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The ASE Holds a Series of
Awareness Lectures

بور�صة عمان تعقد �سل�سلة من
املحا�ضرات التثقيفية
عقدت بور�صة عمان بالتعاون مع هيئة أالوراق املالية ومركز �إيداع
أالوراق املالية �سل�سلة من املحا�ضرات التثقيفية جلمهور املتعاملني
واملهتمني أ
بالوراق املالية .حيث ركزت هذه املحا�ضرات على جملة
من املوا�ضيع أال�سا�سية املرتبطة ب�سوق ر أ��س املال أالردين والتعامل
أ
بالوراق املالية ون�صائح و�إر�شادات عامة تهم املتعاملني واملهتمني
أ
بالوراق املالية ،كما ت�ضمنت �إعطاء امل�شاركني
ملحة عن بع�ض املفاهيم أ
والدوات أال�سا�سية
املتعلقة ب�سوق ر أ��س املال ،مبا يف ذلك أال�سهم
وال�سندات و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتك وحقوق
االكتتاب وحوكمة ال�شركات أ
والرقام القيا�سية
والتحليل أال�سا�سي أ
للوراق املالية با إل�ضافة
�إىل �إجراءات تعريف العمالء لدى مركز ا إليداع
واخلدمات التي تقدم لهم.
و ي أ�تي عقد هذه الدورات حر�ص ًا من بور�صة عمان على توثيق �صالتها
والتوا�صل امل�ستمر باملجتمع املحلي ،ومتا�شي ًا مع ا إل�سرتاتيجية
التثقيفية والت�سويقية يف جمال ن�شر ثقافة اال�ستثمار وزيادة الوعي لدى
املواطنني واملتعاملني أ
بالوراق املالية.كما ت�ساهم
هذه الربامج التثقيفية يف التعريف ب أ�همية �سوق
ر أ��س املال الوطني يف زيادة اال�ستثمارات وخلق
فر�ص التوظيف ،أالمر الذي ي�سهم يف تعزيز
معدالت النمو االقت�صادي باململكة.
ومما يذكر ب أ�ن هذا الربنامج القى �إقبا ًال �شديد ًا
من قبل املتعاملني واملهتمني أ
بالوراق املالية وقد
بلغ عدد امل�شاركني نحو ( )120م�شارك ،علم ًا
ب أ�ن امل�شاركة بهذا الربنامج جمانية.

The Amman Stock Exchange (ASE) in cooperation with Jordan
Securities Commission (JSC) and the Securities Depository Center
(SDC) held a series of awareness lectures to the public who are
interested in dealing with securities. These lectures concentrated
on basic topics relevant to Jordan Capital Market, dealing with
securities and some tips to the investors, in
addition to a glimpse about basic concepts
related to capital market including securities,
bonds, mutual funds, right issues, corporate
governance, indices, fundamental analysis
for securities and procedures of identification
of clients at the SDC.
Holding such lectures goes in line with the
ASE’s policy of strengthening its ties with the local community
and spreading the investment culture and raising awareness
among citizens and investors. These awareness programs stress
the important role of the national capital
market in increasing investments and
creating job opportunities, which supports
the economic growth in the kingdom. The
program, which is free of charge, witnessed
a remarkable attendance as the number of
participants reached about (120).

