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االجتماع ال�سنوي لالحتاد
الدويل للبور�صات

Annual Meeting For World
Federation Exchanges (WFE)

�شاركت بور�صة عمان ممثلة برئي�س جمل�س �إدارة البور�صة معايل
ال�سيد حممد �صالح احلوراين واملدير التنفيذي ال�سيد جليل طريف
) والذيWFE( يف االجتماع ال�سنوي لالحتاد الدويل للبور�صات
ت�شرين17-15 عقد يف مدينة �ساوباولو يف الربازيل خالل الفرتة
.2006 أالول

H. E. Mr. Mohammed S. Hourani, Chairman of the Board and
Mr. Jalil Tarif the ASE CEO represented the ASE in the Annual
Meeting for World Federation Exchanges (WFE), which was
held in Sawbaelo- Brazil during the period 15-17/10/2006.

التقرير الربعي الثالث للعام

The Third Quarterly Report
2006

2006

ا�ستناد ًا لتعليمات �إدراج أالوراق املالية يف بور�صة عمان والتي أ�لزمت
جميع ال�شركات املدرجة بال�سوق أالول بتقدمي تقارير ربع �سنوية
مراجعة من قبل مدققي ح�ساباتها بهدف زيادة ال�شفافية وا إلف�صاح
يف �سوق ر أ��س املال أالردين من خالل توفري معلومات للم�ستثمرين عن
أ�داء هذه ال�شركات التي ت�ساعدهم يف اتخاذ قرارهم اال�ستثماري؛
ا�ستلمت بور�صة عمان التقارير الربعية ال�صادرة عن ال�شركات
.املدرجة يف ال�سوق أالول
ومع انتهاء املهلة املحددة ال�ستالم التقارير بلغ عدد ال�شركات التي
) �شركة91( قامت بتزويد البور�صة بالتقرير ربع ال�سنوي املراجع
) من �إجمايل ال�شركات املدرجة يف ال�سوق%95( م�شكلة ما ن�سبته
) �شركات فقط5(  يف حني مل تقم،) �شركة96( أالول والبالغ عددها
بتزويد البور�صة بتقريرها ربع ال�سنوي املراجع �ضمن الفرتة املحددة
ب) من تعليمات �إدراج أالوراق/15( فيما يعد خمالفة ألحكام املادة
 حيث أ�ن �شركة الت أ�مني أالردنية قد زودت.املالية يف بور�صة عمان
البور�صة بتقرير ربعي غري مراجع من مدقق ح�ساباتها خالل الفرتة

By virtue of the ASE Listing Directives, all companies listed at the
First Market must submit reviewed quarterly reports during the
first month that follows the said quarter. Such a step shall increase
transparency and disclosure in the Jordanian capital market, by
providing information to investors on companies’ performance,
which helps investors in making their investment decisions.
The ASE received the quarterly reports prepared by the
companies listed at the First Market. By the deadline; the number
of companies that submitted their reviewed reports were (91) out
of (96), representing (95.7%) of the overall companies listed on
the First Market. Five companies did not submit their reports
within the time limit, in breach of Article 15(b) of the ASE Listing
Directives; The Jordan Insurance Company submitted an unreviewed quarterly reports within the time limit, however Arabian
Seas Insurance Company, Holy Land Insurance Company,

--

 و�شركة أالرا�ضي املقد�سة للت أ�مني و�شركة البحار العربية، املحددة
للت أ�مني و�شركة مناجم الفو�سفات أالردنية و�شركة الزي ل�صناعة
.أاللب�سة مل تزود البور�صة بتقريرها الربعي
وقد قامت البور�صة بتعميم التقارير الربعية التي و�صلتها على كافة
الو�سطاء العاملني يف البور�صة من خالل �شبكة ا إلنرتانيت الداخلية
ليقوموا ب�إطالع عمالئهم عليها وكذلك قامت بو�ضع هذه التقارير
 (الن�سخةwww.exchange.jo على موقع البور�صة على �شبكة ا إلنرتنت
 بيانات مالية/العربية) يف اجلزء اخلا�ص بالتعاميم وا إلف�صاحات
.ربعيه

Jordan Phosphate Mines Company and El-Zay Ready Wear
Manufacturing company did not submit their reports. The ASE
shall be imposing penalties on these companies.
The ASE circulated the received quarterly reports to all its
members through Intranet to enable them to inform their clients
thereof. Copies of said reports were also posted on the ASE
website (Arabic version) www.exchange.jo in the Circulars and
Disclosures / quarterly reports window.

