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ASE Participates in the First
Economic Forum of Irbid

بور�صة عمان ت�شارك يف م�ؤمتر
�إربد االقت�صادي الأول

Amman Stock Exchange (ASE) participated in the First

�شاركت بور�صة عمان يف م�ؤمتر �إربد االقت�صادي الأول والذي عقد
،2008  حزيران23-21عمان يف الفرتة بني/يف فندق كمبن�سكي
حيث �ألقى ال�سيد �أجمد الق�ضاة رئي�س دائرة التوعية والعالقات
العامة كلمة حول التطورات احلديثة يف بور�صة عمان و�سوق ر�أ�س
 كما حتدث عن دور �أ�سواق املال يف دعم االقت�صاد،املال يف الأردن
.الأردين وتوفري فر�ص عمل لل�شباب

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.

اجتماع جلنة عمل االحتاد
الدويل للبور�صات

The WFE Working
Committee Meeting
The ASE, represented by the Director of the Research and

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد �سامي حطاب رئي�س دائرة
الأبحاث والعالقات الدولية يف اجتماع جلنة العمل لالحتاد الدويل
28-25 للبور�صات والذي عقد مبدينة نيويورك خالل الفرتة
 وقد مت خالل االجتماع مناق�شة العديد من الق�ضايا.2008 حزيران
 التطورات،من �أهمها تعديل نظام انتخاب جمل�س �إدارة االحتاد
 حتليل �إيرادات وم�صروفات،التي �شهدتها �أ�سواق امل�شتقات املالية
 وحتليل،دور امل�ؤ�س�سات ذاتية التنظيم،البور�صات الأع�ضاء
 كما.ال�ستبيان حول اجلهود الت�سويقية والتعريفية لدول االحتاد
مت مناق�شة تقارير فرق العمل اخلا�صة باالحتاد والتي ت�شمل فرقة
عمل خا�صة بتطوير الإح�صائيات ال�صدارة عن االحتاد وفرقة
 �إ�ضافة لذلك مت ا�ستعرا�ض الدرا�سات التي.عمل حول الت�شريعات
2008  كما متت ا�ستعرا�ض �أن�شطة االحتاد للعام.يقوم بها االحتاد
.2009 والأن�شطة املتوقعة للعام

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.
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A Syrian Delegation
Visits ASE

وفد �سوري من جامعة دم�شق
يزور بور�صة عمان
ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد جليل طريف وفد ًا من
.�سوريا/ كلية االقت�صاد من جامعة دم�شق/ طالب الدرا�سات العليا
وقدم ال�سيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي �شرح ًا عن �أهم التطورات
احلديثة التي �شهدها �سوق ر�أ�س املال الأردين خالل ال�سنوات املا�ضية
و�آخر التطورات الت�شريعية والتكنولوجية و�أ�سا�سيات اال�ستثمار يف
ّ  كما.البور�صة
اطلع الوفد على �آلية عمل �شركات اخلدمات املالية
.وقام بزيارة �إىل قاعة امل�ستثمرين ومرافق البور�صة املختلفة

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.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

�أظهرت م�ؤ�شرات الأداء يف بور�صة عمان �أداء مميز ًا خالل �شهر
 حيث �أغلق الرقم القيا�سي املرجح للأ�سهم.2008 حزيران من عام
) مقارنة مع29.9( ) نقطة وبارتفاع ن�سبته4772.2( احلرة عند
 وقد جاء ذلك نتيجة الرتفاع الرقم،2007 م�ستواه يف نهاية العام
 وقطاع،)%8.3( القيا�سي لأ�سعار �أ�سهم القطاع املايل بن�سبة
 كما،)%82.7(  ولقطاع ال�صناعة بن�سبة،)%36.8( اخلدمات بن�سبة
) نقطة10491( �أغلق الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة ال�سوقية عند
.2007 ) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام%39.5( بارتفاع ن�سبته
)12.293(  حوايل2008 وبلغ حجم التداول لغاية �شهر حزيران
) مليار دينار لنف�س الفرتة من العام6.149( مليار دينار مقارنة مع
 وبالن�سبة لعدد الأ�سهم املتداولة.)%99.9( املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
)2.089( ) مليار �سهم مقارنة مع3.271( فقد ارتفع لي�صل �إىل
 كما ارتفعت،)%56.5( مليار �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
 بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد2.249( عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%31.4(
) مليار11.2( للأ�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
)%38.3( ) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته40.406( دينار لت�صل �إىل
) من الناجت%360(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2007 مقارنة مع نهاية عام
.املحلي الإجمايل