--

توقيع اتفاقية تعاون م�شرتك
بني بور�صة عمان وبور�صة لندن

The ASE and LSE Sign Cooperation Agreement

وقعت بور�صة عمان وبور�صة لندن اتفاقية تعاون م�شرتك لتقوية
 و�ستوفر االتفاقية �آلية،و متتني ال�صالت املوجودة بني امل ؤ��س�ستني
تعاون طويل أالجل لتعزيز و تطوير قنوات االت�صال وا�ستمرارية
العالقة بني البور�صتني مبا يعود بالفائدة املتبادلة يف جمال
حيث وقع االتفاقية عن بور�صة،اخلدمات املالية يف كال البلدين
عمان مديرها التنفيذي جليل طريف و عن بور�صة لندن مارتن
.غراهام مدير أال�سواق
وتهدف االتفاقية ب�شكل خا�ص �إىل رفع م�ستوى أال�سواق الثانوية
وتطوير أالنظمة والتعليمات وتقدمي العون يف خمتلف املجاالت الفنية
.وتوفري برامج التدريب يف أال�سواق املالية
و يعترب توقيع اتفاقية التعاون مع بور�صة لندن خطوة مهمة لتعزيز
العالقات القائمة و القوية مع بور�صة لندن مما يعود بالفائدة على
�سوق ر أ��س املال الوطني و يف احلفاظ على أ��سواق أ�وراق مالية منظمة
ومما يذكر ب أ�ن بور�صة لندن تقدر العالقات مع البور�صات.للطرفني
أالخرى وتتطلع �إىل تقوية عالقاتها مع بور�صة عمان لتحقيق امل�صالح
.امل�شرتكة مل ؤ��س�ساتها و أ��سواقها
و جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن بور�صة عمان قد عقدت ندوة ا�ستثمار خا�صة
 يف مبنىJordan Capital Market Day ب�سوق ر أ��س املـال أالردين
 و هدفت الندوة �إىل،بور�صة لندن يف أالول يف �شهر �شباط املا�ضي
حتقيق التوا�صل امل�ستمر مع أال�سواق املالية العاملية وامل�ستثمرين
 و �شارك يف الندوة �شركات أ�ردنية متثل م ؤ��س�سات مالية،الدوليني
 وقد ح�ضر اللقاء مدراء ا�ستثمار ميثلون أ�كرب،و�صناعية كربى
ال�شركات وال�صناديق اال�ستثمارية العاملية املوجودة يف بريطانيا و
.التي ت�ستثمر يف ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا
 حيث تعترب من1773 و مما يذكر ب أ�ن بور�صة لندن قد ت أ��س�ست عام
وقد �شهدت.1986  و مت خ�صخ�صتها يف عام،أ�قدم بور�صات العامل
تطورات عديدة منذ ت أ��سي�سها كتقدمي خدمات التداول ا إللكرتوين يف
 وا�ستحداث نظام �إدراج جديد ليتالءم مع متطلبات قطاع1997 عام
 تريليون جنيه4.4  حيث تبلغ قيمتها ال�سوقية.التكنولوجيا املتطورة
.2006 ا�سرتليني كما يف نهاية عام

The Amman Stock Exchange (ASE) and The London Stock
Exchange (LSE) have signed a co-operation agreement to
formalize the existing strong ties between the two organizations.
The agreement will provide a mechanism of long term co-operation
and foster the development of channels of communication and
a continuing relationship between the ASE and the LSE for
the respective benefit of the financial services industry in both
countries and will assist in the maintenance of orderly markets in
securities on the markets operated by each party.
In particular, the agreement covers such areas of co-operation as
the development of a growth market, enhancing the quality of the
secondary market, the development of rules, assistance with the
process of exchange demutualisation and the provision of capital
markets training.
The signing of this co-operation agreement with the London Stock
Exchange is an important step in the long-term development of
the ASE and the Jordanian economy. We look forward to the
development of our already fruitful relationship with the London
Stock Exchange.”
It is worth mentioning that LSE values its links with other
exchanges very highly. It looks forward to developing its strong
relationship with the Amman Stock Exchange, to the mutual
benefit of the two countries’ companies and markets.”
It is worth mentioning that the ASE organized a Jordan Capital
Market Day seminar at the London Stock Exchange in February
2007, to maintain ways of communications with world financial
markets and international investors. The meeting was attended by
investment managers representing the largest funds managers in
the United Kingdom. Jordanian companies representing major
financial and industrial institutions also took part in the day.
The London Stock Exchange is the most international equities
exchange in the world and Europe's largest pool of liquidity. By
the end of 2006, the market capitalization of UK and international
companies on the London Stock Exchange’s markets amounted
to £4.4 trillion.
--

