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His Majesty ّLays Foundation
Stone for the National
Financial Center of Jordan

جاللة امللك عبد الله الثاين
املعظم ي�ضع حجر ا أل�سا�س
ملبنى املركز املايل الوطني
و�ضع �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين املعظم حفظه
اهلل حجر أال�سا�س ملبنى املركز املايل الوطني أالردين والذي ي أ�تي
�إن�شا ؤ�ه تنفيذ ًا لر ؤ�ية جاللته يف تعزيز تواجد أالردن كمركز مايل
�إقليمي متميز يوفر اخلدمات املتخ�ص�صة لكافة املتعاملني يف �سوق
.ر أ��س املال وفق أ�حدث املعايري الدولية
ويع ّد �إن�شاء هذا املركز خطوة رائد ًة يف جمال
تنفيذ �إ�سرتاتيجية ت�شجيع اال�ستثمار يف أالوراق
املالية أالردنية وما لذلك من �آثار �إيجابية يف
 وي�ضم.تعزيز اال�ستثمار والنمو االقت�صادي
 مركز،املركز املايل كل من بور�صة عمان
 وقاعة، مكاتب الو�سطاء،�إيداع أالوراق املالية
 با إل�ضافة �إىل معهد متخ�ص�ص للخدمات، ومكاتب للبنوك،للجمهور
املالية الرفيعة ذات ال�صلة ب�سوق ر أ��س املال والذي �سيتم فيه تدريب
الكوادر املهنية واملتخ�ص�صة القادرة على العمل على امل�ستويني املحلي
.وا إلقليمي
و�سيقام املركز على قطعة أ�ر�ض حماذية للمبنى
احلايل مل ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال يف منطقة
.) مرت ًا مربع ًا14184( عرجان وتبلغ م�ساحتها
يحت�ضن املركز املرافق املجهزة بالبنية التحتية
ا إللكرتونية أ
وال�سا�سية املتطورة املراعية للبيئة
 �إ�ضافة �إىل قاعة،والطاقة وفق أ�حدث التقنيات
خا�صة بامل�ستثمرين حتتوي على التجهيزات الفنية و�شا�شات العر�ض
و�شبكات االت�صال ا إللكرتونية التي متكنهم من متابعة ا�ستثماراتهم
.وتعامالتهم يف بور�صة عمان

His Majesty King Abdullah Iّ I laid the foundation stone for the
building of the National Financial Center of Jordan, which is
established as a realization of his Majesty’s vision of fostering the
presence of Jordan as a remarkable financial center in the region,
which provides specialized internationally
recognized facilities for investors in the
capital market.
Establishing this center is considered a
pioneering step to encourage investment in
Jordanian securities, which has a positive
effect on encouraging investment and
economic growth. The building is comprised of the Amman
Stock Exchange, Securities Depository Center, brokerage
firms, investors’ gallery, bank offices and a specialized financial
institute at which specialized, technical
cadres will be trained to work at the local
and regional levels.
The center will be built on a land beside the
current building of Jordan Capital Market
Institutions in Arjan; the land is (14184)
square meters. It encompasses facilities
equipped with advanced electronic infrastructure, in addition to
the investors’ gallery, which includes technical equipments, video
walls, electronic networks that enable investors to follow up their
investments in the ASE.
--

وفد من �أوزبك�ستان يزور بور�صة
عمان

A Delegation from Uzbekistan
Visits the ASE

ا�ستقبل املدير التنفيذي ال�سيد جليل طريف وفدا من ممثلي االحتاد
العام ل�سيدات أالعمال واملقاوالت يف أ�وزبك�ستان
برئا�سة ال�سيدة مريعادلوفا قادروفنا خالل
زيارتهم ألهم امل ؤ��س�سات االقت�صادية يف
 حيث قدم لهم خالل اللقاء �شرح ًا عن،أالردن
تاريخ �سوق ر أ��س املال أالردين و�آخر التطورات
الت�شريعية والتكنولوجية و أ��سا�سيات اال�ستثمار
كما قام ال�سيد نادر عازر نائب. يف البور�صة
املدير التنفيذي بعر�ض موجز عن أ�هم اخلطط امل�ستقبلية لبور�صة
.عمان وطرق تطويرها