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.
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ASE Resolutions

:قرارات بور�صة عمان
:قرارات املدير التنفيذي

The CEO of the ASE Decided on the Following:

•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة البنك التجاري الأردين
 والتي متت زيادتها عن طريق،) �سهم ًا6.325.000( والبالغة
) من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س املال6.325.000( ر�سملة
) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من69.575.000( املكتتب به واملدفوع
.2008/6/4
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال بنك امل�ؤ�س�سة العربية
 والتي متت زيادتها،) �سهم ًا8.409.375( امل�صرفية والبالغة
) من الأرباح املدورة لي�صبح8.409.375( عن طريق ر�سملة
) �سهم ًا وذلك64.471.875( ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/6/4 اعتبار ًا من
) مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة بال�شركة7.5( •	�إدراج
الوطنية ل�صناعة الكوابل والأ�سالك الكهربائية وذلك اعتبار ًا
.2008/6/4 من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة تعمري الأردنية القاب�ضة
 والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب،) �سهم ًا250( والبالغة
)211.982.323( اخلا�ص لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/6/8 �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال م�صانع الأجواخ الأردنية والبالغة
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء،) �سهم ًا2.500.000(
)15( من عالوة الإ�صدار لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/6/8 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الت�أمني الإ�سالمية
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) مليون �سهم ًا2( والبالغة
جزء من عالوة الإ�صدار واالحتياطي االختياري والأرباح املدورة
) مليون �سهم ًا وذلك10( لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/6/8 اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة �إعمار للتطوير
 والتي متت،) �سهم ًا1.795.500( واال�ستثمار العقاري والبالغة
زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س
) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا13.765.500( املال املكتتب به واملدفوع
.2008/6/8 من
/ • تعليق التداول ب�أ�سهم ال�شركة ال�صناعية التجارية الزراعية
.2008/6/8 الإنتاج يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من

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

•	�إدراج الإ�صدار الرابع من �أذونات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/4/14والبالغ عددها ( � )100ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/6/9
•	�إدراج الإ�صدار اخلام�س من �أذونات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/4/28والبالغ عددها ( � )100ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/6/9
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة الل�ؤل�ؤة ل�صناعة الورق ال�صحي يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/6/10
•	�إدراج الإ�صدار ال�ساد�س من �أذونات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/5/15والبالغ عددها ( � )100ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/6/12
•	�إدراج الإ�صدار اخلام�س من �سندات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2010/5/20والبالغ عددها ( � )103.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )103مليون دينار
وفائدة ( )7.962وذلك اعتبار ًا من .2008/6/12
• نقل �إدراج �أ�سهم �شركة البوتا�س العربية من ال�سوق الأول �إىل
ال�سوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/6/12
• نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأردنية الفرن�سية للت�أمني من ال�سوق الأول
�إىل ال�سوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبار ًا من 2008./6/12
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية
واالقت�صادية يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/6/12
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة ال�شرق العربي
لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية والبالغة ( )5مليون �سهم ًا،
لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة ( )40مليون �سهم وذلك
اعتبار ًا من .2008/6/12
• تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة ال�شرق للم�شاريع اال�ستثمارية يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/6/15
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الديرة لال�ستثمار والتطوير
العقاري والبالغة ( )10مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
البور�صة ( )40مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من .2008/6/16
•	�إدراج �أ�سهم �شركة �سبائك لال�ستثمار والبالغ عددها ( )8مليون
�سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من .2008/6/18
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم ال�شركة الأردنية لل�صناعات اخل�شبية /
جوايكو يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/6/18