نظام تداول م�شرتك بني بور�صة
) وبور�صةATHEX( �أثينا
)CSE(قرب�ص

Common Platform Launch
between ATHEX
and CSE

)CSE( ) وبور�صة قرب�صATHEX( أ�طلقت كل من بور�صة أ�ثينا
نظام تداول م�شرتك داعم ًا لكال ال�سوقني ويف اليوم أالول لبدء
 متكن �سبعة من أالع�ضاء امل�شاركني يف بور�صة قرب�ص،التداول
والذين �سبق قبولهم ك أ�ع�ضاء م�شاركني من التداول يف أال�سهم
 متكن ت�سعة،املدرجة يف بور�صة أ�ثينا ويف الوقت نف�سه
من أالع�ضاء امل�شاركني يف بور�صة أ�ثينا التداول يف
بور�صة قرب�ص با إل�ضافة �إىل ثالثة ع�شر من �شركات
احلفظ أالمني من أ�ن ي�صبحوا أ�ع�ضاء فاعلني يف
.النظام امل�شرتك
ويعترب نظام التداول امل�شرتك ثمرة من ثمرات التعاون
 مع بور�صةHELEX املتوا�صل بني جمموعة �شركات
) والذي يهدف �إىل اال�ستفادة الق�صوىCSE( قرب�ص
من ا إلمكانيات املتوفرة يف كال البور�صتني عن طريق
اال�ستغالل أالمثل للبنية الفنية التحتية أ
وللطر التنظيمية
.والقانونية لكال ال�سوقني املاليني
�إن انطالقة النظام امل�شرتك ت�ساعد امل�شرتكني يف
�سرعة الدخول �إىل البور�صتني املذكورتني بدون حتمل
أ�ية تكاليف �إ�ضافية وهو ما ي�ساهم يف زيادة ال�شفافية
م�ستفيدين من مزايا كل �سوق على حده وانخفا�ض كلفة الت�شغيل من
.خالل اال�ستغالل أالمثل القت�صاديات ال�سوق
�إن انطالق الربنامج امل�شرتك لل�سوق املايل يف كل من أ�ثينا

Athens Exchange (ATHEX) and the Cyprus Stock Exchange
(CSE) launching a Common Platform, supporting the markets
for both exchanges. During the first day of operation, 7 CSE
Members which had been previously accepted as Members of the
Athens Exchange (ATHEX) - Remote Members had
the opportunity to trade in securities listed on the
ATHEX. At the same time, 9 ATHEX Members,
which were recently approved as CSE Remote
Members as well as 13 Custodian Organizations,
had the opportunity to become fully active on the
Common Platform.
The Common Platform is the result of a long
standing cooperation between the companies of the
HELEX Group of Companies, with the Cyprus Stock
Exchange and aims at the more efficient operation of
the two markets through the use of common technical
infrastructure and a compatible legal & regulatory
framework.
The launching of the Common Platform facilitates the common
access of the participants to both markets at zero incremental
cost, a fact that allows for the increase in transparency of the two

--

وقرب�ص قد �ساهم يف زيادة التعاون واملبادرات املتعلقة بتطوير
أ�عمال كال ال�سوقني معا وخا�صة يف منطقة جنوب �شرق أ�وروبا
 �إن معظم أال�سواق املالية االقيليمة.وحو�ض البحر املتو�سط
.تراقب باهتمام كبري هذا الربنامج منذ انطالقته أالوىل

markets, taking advantage of the comparative advantages of each
Stock Exchange as well as the simultaneous decrease in operating
costs through the use of economies of scale.
The successful launching of the ATHEX-CSE Common Platform
will facilitate and further promote the cooperation and initiatives
for the business development of the two markets in the wider region
of south-east Europe and the Mediterranean. The development
of the Common Platform is being watched with interest by the
regional exchanges ever since the initial public announcement of
the ATHEX-CSE cooperation.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