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received a delegation of
the General Union of Businesswomen and
Contracting works in Uzbekistan headed by
Mrs. Miaadlova Qadrovna during their visit
to some key financial institutions in Jordan.
Mr. Tarif briefed them on the nature of the
work of the ASE, the latest legislative and
technical developments of Jordan Capital
Market and principles of investment in the ASE. Also, Mr. Azar,
the deputy CEO of the ASE, briefed them on the importan future
plans of the ASE.

 يزورUNIDO وفد يوناين من
بور�صة عمان

A Greek Delegation from
UNIDO visits ASE

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد جليل طريف وفدا
 يرت أ��سهUNIDO من منظمة أالمم املتحدة للتنمية ال�صناعيه
نيكوال�س كرياني�س رئي�س مكتب التطوير التكنولوجي و اال�ستثمار يف
 وقد بحث طريف.  يف اليونانUNIDO منظمة
مع كرياني�س �سبل تعزيز التوا�صل والتعاون
 كما.االقت�صادي بني بور�صة عمان و املنظمة
قدم �شرح ًا عن أ�هم التطورات احلديثة التي
�شهدها �سوق ر أ��س املال أالردين خالل ال�سنوات
 وقد ح�ضر اللقاء كل من أ�جمد.املا�ضية
الق�ضاة رئي�س دائرة التوعية والعالقات العامة
يف البور�صة وثيودور كارالي�س وايرين �سيت�س خرباء تطوير اال�ستثمار
.UNIDO من منظمة

The CEO of Amman Stock Exchange, Mr. Jalil Tarif, received
a delegation from the Unit of United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) headed by Mr. Nikolacs
Keranis, Head of UNIDO Investment and
Technology Promotion Office. During
the meeting Mr. Tarif and Mr. Keranis
discussed means of strengthening economic
cooperation between the ASE and UNIDO
organization. Mr. Tarif briefed the delegation
on the latest developments of Jordan Capital
Market. Mr. Amjad Qudah, Director of Awareness and Public
Relations in the ASE and Mr. Theodore Karalis and Ms. Irene
Saites investment promotion experts from UNIDO attended the
meeting.

--

اجتماع جلنة العمل الحتاد
البور�صات ا ألوروبية ا آل�سيوية

Meeting of FEAS Working
Committee

�شاركت بور�صة عمان يف اجتماع جلنة العمل التابعة الحتاد البور�صات
أالوروبية ا آل�سيوية والتي عقدت يف مدينة كييف /أ�وكرانيا خالل الفرتة
من  ،2007/5/4-3حيث تر أ��س ال�سيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي
للبور�صة اجتماعات اللجنة .حيث مت خالل االجتماع مناق�شة العديد من
الق�ضايا أ�همها :التقرير ن�صف ال�سنوي الذي ي�صدره االحتاد ويت�ضمن
ملحة موجزة عن كل ع�ضو من أ�ع�ضاء االحتاد ،وحتليل ا إليرادات
وامل�صاريف ألع�ضاء االحتاد ،والتقارير املقدمة من فرق العمل اخلا�صة
باالحتاد ،وبرنامج تبادل الزيارات التدريبي بني أ�ع�ضاء االحتاد،
وجدول ن�شاطات االحتاد املقرتحة للعام � ،2007إ�ضافة �إىل مناق�شة
أ�وجه التعاون بني االحتاد واالحتاد الدويل للبور�صات  ،علما ب أ�ن اللجنة
ت�ضم يف ع�ضويتها  30ع�ضو ًا من مناطق و�سط وجنوب �آ�سيا �إ�ضافة �إىل
دول من ال�شرق أالو�سط مبا يف ذلك ( )7بور�صات للدول العربية.

