�صة

American Pension Funds
Express Interest in Investing
at the ASE

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي
لبور�صة عمان يف االجتماع مع كبار امل� ؤس�ولني التنفيذيني ل�صناديق
التقاعد يف الواليات املتحدة أالمريكية والذي عقد يف مدينة العقبة
 حيث أ�بدت �صناديق التقاعد أالمريكية.2006/6/22 بتاريخ
اهتمامها باال�ستثمار يف بور�صة عمان بعد التطورات الوا�سعة
 وقال،التي �شهدتها البيئة اال�ستثمارية يف �سوق ر أ��س املال أالردين
طريف �إن هذه ال�صناديق التي تدير حمافظ مالية تعد أالكرب يف
العامل أ�بدت �إعجابها بالتطور الذي و�صلت �إلية �سوق را�س املال
أالردين والتي حتتل مرتبة متقدمة بني نظرياتها النا�شئة وبخا�صة
التطورات يف جماالت تطبيق معايري ا إلف�صاح واحلوكمة با إل�ضافة
 كما.�إىل التطوير امل�ستمر يف للجوانب الت�شريعية الناظمة لل�سوق
أ�كد طريف على أ�همية زيارة ال�صناديق التقاعدية للمملكة نتيجة
ل�ضخامة ا�ستثماراتها حول العامل الفت ًا �إىل أ�ن الزيادة مكنتهم من
 و أ��شار �إىل أ�ن هذه.ا إلطالع على �آخر امل�ستجدات يف �سوق را�س املال
ال�صناديق تعلم ب�شكل م�سبق املكانة التي حتظى بها ال�سوق أالردنية
.باملقارنة مع أال�سواق النا�شئة يف العامل

The ASE, represented by Mr. Jalil Tarif, The ASE CEO,
participated in a meeting with senior executive officials of the
American Pension Funds in Aqaba on 22 June 2006. The
American Pension Funds expressed their interest in investing in
the ASE following wide-scale developments to the investment
climate on the Capital Jordan Market. Mr. Tarif said that these
Funds, which manage one of the largest financial portfolios in the
world, have expressed admiration for and commended the level
of advancement of the Jordanian capital market, which ranks
high among its emerging counterparts, particularly in the areas
of disclosure and corporate governance, as well as the continuous
development of market-regulating legislations. Mr. Tarif further
stressed the significance of the Funds’ visit to the Kingdom due to
their large investments throughout the world, and pointed out that
their visit was an opportunity for them to learn about the latest
developments in the capital market. He said that these Funds
know beforehand the status of the Jordanian market compared to
other emerging markets in the world.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

ارتفعت أ�حجام التداول يف بور�صة عمان منذ بداية العام ولغاية �شهر
) مليار6.8( ) مليار دينار مقارنة مع8(  لت�صل �إىل2006 حزيران
 كما.)%17.6( دينار لنف�س الفرتة من العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
) مليون �سهم مقارنة1915( ارتفع عدد أال�سهم املتداولة لت�صل �إىل
) مليون �سهم لنف�س الفرتة من العام املا�ضي وبارتفاع1335.4( مع
)1.579(  وارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل،)%43.4( ن�سبته
) خالل نف�س الفرتة من العام%45(  بارتفاع ن�سبته،مليون عقد
 وبالن�سبة أل�سعار أال�سهم فقد أ�غلق الرقم القيا�سي املرجح.املا�ضي
) نقطة بانخفا�ض6055(  عند2006 لبور�صة عمان بنهاية حزيران
، أ�ما على امل�ستوى القطاعي.) عن م�ستواه يف بداية العام%26( ن�سبته
 حيث انخف�ضت،فقد انخف�ض الرقم القيا�سي جلميع القطاعات

ِThe trading volume at the ASE increased during 2006 to reach
JD (8) billion compared to JD (6.8) billion with the same period
of last year, a (17.6%) increase. The number of traded shares
increased to (1915) million shares in comparison with (1335.4)
million shares with the same period of last year, a (43.4 %)
increase. The number of executed contracts increased to (1579)
million contracts, an increase of (45 %) in comparison with
the same period of last year. As for the stock prices the ASE
weighted index closed by (6055) points at the end of June, a
(26%) decrease in comparison with the end of year 2005. At the
sectoral level, sectoral indices decreased for each of the Banking,
--