بور�صة عمان ت�شارك يف
امل ؤ�متر الدويل الرابع أل�سواق
ر�أ�س املال

The ASE Participates in the 4th
International Capital Markets
Conference

�شاركت بور�صة عمان ممثلة مبعايل رئي�س جمل�س ا إلدارة ال�سيد
حممد �صالح احلوراين واملدير التنفيذي للبور�صة ال�سيد جليل طريف
يف امل ؤ�متر الدويل الرابع أل�سواق ر أ��س املال الذي عقد يف اليونان يف
 وقد ركز امل ؤ�متر على تعزيز.2007  حزيران19-18 الفرتة ما بني
 حيث قدم املدير.�سبل و �إ�سرتاتيجيات التعاون بني أال�سواق أالع�ضاء
التنفيذي لبور�صة عمان ورقة عمل يف اجلل�سة أالوىل �شرح فيها
وقدم موجز ًا عن التطورات،كيفية ت أ��سي�س بور�صة عمان و تطورها
 كما حتدث عن،احلديثة يف بور�صة عمان واخلطط امل�ستقبلية لها
.فر�ص اال�ستثمار يف �سوق ر أ��س املال أالردين

The ASE, represented by H.E Mr. Mohammad S. Hourani, the
chairman of the board, and Mr. Jalil Tarif, the CEO of the ASE,
participated in the 4th International Capital Markets Conference,
which was held in Greece during the period 18-19 June, 2007. The
conference concentrated on fostering the means and strategies of
co-operation between the members. In the opening session Mr.
Tarif presented a paper on the establishment and the development
of the ASE. Mr. Tarif also tackled the organizational structure, the
performance, and the future outlook of the ASE, in addition to the
investment opportunities in Jordan capital market.

وفد �سوري من جامعة �إدارة
 يزور بور�صة عمانHIBA ا ألعمال

A Syrian Delegation from
HIBA Univ. visits ASE

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد جليل طريف وفد ًا
 حيث قدم ال�سيد نادر.�سوريا/HIBA من جامعة �إدارة أالعمال
عازر نائب املدير التنفيذي �شرح ًا عن أ�هم التطورات احلديثة
التي �شهدها �سوق ر أ��س املال أالردين خالل ال�سنوات املا�ضية

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received a delegation
from the University of Business Administration (HIBA/Syria).
The deputy CEO, Mr. Azar, briefed the delegation on the latest
technical and legislative developments of Jordan Capital Market.

و�آخر التطورات الت�شريعية والتكنولوجية و أ��سا�سيات
ّ  كما.اال�ستثمار يف البور�صة
اطلع الوفد على عمل �شركات
اخلدمات املالية وقام بزيارة �إىل قاعة امل�ستثمرين
.ومرافق البور�صة املختلفة

The delegation visited some of the financial brokerage firms; the
Investor’s Gallery and toured the ASE facilities.

:قرارات بور�صة عمان

ASE Resolutions:

:قرارات جمل�س ا إلدارة

The ASE board decided the following:

•

املوافقة على ان�ضمام ال�شركة أالردنية ال�سعودية ا إلماراتية لال�ستثمارات
املالية يف ع�ضوية بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبا ًرا من
.)87(  حتت اال�سم املخت�صر (جي�سكو) والرقم2007/6/19

Accepting the membership of Jordanian Saudi Emirates
Financial Investment Company and to start its operation as of
June 19, 2007

--

•

The ASE CEO Decided on the Following:

:قرارات املدير التنفيذي

)25( •	�إدراج أ��سهم �شركة الديرة للتطوير العقاري البالغ عددها
.2007/6/4 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
• تغيري ا�سم ال�شركة العربية أالمريكية للت أ�مني التكافلي �إىل �شركة
.2007/6/5 الربكة للتكافل وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الن�سر العربي للت أ�مني
) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق ر�سملة عالوة5( والبالغة
) مليون10(  لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،ا إل�صدار
.2007/6/7 �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س املال �شركة بنك املال أالردين
) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق ر�سملة جزء من7( والبالغة
)123(  لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،2006 أ�رباح عام
.2007/6/7 مليون �سهم وذلك اعتبارا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة تطوير وت�صنيع وا�ستثمار
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) مليون �سهم ًا1( املباين والبالغة
.2007/6/17 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من42( واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�ضامنون العرب
) �سهم والتي متت عن طريق ر�سملة جزء من826.000( والبالغة
عالوة ا إل�صدار وجزء من االحتياطي االختياري وجزء من أالرباح
)6.726.000( املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/6/17 �سهم وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بنك االحتاد لالدخار
) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق11( واال�ستثمار والبالغة
ر�سملة جزء من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به
.2007/6/17 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من66( واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بنك القاهرة عمان
) �سهم والتي متت عن طريق ر�سملة جزء7.500.000( والبالغة
)75( من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/6/17 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إيقاف التداول ب أ��سهم �شركة تطوير العقارات وذلك اعتبار ًا من
.2007/6/17
• تغيري ا�سم �شركة م�صانع املنظفات الكيماوية العربية �إىل ال�شركة
املت�صدرة أ
.2007/6/21 للعمال وامل�شاريع وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة م�صانع أالجواخ أالردنية
) �سهم والتي متت عن طريق ر�سملة2.500.000( والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،جزء من أالرباح املدورة
.2007/6/21 ) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من12.500.000(

• List the (25) million shares of Deera Investment and Real
Estate Development in the second market as of June 4, 2007
• Change the name of Arab American Insurance Company to the
Al-Barakah Takaful Co. Ltd as of June 5, 2006.
• List the (5) million shares capital increase of Al-Niser Al-Arabi
Insurance Company, which emanated from capitalization
issuance premiums, as of June 7, 2007. The company-listed
shares reached (10) million shares.
• List the (7) million shares capital increase of Jordan Capital
Bank Company, which emanated from Capitalization of the
retained earning of year 2006 as of June 7, 2007. The company
paid in capital reached (123) million shares.
• List the (1) million shares capital increase of Building
Development And Investment Co. as of June 17, 2007. The
company paid in capital reached (42) million shares.
• List the (826.000) shares capital increase of the Arab Assurers
Company, which emanated from Capitalization of a part of the
issuance premiums and part of the voluntary reserves and part
of the retained earning as of June17, 2006. The company paid
in capital reached (6.726.000) shares
• List the (11) million shares capital increase of Union Bank
for saving and Investment Company, which emanated from
Capitalization of a part of the retained earning as of June
17, 2007. The company paid in capital reached (66) million
shares.
• List the (7.500.000) shares capital increase of Cairo Amman
Bank Company, which emanated from Capitalization of a part
of the retained earning as of June 17, 2007. The company paid
in capital reached (75) million shares.
• Suspend The Trading of Real Estate Development Share as of
June 17, 2007.
• Change the name of Arab Chemical Detergents Industries
Company to the Premier Business and Project as of June 21,
2006.
• List the (2,500,000) shares capital increase of The Jordan
Worsted Mills, which emanated from capitalization of a part of