The Deputy CEO of the AES, Mr. Nader Azar, chaired the meeting
of the working committee of the Federation of Euro-Asian Stock
Exchanges (FEAS) which was held in Kiev/Ukraine in May 3-4,
2007. The meeting handled various issues such as the semi-annual
report of the Federation, the expenditure and revenue analysis, the
reports of the union task forces, the bilateral training program for
member exchanges, the suggested activities for the year 2007 and
the areas of cooperation between the Federation and the World
Federation of Exchanges (WFE). The committee comprised 30
members of mid and South Asia and other countries from the
Middle East including (7) Arab stock exchanges..

ور�شة عمل النظام القانوين
للتعامل با ألوراق املالية

The Legal Framework Of
Trading In Securities Workshop

�شاركت بور�صة عمان يف ور�شة عمل بعنوان النظام القانوين للتعامل
أ
بالوراق املالية و التي عقدتها هيئة أالوراق املالية بالتعاون مع ال�شبكة
القانونية للن�ساء العربيات و مب�شاركة ما يقارب مائة قا�ض و قا�ضية
من ق�صر العدل و حمكمة بداية عمان وحماكم اال�ستئناف و املحاكم
االبتدائية وحماكم ال�صلح .حيث تهدف الور�شة التي تعقدها هيئة
أالوراق املالية �سنويا �إىل تبادل اخلربات واملعلومات و تعزيز قدرات
و كفاءة العاملني يف هذا املجال و خا�صة بكل ما هو مت�صل بالتعامل
أ
بالوراق املالية بجوانبه الفنية و القانونية.

ASE participated in a workshop on the legal framework of
trading in securities, which was held by the JSC in cooperation
with the Legal Network for Arab Women in the presence of 100
judges from the Palace of Justice, Amman court of First Instance,
appeal courts, courts of first instance and courts of settlement. The
workshop, which is held annually by the JSC, aims at exchanging
experiences and information in this field, and promoting the
competence in the technical and legal aspects of securities.

االجتماع ال�سنوي لهيئة
الرقابة ا ألمريكية

The Annual U.S. Securities
Meeting

�شاركت بور�صة عمان ممثلة بال�سيد ب�سام أ�بو عبا�س رئي�س دائرة
ا إلدراج والعمليات وال�سيد ن�ضال حمدان رئي�س الدائرة ا إلدارية
واملالية يف االجتماع ال�سنوي لهيئة الرقابة أالمريكية لتطوير أ��سواق
ر أ��س املال الذي عقد يف وا�شنطن خالل الفرتة  26-16ني�سان ،2007

The ASE, represented by Mr. Bassam Abu Abass, director of
the Listing and Operations Department and Mr. Nidal Hamdan,
director of the Administrative and Financial Department
participated in the U.S. Securities and Exchange Commission’s
--

حيث تناول االجتماع عدة موا�ضيع متعلقة بتطوير أ��سواق ر أ��س املال
.واجلوانب الت�شريعية و أ��ساليب الرقابة احلديثة

annual International Institute for Securities Market Development
which was held in Washington D.C from April 16-26,2007.
The meeting addressed several issues including the market
development, surveillance and regulation of securities markets.

وفود طالبية تزور بور�صة عمان

Delegations visit the ASE
•

ا�ستقبل ال�سيد نادر عازر نائب التنفيذي لبور�صة عمان وفد من
�سلطنة عمان خالل م�شاركتهم يف برنامج تدريبي بني جامعة
 حيث قدم ال�سيد.”الريموك و �سلطنة عمان بعنوان “املحا�سبة
أ�جمد الق�ضاة رئي�س دائرة التوعية والعالقات العامة �شرح ًا عن
طبيعة عمل بور�صة عمان وعن �آخر التطورات
التقنية والت�شريعية التي �شهدها �سوق ر أ��س
.املال أالردين
زارت بور�صة عمان وفود طالبية من كل من
جامعة العلوم التطبيقية و جامعة �إربد أالهلية
حيث قدم لهم ال�سيد نادر عازر نائب املدير
التنفيذي �شرحا عن �آخر التطورات احلديثة
 كما قامت. يف بور�صة عمان من النواحي التقنية و الت�شريعية
الوفود بزيارة �إىل قاعة امل�ستثمرين و اطلعت على طبيعة عمل
.�شركات اخلدمات املالية

The deputy CEO of the ASE, Mr.Nader Azer, received a
delegation from the Sultanate of Oman during their participation
in a training program between Yarmouk University and the
Sultanate of Oman entitled “Accounting”. Mr.Amjad Al-Qudah
the director of the Awareness and Public
Relations department briefed the delegation
on the latest legislative and technical
developments of the Jordan capital market.