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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•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة الأردنية لل�صناعات
 لي�صبح ر�أ�س،) مليون �سهم ًا1( جوايكو والبالغة/ اخل�شبية
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا4.5( املال املدرج يف البور�صة
2008/6/18 من
•	�إدراج الإ�صدار احلادي والثالثون من �سندات �سلطة املياه لعام
) �ألف بقيمة18 (  والبالغ عددها2011/5/12  ا�ستحقاق2008
) مليون18( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( ا�سمية مقدارها
2008/6/19 دينار وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س املال �شركة الت�أمني الوطنية
) �سهم ًا والتي متت عن طريق ر�سملة500.000(والبالغة
) مليون4( لي�صبح ر�أ�س املال املدرج لل�شركة،) دينار500.000(
.2008/6/19�سهم ًا وذلك اعتبارا من
) مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة4( •	�إدراج
.2008/6/19 وذلك اعتبارا من،الت�أمني الوطنية
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة املجموعة العربية
والتي متت زيادتها،) مليون �سهم ًا2( الأوروبية للت�أمني والبالغة
 لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب،) دينار720.000( عن طريق ر�سملة
.2008/6/19 ) �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من6.720.000(به
) حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة ب�شركة املجموعة1.280.000( •	�إدراج
2008/6/19 العربية الأوروبية للت�أمني وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة بنك القاهرة عمان والبالغة
) مليون5( والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) مليون �سهم ًا5(
 لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب،دينار من ح�ساب الأ�سهم املقرتح توزيعها
.2008/6/19 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من80( به
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الكهرباء الأردنية والبالغة
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة مبلغ،) مليون �سهم ًا4(
)1.789.453( ) دينار من الأرباح املدورة ومبلغ2.210.547(
دينار من االحتياطي االختياري لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
.2008/6/19 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من70( البور�صة
) مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة ب�شركة الأردن62.5( •	�إدراج
.2008/6/19 دبي للأمالك وذلك اعتبار ًا من
) مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة ب�شركة العرب10( •	�إدراج
.2008/6/19 للتنمية العقارية وذلك اعتبار ًا من
) حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة بال�شركة العاملية7.453.290( •	�إدراج
.2008/6/19 للو�ساطة والأ�سواق املالية وذلك اعتبار ًا من
) حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة ب�شركة حديد11.925.000( •	�إدراج
.2008/6/19 الأردن وذلك اعتبار ًا من

• 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.
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•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة ال�شرق للم�شاريع اال�ستثمارية يف
البور�صة وذلك اعتبار ًا من.2008/6/22
•	�إدراج ( )7.5مليون حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة ب�شركة الأمل
لال�ستثمارات املالية وذلك اعتبار ًا من .2008/6/26
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة االحتاد العربي الدويل
للت�أمني والبالغة ( )2مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
البور�صة ( )6مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008./6/29
•	�إدراج الإ�صدار الثامن من �أذونات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2008/8/28والبالغ عددها (� )150ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )150مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/6/29
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة تعمري الأردنية القاب�ضة
والبالغة (� )250سهم ًا ،والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب
اخلا�ص ،لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع ()211.982.573
�سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/6/30

• 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 paidin capital reached (211.982.573) shares.

Foreign Investment

اال�ستثمـار الأجنبي
•

•
•
•

بلغت قيمة الأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري الأردنيني خالل �شهر
حزيران ( )633.5مليون دينار ،منها ( )%83.8مل�ستثمرين
عرب.
بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني ( )557.9مليون
دينار ،منها ( )%81.9مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب.
بلغ �صايف ا�ستثمار غري الأردنيني خالل هذا ال�شهر ()75.5
مليون دينار.
�شكلت الأ�سهم اململوكة من قبل غري الأردنيني ( )%50.9من
القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية حزيران ،منـها ()%33.5
مل�ستثمرين عرب ،و( )%17.4لغري العرب.

• 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 Indicators

م�ؤ�شرات �أداء البور�صة

%

�آيار

حزيران

Change

May

June

Trading Value (JD million)

70.9

2063

3525

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

47.5

108.6

160.2

)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون

No. of Traded Shares (m)

60.1

546.5

874.8

)عدد الأ�سهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

48.5

354.5

526.3

)عدد العقود (بالألف

Market Capitalization (JD m)

12.2

36022

40406

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Lowest Ten Performers

Top Ten Performers

%
Company’s Name

الإغالق
Closing

%

ا�سم ال�شركة

Resources For
Development & Inv.