أالرقام القيا�سية لكل من قطاعات البنوك والت أ�مني واخلدمات
وال�صناعة بن�سبة ()%18.2( ،)%24.7( ،)%28.1(،)%28.2
على التوايل .وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية أ
لل�سهم املدرجة يف بور�صة
عمان فقد انخف�ضت مبقدار ( )4.1مليار دينار لت�صل �إىل ()22.5
مليار دينار وبانخفا�ض بن�سبته ( )%15.4مقارنة مع نهاية عام 2005
لت�شكل مـا ن�سبتــه ( )%247.4من الناجت املحلي ا إلجمايل.

Insurance, Services, and Industry sectors by (28.2%), (28.1%),
(24.7%), and (18.2 %) respectively. Market capitalization of
listed companies decreased by JD (4.1) billion reaching JD
(22.5) billion, a (15.4 %) decrease against the end of year 2005,
constituting (247.4%) of the GDP.

ASE Resolutions

قرارات بور�صة عمان
قرارات جمل�س ا إلدارة:
•

•

The ASE Board Decided the Following:

املوافقة على قبول �شركة اجلزيرة لال�ستثمارات املالية يف ع�ضوية
بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبا ًرا من  2006/6/8حتت
اال�سم املخت�صر (اجلزيرة) والرقم (.)69
املوافقة على قبول �شركة النخبة للخدمات املالية يف ع�ضوية
بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبار ًا من ،2006/6/12
حتت اال�سم املخت�صر (النخبة) والرقم (.)72

• Accepting the membership of AL-Jazeera for Financial
Investments Company and to start its operation as of
June 8, 2006.
• Accepting the membership of Elite for Financial Services
Company and to start its operation as of June 12, 2006.

ASE Resolutions:

قرارات بور�صة عمان:
قرارات املدير التنفيذي:

The ASE CEO decided on the following:

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الت�سهيالت التجارية
أالردنية والبالغة (� )7.357.393سهم ،لي�صبح ر أ��س املال
املكتتب به واملدفوع (� )14.857.393سهم وذلك اعتبار ًا من
.2006/6/1
•	�إدراج أ��سهم �شركة املجموعة اال�ست�شارية اال�ستثمارية والبالغة
(� )20.937.762سهم يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
.2006/6/5
•	�إدراج أ��سهم ال�شركة أالردنية للتعمري والبالغة ()211.923.247
�سهم يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من .2006/6/5
• تغيري ا�سم �شركة الريموك للت أ�مني واعادة الت أ�مني �إىل �شركة
الريموك للت أ�مني وذلك اعتبار ًا من .2006/6/5
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الزي ل�صناعة أاللب�سة
اجلاهزة والبالغة ( )1.5مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر أ��س املال املكتتب
به واملدفوع ( )11.5مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2006/6/7
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الن�سر العربي للت أ�مني

• List the (7,357,393) shares capital increase of Jordan
Trading Facilities Company as of June 1, 2006. The
company paid in capital reached (14,857,393) shares.
• List the (20,937,762) shares of The Consultant and Investment
Group in the second market as of June 5, 2006.
• List the (211,923,247) shares of Tameer Jordan Company in
the second market as of June 5, 2006.
• Change the name of Yarmouk Insurance and Reinsurance
Company to the Yarmouk Insurance Company as of June 5,
2006.
• List the (1,5) million shares capital increase of El-Zay Ready
Wear Manufacturing Company as of June 7, 2006. The
company paid in capital reached (11,5) million shares.
• List the (2,5) million shares capital increase of Al-Nisr AlArabi Insurance Company as of June 8, 2006. The company