•

Students Delegations from Applied Sciences
University and Irbid University/Banking and
Financial Sciences visited the ASE. Mr. Nader Azar, the Deputy
CEO of ASE briefed them about the nature of the work of the
ASE and the latest developments in Jordan capital market. They
also visited the investors’ gallery and some brokerage firms.

:قرارات املدير التنفيذي

The CEO of ASE Decided on the Following:

•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة تطوير و ت�صنيع و ا�ستثمار املباين
.2007/5/3 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة تطوير و ت�صنيع و ا�ستثمار
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به،) مليون �سهم ًا40( املباين والبالغة
.2007/5/3 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من41( واملدفوع
) مليون حق اكتتاب با�سهم الزيادة يف �شركة تطوير و1( •	�إدراج
.2007/5/3 ت�صنيع و ا�ستثمار املباين وذلك اعتبار ًا من
• نقل ادراج أ��سهم �شركة املتحدة للت أ�مني من ال�سوق الثاين �إىل
.2007/5/8ال�سوق أالول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
• نقل �إدراج أ��سهم ال�شركة العربية أالملانية من ال�سوق الثاين �إىل
.2007/5/8ال�سوق أالول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالهلية للمراكز

Re-trade the shares of Building Development And Investment
Co. as of May 3, 2007.

•

List the (40) million shares capital increase of Building
Development And Investment Co.as of May 3,2007. The
company paid in capital reached (41) million shares.

•

List the (1) million shares capital increase of Building
Development And Investment Co. as of May 3,2007.

•

Transferring the shares of The United Insurance from the
Second market to the First market as of May 8,2007.

•

Transferring the shares of Arab German Insurance from the
Second market to the First market as of May 8, 2007.

•

•

قرارات بور�صة عمان

ASE Resolutions
•

•

List the (438.470) shares capital increase of Al-ahlia
--

 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب،) �سهم438.470( التجارية والبالغة
.2007/5/9 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من6( به واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العاملية للو�ساطة
أ
) �سهم والتي متت عن1.393.138( وال�سواق املالية والبالغة
طريق ر�سملة أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املدرج يف البور�صة
.2007/5/9) �سهم وذلك اعتبار ًا من21.295.117(
) حق اكتتاب ب أ��سهم الزيادة ب�شركة مدار�س4.382.185(•	�إدراج
.2007/5/9 أالحتاد وذلك اعتبار ًا من
أ
الردن والبالغة-مني
�•	�إدراج أ��سهم �شركة املتو�سط واخلليج للت أ
) مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من10( عددها
.2007/5/20
)500.000( • ادراج أ��سهم �شركة ال�سامل لال�ستثمار والبالغة عددها
.2007/5/20 �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�شرق أالو�سط للت أ�مني
) مليون3( ) مليون �سهم ًا والتي متت عن طريق ر�سملة3( والبالغة
دينار من أالرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املدرج يف البور�صة
.2007/5/24 دينار وذلك اعتبارا من/) مليون �سهم ًا18(
) حق اكتتاب ب أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال6.500.000( •	�إدراج
.2007/5/24 �شركة بندار للتجارة واال�ستثمار وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة بنك امل ؤ��س�سة العربية
) �سهم والتي متت عن11.212.500( امل�صرفية والبالغة
) �سهم من االرباح املدورة ور�سملة8.970.000( طريق ر�سملة
)�سهم من االحتياطي االختياري لي�صبح ر أ��س2.242.500(
) �سهم وذلك اعتبار ًا56.062.500( املال املكتتب به واملدفوع
.2007/5/24 من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة أالردنية للتعمري والبالغة
والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص،)�سهم ًا250(
) �سهم211.931.323( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2007/5/29 وذلك اعتبار ًا من
• تعليق التداول ب أ��سهم ال�شركة البحرينية أالردنية للتقنية
.2007/5/30 واالت�صاالت وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ميثاق لال�ستثمارات
 لي�صبح ر أ��س املال،) �سهم2.500.000( العقارية والبالغة
) �سهم وذلك اعتبار ًا من7.500.000( املكتتب به واملدفوع
.2007/5/31
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة أاللبان أالردنية والبالغة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) �سهم1.375.000(
.2007/5/31 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من4(