--

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�شرق العربي
)11.891.128( لال�ستثمارات املالية و االقت�صادية والبالغة
،�سهم و التي متت عن طريق ر�سملة جزء من أالرباح املرحلة
) مليون �سهم ًا وذلك30( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/6/21 اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة الكهرباء أالردنية
) مليون �سهم والتي متت عن طريق ر�سملة جزء من6(والبالغة
)66(  لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،أالرباح املدورة
.2007/6/21 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار أالول من �سندات اخلزينة لعام
) دينار وقيمة1.000(  بقيمة ا�سمية مقدارها2012/4/30
.2007/6/24 ) مليون دينار وذلك اعتبار ًا من50( �إجمالية تبلغ
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار الثاين من أ�ذونات اخلزينة لعام
) دينار وقيمة1.000(  بقيمة ا�سمية مقدارها2008/2/15
.2007/6/24 ) مليون دينار وذلك اعتبار ًا من50( �إجمالية تبلغ
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار الثالث من أ�ذونات اخلزينة لعام
) دينار وقيمة1.000(  بقيمة ا�سمية مقدارها2008/2/15
.2007/6/24 ) مليون دينار وذلك اعتبار ًا من50( �إجمالية تبلغ
 ا�ستحقاق2007 •	�إدراج ا إل�صدار الرابع من أ�ذونات اخلزينة لعام
) دينار وقيمة1.000(  بقيمة ا�سمية مقدارها2008/5/20
.2007/6/24 ) مليون دينار وذلك اعتبار ًا من50( �إجمالية تبلغ
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالردنية للتعمري والبالغة
، والتي متت عن طريق االكتتاب اخلا�ص,) �سهم50.000(
) �سهم ًا211.981.323( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/6/26 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية لال�ستثمارات
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) مليون �سهم7.5( املالية والبالغة
.2007/6/27 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من10( واملدفوع
) مليون حق اكتتاب ب أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة2( •	�إدراج
.2007/6/27  وذلك اعتبار ًا من،املقاي�ضة للنقل و اال�ستثمار
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة اجلنوب ل�صناعة الفالتر
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) �سهم137.693( والبالغة
.2007/6/27 ) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من1.514.627(
• تغيري ا�سم �شركة الديرة للتطوير العقاري لب�صبح �شركة الديرة
.2007/6/28 لال�ستثمار و التطوير العقاري وذلك اعتبارا من

the retained earnings as of June 21, 2007. The company paid in
capital reached (12.500.000) shares.
• List the (11.891.128) shares capital increase of Arab East
Investment, which emanated from capitalization of a part of
the retained earnings as of June 21, 2007. The company paid
in capital reached (30) million shares.
• List the (6) million shares capital increase of Jordan Electric
Power, which emanated from capitalization of a part of the
retained earnings as of June 21, 2007. The company paid in
capital reached (66) million shares.
• List the First issue of the Treasury Bonds for the year 2007,
as of June 24, 2007. The maturity date is 30/4/2012.The total
value is JD (50) million.
• List the Second issue of the Treasury Bills for the year 2007,
as of June 24, 2007. The maturity date is 15/2/2008.The total
value is JD (50) million.
• List the Third issue of the Treasury Bills for the year 2007,
as of June 24, 2007. The maturity date is 15/2/2008.The total
value is JD (50) million.
• List the Fourth issue of the Treasury Bills for the year 2007,
as of June 24, 2007. The maturity date is 20/5/2008.The total
value is JD (50) million.
• List the (50,000) shares capital increase of Taameer, which
emanated from private subscription Jordan as of June26,
2007. The company paid in capital reached (211.981.323) shares.
• List the (7.5) million shares capital increase of Arab Financial
Investment as of June 27, 2007. The company paid in capital
reached (10) million shares.
• List the (2) million right issues of Transport and Investment
Barter Company as of June 27, 2007.
• List the (137,693) shares capital increase of Al-Janoub Filters
Manufacturing as of June 27, 2007. The company paid in
capital reached (1.514.627) million shares
• Change the name of Deera Real Estate Development
Company to become Deera Investment & Real Estate
development Company as of June 28, 2006.