--

 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) مليون �سهم ًا2.5( والبالغة
.2006/6/8 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من5( واملدفوع
2006 •	�إدراج ا إل�صدار اخلام�س من �سندات اخلزينة لعام
) �سند بقيمة50.000(  والبالغ عددها2011/2/28 ا�ستحقاق
) مليون50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( ا�سمية مقدارها
.2006/6/8 ) وذلك اعتبار ًا من%8.03( دينار وفائدة
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الثقة لال�ستثمارات
 لي�صبح،) �سهم6.611.111(  جورد انف�ست والبالغة/أالردنية
) �سهم وذلك29.498.883( ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/8 اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�صناعات البرتوكيماوية
) مليون �سهم ًا والتي متت زيادتها عن طريق1( الو�سيطة والبالغة
توزيع أ��سهم الزيادة الناجتة عن اندماجها مع �شركة الطيف
) مليون5( للبال�ستيك وامللونات الدولية لي�صبح ر أ��س املال املدرج
 علم ًا ب أ�ن ال�شركة �ستبقى2006 /6/7 �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
موقوفة عن التداول حلني ا�ستكمال ا إلجراءات الالزمة العادتها
.�إىل التداول
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية الدولية للفنادق
والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة، ) مليون �سهم ًا2( والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به2005 جزء من أالرباح املدورة ل�سنة
.2006/6/7 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من22( واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة دلتا للت أ�مني والبالغة
والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء، ) �سهم1.640.000(
)5( من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/7 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الدخان وال�سجائر
والتي متت زيادتها عن، ) �سهم3.500.000( الدولية والبالغة
 لي�صبح2005 طريق ر�سملة جزء من االحتياطي االختياري ل�سنة
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا20( ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/7 من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الكهرباء أالردنية
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) مليون �سهم ًا10( والبالغة
 وجزء من االحتياطي،2005 كامل ر�صيد أالرباح املدورة ل�سنة
) مليون60( االختياري لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/7 �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال بنك امل ؤ��س�سة العربية امل�صرفية
والتي متت زيادتها عن طريق، ) �سهم10.350.000( والبالغة

paid in capital reached (5) million shares.
• List the Fifth issue of the Treasury Bonds for the year
2006, as of June 6, 2006. The maturity date is 28/2/2011, the
total number of the issue (50,000) bonds with a total value of
JD (50) million, and (8.03%) interest rate.
• List the (6,611,111) shares capital increase of Jordan
Investment Trust Company as of June 8, 2006. The company
paid in capital reached (29,498,883) shares.
• List the (1) million shares capital increase of Intermediate
Petro-Chemicals Industries Company, which emanated
from distributing stock dividends resulted from the
merge with Spectra International for Plastics & Colors
Company as of June 7, 2006. The company paid in
capital reached (5) million shares. The company will
keep suspended from trading till accomplishing all the
merging requirements.
• List the (2) million shares capital increase of Al-Dawliyah
for Hotels and Malls Company, which emanated from
Capitalization part of the retained earning of year 2005 as
of June 7, 2006. The company paid in capital reached (22)
million shares.
• List the (1,640,000) shares capital increase of Delta Insurance
Company, which emanated from Capitalization part of the
retained earning as of June 7, 2006. The company paid in
capital reached (5) million shares.
• List the (3,500,000) shares capital increase of International
Tobacco and Cigarettes Company, which emanated from
capitalization part of the voluntary reserves of year 2005 as
of June 7, 2006. The company’s paid in capital reached (20)
million shares.
• List the (10) million shares capital increase of Jordan Electric
Power Company, which emanated from Capitalization the
retained earning of year 2005 and part of the voluntary reserves
as of June7, 2006. The company paid in capital reached (60)
million shares.
• List the (10,350,000) shares capital increase of Arab Banking
Corporation /Jordan Company, which emanated from