Commercial Centers as of May 9, 2007. The company paid in
capital reached (6) million shares.
•

List the (1.393.138) million shares capital increase of
International Brokerage and Financial market, which
emanated from Capitalization the retained earning as of May
9, 2007. Paid in capital reached (21.295.117) shares.

•

List the (4.382.185) million right issue capital increase of
Ittihad Schools as of May 9, 2007.

•

List the (10) million shares of Med Gulf -Jordan Company in
the second market as of May 20, 2007

•

List the (10) million shares of Al-Salem for Investments in the
second market as of May 20, 2007.

•

List the (3) million shares capital increase of Middle East
Insurance, which emanated from Capitalization the (3) million
share of the retained earning as of May 24,2007.Paid in capital
reached (18) million shares.

•

List the (6,500,000) million rights issue capital increase of
Bindar Trading and Investments of May 24, 2007.

•

List the (11,212,500) shares capital increase of Arab Banking
Cooperation/(Jordan), which emanated from Capitalization
(8,970,000) share of the retained earning and Capitalization
(2,242,500) share of the voluntary reserves as of May 24,
2007. The company paid in capital reached (56,062,500)
shares.

•

List the (250) shares capital increase of Taameer Jordan
Company, which emanated from private subscription as
of May 29, 2007. The company paid in capital reached
(211,931,323) shares.

•

Suspend the Trading of Batelco Jordan Company as of May
30, 2007.

•

List the (2,500,000) shares capital increase of Methaq Real
Estate Investment Company as of May 31, 2007. The company
paid in capital reached (7,500,000) shares.

•

List the (1,375,000) shares capital increase of Jordan Dairy
Company as of May 31,2007. The company paid in capital
reached (4) million shares.

•

List the (5,750,000) million shares capital increase of Jordan
Commercial Bank, which emanated from Capitalization the
--

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة البنك التجاري االردين
) �سهم والتي متت زيادنها عن طريق5.750.000( والبالغة
ر�سملة االرباح املدورة لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
2007 /5/31 ) �سهم وذلك اعتبارا من63.250.000(
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة الل ؤ�ل ؤ�ة ل�صناعة الورق ال�صحي وذلك
.2007/5/31 اعتبار ًا من

share of the retained earning as of May 31, 2007. The paid- in
capital reached (63,250,000) shares.
•

Suspend the Trading of Pearl Sanitary Paper Company as of
May 31, 2007.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

أ�ظهرت م ؤ��شرات أالداء يف بور�صة عمان أ�داء مميز ًا خالل �شهر أ�يار
)5831.1(  حيث أ�غلق الرقم القيا�سي املرجح عند.2007 من عام
) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية عام%5.7( نقطة بارتفاع ن�سبته
 فقد ارتفع الرقم القيا�سي جلميع، أ�ما على امل�ستوى القطاعي.2006
 حيث ارتفعت أالرقام القيا�سية لكل من قطاعات البنوك،القطاعات
،)%6(،)%5.7(،)%3.9( والت أ�مني واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 وبلغ حجم التداول منذ بداية العام ولغاية.) على التوايل%11.8(
) مليار7.037( ) مليار دينار مقارنة مع5.153( 2007 �شهر ايار
 وبالن�سبة لعدد.)% 26.8( دينار للعام املا�ضي وبانخفا�ض ن�سبته
) مليار �سهم مقارنة1.661( أال�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل
،)%3.1( ) مليار �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته1.611(مع
،) مليون عقد1.434( كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل
 وبالن�سبة.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%8.8( بارتفاع ن�سبته
للقيمة ال�سوقية أ
لل�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته22.7( ) مليون دينار لت�صل �إىل1.5(
)%223.3(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2006 ) مقارنة مع نهاية عام%7.1(
.من الناجت املحلي ا إلجمايل