--

�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 حزيران من عام
) مقارنة مع م�ستواه يف%4.4( ) نقطة بارتفاع ن�سبته5761.6(
 فقد ارتفع الرقم، أ�ما على امل�ستوى القطاعي.2006 نهاية عام
 حيث ارتفعت أالرقام القيا�سية،القيا�سي جلميع القطاعات
لكل من قطاعات البنوك والت أ�مني واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 وبلغ حجم.) على التوايل%15.7( ،)%6.1(،)%12.2(،)%0.6(
)6.167( 2007 التداول منذ بداية العام ولغاية �شهر حزيران
) مليار دينار للعام املا�ضي7.983( مليار دينار مقارنة مع
 وبالن�سبة لعدد أال�سهم املتداولة فقد.)% 22.7( وبانخفا�ض ن�سبته
) مليار1.915() مليار �سهم مقارنة مع2.097( ارتفع لي�صل �إىل
 كما ارتفعت عدد،)%9.5( �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
 بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد1.723( العقود املنفذة لي�صل �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%9.1(
أ
) مليار1.3( لل�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
)%6.2( ) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته22.4( دينار لت�صل �إىل
) من%221.5(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2006 مقارنة مع نهاية عام
.الناجت املحلي ا إلجمايل

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance since the beginning of the year until the end of Jِ une
2007, as the weighted index closed at (5761.6) points at the end
of June, a (4.4%) increase in comparison with the end of 2006.
At the sectoral level, sectoral indices increased for each of the
Banking, Insurance, Services and Industry sectors by (0.6%),
(12.2%), (6.1%), and (15.7%) respectively. The trading volume
has decreased since the beginning of the year until the end of
June to JD (6.167) billion compared to JD (7.983) billion with
the same period of last year, a (22.7%) decrease. The number of
traded shares increased to (2.097) billion shares in comparison
with (1.915) billion shares at the same period of last year, a (9.5%)
increase. The number of executed contracts increased to (1.723)
million contracts, an increase of (9.1%) in comparison with the
same period of last year. Market capitalization of listed companies
increased by JD (1.3) million reaching JD (22.4) billion, a (6.2%)
increase against the end of year 2006, constituting (221.5%) of
the GDP.

اال�ستثمـار ا ألجنبي

Foreign Investment

بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر
.) مل�ستثمرين عرب%83.7(  منها،) مليون دينار172.4( حزيران
) مليون123( بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%90.3(  منها،دينار
)49.3( بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر
.مليون دينار
) من%45.8( �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
)%34.5(  منـها، القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية حزيران
.) لغري العرب% 11.3( و،مل�ستثمرين عرب

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in June
equaled JD (172.4) million, (83.7 %) of which were purchased
by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (123)
million, (90.3 %) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (49.3) million.
• By the end of June, shares owned by non-Jordanians represented
(45.8%) of ASE capitalization, (34.5 %) of which are owned
by Arab investors and (11.3%) by Non-Arabs.

--

•
•
•
•

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators
%

أ�يار

حزيران

Change

May

June

Trading Value (JD million)

20.3

843

1014

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

38.5

36.6

50.7

No. of Traded Shares (m)

25.9

346

435.8

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

No. of Contracts (thousand)

3.4

279.8

289.3

عدد العقود أ
)(باللف

Market Capitalization (JD m)

)0.8(

22569.3

22389.9

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

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

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

Lowest Ten Performers

Top Ten Performers

%
Company’s Name

ا إلغالق

%

ا�سم ال�شركة

Closing

Nopar For Trading And
Investment

29.7

4.44

نوبار للتجارة واال�ستثمار

United Insurance

24.3

1.62

املتحدة للت أ�مني

Winter Valley Tour

19.1

2.03

وادي ال�شتا لال�ستثمارات
ال�سياحية

18.9

2.09

*املقاي�ضة للنقل واال�ستثمار

Amana Agricultural &
Industrial Investments

18.1

0.68

أ�مانة لال�ستثمارات
ال�صناعية والزراعية

Middle East Diversified
Investment

18.1

2.36

ال�شرق االو�سط
لال�ستثمارات املتعددة

Jordan Central

17.7

1.81

Jordan International
Investment

17.7

Oasis Insurance

Jordan Ceramic Industries

Transport And Investment
Barter*

Company’s Name

ا إلغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Bindar Trading &
Investment

44.5

3.57

بندار للتجارة واال�ستثمار

Arab German Insurance

41.8

1.73

العربية االملانية للت أ�مني

Resources ForDev. &
Inv.