--

ر�سملة جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به
.2006/6/7 ) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من44.850.000( واملدفوع
• �إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالردنية لل�صناعات
والتي متت، ) �سهم625.000(  جوا يكو والبالغة/ اخل�شبية
زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س
) �سهم وذلك اعتبار ًا من2.500.000( املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/7
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�شرق العربي
) �سهم9.054.436( لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية والبالغة
والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من أالرباح املدورة،
) �سهم18.108.872( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/7 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال البنك أالهلي أالردين والبالغة
والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من،) مليون �سهم ًا17(
)102( عالوة ا إل�صدار لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/7 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج ا�سهم الزيادة يف را�س مال البنك أالردين الكويتي والبالغة
.2006/6/7 ) مليون �سهم حق اكتتاب وذلك اعتبار ًا من15(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل
)250 ( ) مليون �سهم ًا لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به100( والبالغة
.2006/6/14 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات
والتي متت زيادتها عن طريق، ) مليون �سهم ًا3( املالية والبالغة
ر�سملة جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به
.2006/6/14 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من5( واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة اجلنوب ل�صناعة الفالتر
والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة، ) �سهم125.176( والبالغة
جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/14 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من1.376.934(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة جممع ال�شرق أالو�سط
)21.000( لل�صناعات الهند�سية وا إللكرتونية والثقيلة والبالغة
)93.927.552(  لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع، �سهم
.2006/6/18 �سهم وذلك اعتبار ًا من
• �إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�ضامنون العرب
والتي متت زيادتها عن طريق، ) �سهم900.000( والبالغة
ر�سملة جزء من أالرباح املدورة وجزء من االحتياطي االختياري
) �سهم5.900.000( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع

Capitalization part of the retained earning as of June 7, 2006.
The company paid in capital reached (44,850,000) shares.
• List the (625,000) shares capital increase of Wood Industries /
Jwico Company, which emanated from Capitalization part of
the retained earning as of June 7, 2006. The company paid in
capital reached (2,500,000) shares.
• List the (9,054,436) shares capital increase of Arab East
Investment Company, which emanated from Capitalization
part of the retained earning as of June 7, 2006. The company
paid in capital reached (18,108,872) shares.
• List the (17) million shares capital increase of Jordan National
Bank, which emanated from Capitalization part of Issuance
premiums as of June 7, 2006. The company paid in capital
reached (102) million shares.
• List the (15) million shares capital increase of Jordan Kuwait
Bank Company as of June 7, 2006.
• List the (100) million shares capital increase of Housing Bank
for Saving & Investment Company as of June 14, 2006, The
Company paid in capital reached (250) million shares.
• List the (3) million shares capital increase of United for
Financial Investment Company, which emanated from
Capitalization part of the retained earning as of June 7, 2006.
The company paid in capital reached (5) million shares.
• List the (125,176) shares capital increase of AL-Janoub Filters
Manufacturing Company, which emanated from Capitalization
part of the retained earning as of June 14, 2006. The company
paid in capital reached (1,376,934) shares.
• List the (21,000) shares capital increase of Meddle East
Complex for Eng., Electronic & Heavy Industries Company
as of June 18, 2006. The company paid in capital reached
(93,927,552) shares.
• List the (900,000) shares capital increase of the Arab
Assurers Company, which emanated from Capitalization
part of the retained earning and part of the voluntary reserves
as of June 15, 2006. The company paid in capital reached
(5,900,000) shares.
• List the (4,025,000) shares capital increase of Jordan

--

.2006/6/15 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة اخلطوط البحرية
والتي متت زيادتها عن، ) �سهم4.025.000( الوطنية والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال2005 طريق ر�سملة جزء من أالرباح ل�سنة
) �سهم وذلك اعتبار ًا من12.075.000( املكتتب به واملدفوع
.2006/6/15
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة دروي�ش اخلليلي و أ�والده
 والتي متت زيادتها عن طريق،) �سهم1.500.000( والبالغة
ر�سملة جزء من أالرباح املدورة وجزء من االحتياطي االختياري
) �سهم7.500.000( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/15 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال البنك أالردين لال�ستثمار
 والتي متت زيادتها عن،) مليون �سهم ًا11( والتمويل والبالغة
طريق ر�سملة جزء من أالرباح املدورة وجزء من أالرباح لي�صبح
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا44( ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/15 من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال بنك القاهرة عمان والبالغة
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) �سهم22.500.000(
جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/15 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من67.500.000(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال البنك ا إل�سالمي أالردين
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) مليون �سهم ًا10( والبالغة
جزء من أالرباح املدورة وجزء من االحتياطي االختياري لي�صبح
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا50( ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/6/15 من
• �إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بيت املال لالدخار
 والتي متت زيادتها،) مليون �سهم ًا5( لل�سكان والبالغة
واال�ستثمار إ
عن طريق ر�سملة جزء من ر�صيد أالرباح لي�صبح ر أ��س املال املكتتب
.2006/6/15 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من20( به واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة امل�ستثمرون وال�شرق
)6.957( العربي لال�ستثمارات ال�صناعية والعقارية والبالغة
)29.951.304(  لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع، �سهم ًا
.2006/6/20 �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة امل�ستثمرون العرب
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب، ) �سهم ًا6.440( املتحدون والبالغة
) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من119.820.185( به واملدفوع
.2006/6/20