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance since the beginning of the year until the end of M
ِ ay
2007, as the weighted index closed at (5831.1) points at the end of
April, a (7.1%) 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 (3.9%), (5.7%), (6%),
and (11.8%) respectively. The trading volume has decreased
since the beginning of the year until the end of May to JD (5.153)
billion compared to JD (7.037) billion with the same period of last
year, a (26.8%) decrease. The number of traded shares increased
to (1.661) billion shares in comparison with (1.611) billion shares
at the same period of last year, a (3.1%) increase. The number
of executed contracts increased to (1.434) million contracts, an
increase of (8.8%) in comparison with the same period of last
year. Market capitalization of listed companies increased by JD
(1.5) million reaching JD (22.6) billion, a (7.1%) increase against
the end of year 2006, constituting (223.3%) of the GDP.

اال�ستثمـار ا ألجنبي

Foreign Investment
•

· بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر
.) مل�ستثمرين عرب%89.4(  منها،) مليون دينار208.6( أ�يار
)129.5( · بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%89.6(  منها،مليون دينار
) مليون79( · بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر
. دينار

The value of shares purchased by Non-Jordanians in May
equaled JD (208.6) million, (89.4%) of which were purchased
by Arabs.

•

The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (129.5)
million, (89.6%) of which were sold by Arabs.

•

During this month, net Non–Jordanian investments showed a

--

)%46.4( · �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
)%35.4(  منـها، من القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية أ�يار
.) لغري العرب% 11( و،مل�ستثمرين عرب

positive balance of JD (79)million.
•

By the end of May, shares owned by non-Jordanians represented
(46.4%) of ASE capitalization, (35.4 %) of which are owned
by Arab investors and (11%) by Non-Arabs..

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators
%

ني�سان

أ�يار

Change

April

May

Trading Value (JD million)

11.2

758

843

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

1.4

36.1

36.6

No. of Traded Shares (m)

25.8

275

346

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

No. of Contracts (thousand)

13.5

246.6

279.8

Market Capitalization (JD m)

)1.6(

22944.6

22569.3

عدد العقود أ
)(باللف
)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

Closing

%

ا�سم ال�شركة

Company’s Name

ا إلغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Arab American Takaful
Insurance