41.4

1.23

املوارد للتنمية واال�ستثمار

The Arab International
Food Factories

41.1

3.47

امل�صانع العربية الدولية
لالغذية واال�ستثمار

Jordan Phosphate
Mines

40.2

6.10

مناجم الفو�سفات
االردنية

Arab Inter. For
Investment & Education

35.6

5.49

العربية الدولية للتعليم
واال�ستثمار

االردنية املركزية

Arab Union International
Insurance

34.5

1.48

االحتاد العربي الدويل
للت أ�مني

1.35

االردن الدولية لال�ستثمار

Arab Investors Union For
Real Estates Dev.

33.3

2.92

احتاد امل�ستثمرون العرب
للتطوير العقاري

17.6

1.78

الواحة للت أ�مني

Contempro For Housing
Projects

33.0

2.90

املعا�صرون للم�شاريع
اال�سكانية

14.5

0.78

الدولية لل�صناعات
اخلزفية

Travertine (Travco)

32.7

1.38

الرتافرتني

*The changing in the price was calculated under the reference price

مت احت�ساب التغري يف ال�سعر بناءا على ال�سعر املرجعي

--

*

أ�يهما أ�ف�ضل امل�ضاربة أ�م اال�ستثمار القائم على أ��س�س علمية �سليمة؟

�إن امل�ستثمر الواعي يخطط للم�ستقبل على املدى الطويل وهذا يختلف عن امل�ضارب الذي يريد �أن يحقق عائد مرتفع بني ليلة
و�ضحاها.
عندما ت�ستثمر يجب �أن تتذكر ما يلي:
•	ا�ستثمر املال الفائ�ض عن حاجتك.
• حدد هدفك اال�ستثماري والفرتة الزمنية.
• اعرف طبيعة اال�ستثمار هل هو ا�ستثمار طويل �أو ق�صري أالجل وطبيعة العائد على هذا اال�ستثمار.
•	ا�ستثمر على املدى الطويل وهي ا�سرتاتيجية ثبت جناحها لكل امل�ستثمرين.
• ت�سلح باملعرفة من خالل البحث الدقيق واملتابعة املنتظمة ال�ستثماراتك.

ما هي العوامل التي ت ؤ�ثر على أ��سعار أ
ال�سهم؟

�إن �أ�سعار أال�سهم معر�ضه لالرتفاع واالنخفا�ض وفق ًا للعالقة بني العر�ض
والطلب ك أ�ي نوع �آخر من ال�سلع ،ومن �أهم العوامل التي ت ؤ�ثر على �أ�سعار أال�سهم ما يلي:
� .1أداء ال�رشكة (ربحيتها) حيث يت أ�ثر ذلك بالتغري يف حجم الطلب على منتجات ال�رشكة و التغري يف �أ�سعار بيعها و التغري يف
ا�سعار املواد أالولية� ،إ�ضافة �إىل ال�سيا�سات املتبعة.
الحداث الدولية وت�ؤثر على �أ�سعار أ
 .2أ
ال�سهم لت أ�ثريها علىاقت�صاد البلد.
أ
للقت�صاد الوطني و�أ�سعار الفائدة.
	.3الو�ضاع االقت�صادية املختلفة إ

ما هي حمفظة أ
الوراق املالية؟

متثل حمفظة أ
الوراق املالية جمموع ما ميتلكه �أي م�ستثمر من �أوراق مالية.

--