42.0

1.96

املوارد للتنمية واال�ستثمار

General Investment

27.2

4.41

Industrial Industries &
Match/Jimco

20.3

Union Land Development

Company’s Name

الإغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

The Islamic Insurance *

97.4

4.58

* الت�أمني الإ�سالمية

اال�ستثمارات العامة

Al-Amin For Investment

94.3

6.10

الأمني لال�ستثم ـ ــار

2.59

ال�صناعات والكربيت
 جيمكو/ الأردنية

Jordan Phosphate Mines

79.1

61.58

مناجم الفو�سفات الأردنية

17.5

1.84

االحتاد لتطوير الأرا�ضي

Jordan Sulpho-Chemicals

67.3

7.36

ال�سلفوكيماويات الأردنية

Comprehensive Multiple
Projects

16.0

2.20

املتكاملة للم�شاريع املتعددة

Al- Sharq Investments
Projects(Holding)

60.4

2.15

ال�شرق للم�شاريع
اال�ستثمارية

Arab East For Real Estate
Investments

15.0

8.25

ال�شرق العربي
لال�ستثمارات العقارية

Al-Ahlia Commercial
Centers

54.5

1.73

الأهلية للمراكز التجارية

Real Estate Development

13.8

1.56

تطوي ــر العقـ ــارات

National Portfolio
Securities

53.0

4.33

املحفظة الوطنية للأوراق
املالية

The Jordan Pipes
Manufacturing

13.4

2.58

الأردنية ل�صناعة الأنابيب

South Electronics

49.4

1.24

اجلنوب للإلكرتونيات

Ard Alnnomow For Real
Estate Development And
Investment

13.4

3.44

�أر�ض النمو للتطوير
واال�ستثمار العقاري

Darwish Al-Khalili & Sons

43.9

2.36

�شركة دروي�ش اخلليلي
و�أوالده

Specialized Trading &
Investment

13.2

1.84

املتخ�ص�صة للتجارة
واال�ستثمارات

Methaq Real Estate
Investment

41.4

1.98

ميثاق لال�ستثمارات
العقارية

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

* مت احت�ساب التغري يف �سعر �سهم ال�شركة مع الأخذ بعني االعتبار الزيادة يف ر�أ�سمال
ال�شركة التي متت عن طريق الأ�سهم املجانية
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�أهم امل�صطلحات وامل�ؤ�رشات امل�ستخدمة يف �سوق الأوراق املالية
•

ال�سوق الأولية :هي ال�سوق التي يتم من خاللها بيع الأوراق املالية امل�صدرة لأول مرة والتي ت�سهم يف
زيادة التكوين الر�أ�سمايل.

•

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

•

الأوراق املالية :هي حقوق ملكية متثل جزءاً من ر�أ�سمال �رشكة �أو جزءاً من دين على �رشكة �أو م�ؤ�س�سة �أو
ح�صة يف �صندوق ا�ستثماري ،وت�شمل الأ�سهم وال�سندات والوحدات وغريها.

•

القيمة اال�سمية لل�سهم :دينار �أردين واحد وت�صدر الأ�سهم �إما بالقيمة الإ�سمية �أو بعالوة �إ�صدار �أو
بخ�صم �إ�صدار.

•

القيمة الدفرتية لل�سهم :متثل ح�صة ال�سهم يف حقوق امل�ساهمني يف ال�رشكة وحت�سب على �أ�سا�س ق�سمة
حقوق امل�ساهمني على عدد الأ�سهم امل�صدرة.

•

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

•

حقوق امل�ساهمني :متثل ر�أ�س املال املدفوع م�ضاف ًا �إليه عالوة الإ�صدار واالحتياطات ب�أنواعها والأرباح
املدورة ومطروح ًا منها خ�صم الإ�صدار واخل�سائر
املدورة و�أ�سهم اخلزينة.

•

القيمة ال�سوقية لل�رشكة :وت�ساوي القيمة
ال�سوقية لل�سهم الواحد م�رضوبة بعدد الأ�سهم
امل�صدرة لل�رشكة.

•

الأرباح النقدية املوزعة :هي الأرباح املخ�ص�صة
للتوزيع على امل�ساهمني نقداً وتكون حلامل ال�سهم
يوم �إجتماع الهيئة العامة العادي لل�رشكة.

•

الأ�سهم املجانية :هي الأ�سهم التي متنح
مل�ساهمي ال�رشكة دون مقابل بهدف زيادة
ر�أ�سمال ال�رشكة ،وعادة متنح هذه الأ�سهم من
االحتياطات االختيارية والأرباح املدورة
وعالوة الإ�صدار لدى ال�رشكة وتكون حلامل
ال�سهم يف اليوم اخلام�س ع�رش ملوافقة جمل�س
مفو�ضي هيئة الأوراق املالية على ت�سجيل
الزيادة يف ر�أ�س املال.
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