79.5

2.98

العربية أالمريكية للت أ�مني
التكافلي

Al-januob Filters
Manufacturing

78.5

2.82

اجلنوب ل�صناعة الفالتر

ال�شاخمة لال�ستثمارات
العقارية واملالية

Specialized Jordanian
Investment

47.8

3.03

االردنية لال�ستثمارات
املتخ�ص�صة

1.50

الت أ�مني العامة العربية

Ittihad Schools

45.1

2.13

مدار�س االحتاد

20.3

1.88

بيت اال�ستثمار للخدمات
املالية

International For Medical
Investment

43.8

3.38

الدولية لال�ستثمارات
الطبية

Cairo Amman Bank

17.4

3.14

بنك القاهرة عمان

Nopar For Trading And
Investment

43.0

6.32

نوبار للتجارة واال�ستثمار

Union Tobacco &
Cigarette Industries

16.6

4.21

م�صانع االحتاد النتاج التبغ
وال�سجائر

Palaces Realestate &
Development

42.2

2.73

الق�صور للم�شاريع العقارية

The Holy Land Insurance

16.2

1.19

االرا�ضي املقد�سة للت أ�مني

International Ceramic
Industries

38.3

0.83

الدولية لل�صناعات
اخلزفية

The National Ahlia
Insurance

15.1

1.07

الت أ�مني الوطنية االهلية

The Arab International
Food Factories

36.7

2.46

امل�صانع العربية الدولية
لالغذية وا إل�ستثمار

Al-bilad Medical Services

14.0

1.47

البالد للخدمات الطبية

Int’l Arabian
Development &
Investment Trading

30.4

3.52

االمناء العربية للتجارة
واال�ستثمارات العاملية

Arab German Insurance

34.4

1.22

العربية أالملانية للت أ�مني

Comprehensive Multiple
Projects Company

24.4

1.77

املتكاملة للم�شاريع املتعددة

Alshamekha For Real
Estate And Financial
Investments Co.

22.4

2.57

General Arabia Insurance

20.6

Investment House For
Financial Services

--

ا�سرتاتيجية اال�ستثمار الناجح :

�إن اال�ستثمار يف أالوراق املالية يعترب فن وعلم له �أ�صوله وقواعده ويتطلب قدراً من املعرفة واخلربات العلمية والعملية التي ت�ساعد
الر�شادات التي ميكن �أن تقدم يف هذا املجال
على ح�سن االختيار واملفا�ضلة بني الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف ال�سوق .ومن �أهم إ
ما يلي:
�أو ًال :حتديد املركز املايل :يجب �أن يتم اال�ستثمار يف املبلغ الفائ�ض عن احلاجة ،ألن اال�ستثمار يف �سوق أالوراق املالية يتطلب
فرتة طويلة أالجل.
ثاني ًا :حتديد الهدف :يجب �أن يعك�س اال�ستثمار �أهداف امل�ستثمر ،من حيث طبيعة العائد املرجو حتقيقه (متنامي� ،أو ثابت� ،أو
االثنني معاً) .كما يجب حتديد التوقيت املالئم للح�صول على هذا العائد.
ثالث ًا :حجم املخاطر التي ميكن حتملها :كلما كان العائد املرجو �أعلى كلما كان على امل�ستثمر حتمل خماطر �أعلى.
رابع ًا :الت�سلح باملعرفة� :رضورة املعرفة التامة بكافة أالدوات اال�ستثمارية املتاحة واملعلومات املتوفرة عن هذه أالدوات من
الملام بكيفية قراءة املعلومات املالية املتوفرة عن االدوات املالية املتداولة.
معلومات عامة ومالية وجوهرية ،و�رضورة إ
ال�ستثمار على املعرفة
خام�س ًا :بذل اجلهد والوقت :يجب ان يكون إ
التامة ،وهذا يتطلب من امل�ستثمر بذل اجلهد والوقت للبحث
عن املعلومات حول الورقة املالية التي يرغب باال�ستثمار بها
وحتليل هذه املعلومات للو�صول �إىل قرار ا�ستثماري �سليم ،ويف
حال عدم القدرة على ذلك ميكن اللجوء �إىل اجلهات املرخ�صة
ال�ستثمار يف أالدوات ذات املخاطر
ال�ست�شارات املالية �أو إ
لتقدمي إ
ال�ستثمار.
املتدنية كال�سندات و�صناديق إ
�ساد�س ًا :الواقعية والتنويع :أال�سواق املالية عر�ضة لالرتفاع
واالنخفا�ض والعوائد ال تتحقق ب�رسعة لذلك يحمي اال�ستثمار
طويل أالجل امل�ستثمر من التقلبات اليومية .كما يقلل التنويع
يف أالوراق املالية ويف �آجال اال�ستثمار درجة املخاطر �إىل حد
كبري.
�سابع ًا :معرفة امل�ستثمر حلقوقه :البد للم�ستثمر �أن يكون على معرفة تامة بحقوقه التي حفظتها الت�رشيعات والقوانني ،كما يجب
الكتتابات يف
�أن ال يتقاع�س عن ممار�سة حقوقه كح�ضور �إجتماعات الهيئات العامة لل�رشكات ،و�إ�ستالم �أرباح أال�سهم ورديات إ
مواعيدها ،كذلك �رضورة املطالبة بحقوقه.

--