National Shipping Lines Company, which emanated from
Capitalization part of the retained earning of year 2005
as of June15, 2006. The company paid in capital reached
(12,075,000) shares.
• List the (1,500,000) shares capital increase of Darwish ALKhalili & Sons Company, which emanated from Capitalization
part of the retained earning and part of the voluntary reserves
as of June 15, 2006. The company paid in capital reached
(7,500,000) shares.
• List the (11) million shares capital increase of Jordan
Investment & Finance Bank, which emanated from
Capitalization part of the retained earning and part of the
earning as of June 15, 2006. The company paid in capital
reached (44) million shares.
• List the (22,500,000) shares capital increase of Cairo Amman
Bank, which emanated from Capitalization part of the
retained earning as of June 15, 2006. The company paid in
capital reached (67,500,000) shares.
• List the (10) million shares capital increase of Jordan Islamic
Bank for Finance & Investment, which emanated from
Capitalization part of the retained earning and part of the
voluntary reserves as of June 15, 2006. The company paid in
capital reached (50) million shares.
• List the (5) million shares capital increase of Beit Almal
Saving & Investment for Housing Company, which emanated
from Capitalization part of the retained earning as of June
15, 2006. The company paid in capital reached (20) million
shares.
• List the (6,957) shares capital increase of Investors and East
Arab for Industries and Real Estate Investments Company
as of June 20, 2006. The company paid in capital reached
(29,951,304) shares.
• List the (6,440) shares capital increase United Arab Investors
Company as of June 20, 2006. The company paid in capital
reached (119,820,185) shares.
• List the (7) million shares capital increase AL-Quds Ready Mix
Company as of June 20, 2006. The company paid in capital

--

•	�إدراج ا�سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة القد�س لل�صناعات
اخلر�سانية والبالغة ( )7مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر أ��س املال املكتتب
به واملدفوع ( )14مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2006/6/20
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة االت�صاالت أالردنية وذلك اعتبار ًا
من .2006/6/28

reached (14) million shares.
• Suspend the trading on the share of Jordan Telecom Company
as of June 28, 2006.

اال�ستثمـار ا ألجنبي
•
•
•
•

Foreign Investment

بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر
حزيران ( )151مليون دينار ،منها ( )%87.7مل�ستثمرين عرب.
بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني ( )98.6مليون
دينار ،منها ( )%87مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب.
بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر ()52.7
مليون دينار .
�شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني ( )%44.1من
القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية حزيران  ،منـها ()%35
مل�ستثمرين عرب ،و ( )%9.1لغري العرب.

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in June
equaled JD (151) million, (87.7%) of which were purchased
by Arabs.
)• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (98.6
million, (87%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (52.7) million.
• By the end of June shares owned by non-Jordanians represented
(44.1%) of ASE capitalization, (35 %) of which are owned by
Arab investors and (9.1%) by Non-Arabs

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators

ني�سان

�آذار

%
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Change

1022.6

2064.2

()50.4

)Trading Value (JD million

املعدل اليومي حلجم التداول (مليون دينار)

48.7

93.8

()48.1

)Avg. Daily Trading Value (JD m

عدد أال�سهم (مليون)

316.6

495.2

()36.1

)No. of Traded Shares (m

عدد العقود أ
(باللف)

272

348

()22

)No. of Contracts (thousand

22556.7

24503.7

()7.9

)Market Capitalization (JD m

حجم التداول ( مليون دينار)

القيمة ال�سوقية (مليون دينار)

--