أ�ظهرت م ؤ��شرات أالداء يف بور�صة عمان تراجع ًا يف أ��سعار أ��سهم
ال�شركات املدرجة حيث اغلق الرقم القيا�سي املرجح لبور�صة
 عند2006 عمان منذ بداية العام ولغاية نهاية �شهر ت�شرين أالول
 أ�ما على امل�ستوى.)%25.5( ) نقطة بانخفا�ض ن�سبته6107.6(
 حيث، فقد انخف�ض الرقم القيا�سي جلميع القطاعات،القطاعي
انخف�ضت أالرقام القيا�سية لكل من قطاعات البنوك والت أ�مني
،)%22.3(،)%33.5( ،)%28.5( واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 حيث بلغ حجم التداول منذ بداية العام.) على التوايل%13,8(
) مليار دينار مقارنة مع12.7( 2006 ولغاية �شهر ت�شرين أالول
.)%9.25( ) مليار دينار للعام املا�ضي وبانخفا�ض ن�سبته14(
)3572.7( وبالن�سبة لعدد أال�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل
) مليون �سهم للعام املا�ضي2210.6( مليون �سهم مقارنة مع
 كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل،)%61.6( وبارتفاع ن�سبته
) لنف�س الفرتة من%49.6(  بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد2.9( �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية أ.العام املا�ضي
لل�سهم املدرجة يف بور�صة
)23.2( ) مليون دينار لت�صل �إىل3.4( عمان فقد انخف�ضت مبقدار
2005 ) مقارنة مع نهاية عام%12.9( مليار دينار وبانخفا�ض ن�سبته
.) من الناجت املحلي ا إلجمايل%257.6( لت�شكل مـا ن�سبتــه

ِASE performance indicators revealed a backward performance in
stock prices for listed companies since the beginning of the year
until the end of October 2006, as the weighted index closed at
(6107.6) points at the end of October, a (25.5%) decreased in
comparison with the end of 2005. At the sectoral level, sectoral
indices decreased for each of the Banking, Insurance, Services
and Industry sectors by (%28.5), (%33.5), (%22.3), and (%14)
respectively. The trading volume decreased since the beginning
of the year till end of October to JD (12.7) billion compared to
JD (13.9) billion with the same period of last year, a (%9.25)
decrease. The number of traded shares increased to (3572.7)
million shares in comparison with (2210.6) million shares with
the same period of last year, a (%61.6) increase. The number of
executed contracts increased to (2.9) million contracts, an increase
of (%49.6) in comparison with the same period of last year.
Market capitalization of listed companies decreased by JD (3.4)
million reaching JD (23.2) billion, a (%12.9) decrease against the
end of year 2005, constituting (257.6%) of the GDP.

--

أ�حجام التداول يف بور�صة عمان
ASE Trading Volumes

*

* لغاية �شهر ت�شرين أ�ول 2006

* As of 31/10/2006

املعدل اليومي لعدد العقود املنفذة
Daily Average Number of Transactions
*

* لغاية �شهر ت�شرين أ�ول 2006

* As of 31/10/2006

--

القيمة ال�سوقية لبور�صة عمان ون�ستبها من املحلي ا إلجمايل

Market Capitalization of the ASE & its Percentage to the GDP

*

القيمة ال�سوقية

Market Capitalization

القيمة ال�سوقية GDP /

% of the GDP

* لغاية �شهر ت�شرين أ�ول 2006

* As of 31/10/2006

قرارات بور�صة عمان:

ASE Resolutions:

قرارات جمل�س ا إلدارة:
•

•

•

The ASE Board Decided the Following:

املوافقة على قبول �شركة تفوق لال�ستثمارات املالية يف ع�ضوية
بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبا ًرا من 2006/10/1
حتت اال�سم املخت�صر (تفوق) والرقم (.)82
املوافقة على قبول �شركة املوارد للو�ساطة املالية يف ع�ضوية بور�صة
عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبا ًرا من  2006/10/8حتت اال�سم
املخت�صر (املوارد للو�ساطة) والرقم (.)80
املوافقة على قبول �شركة البالد أ
للوراق املالية واال�ستثمار
يف ع�ضوية بور�صة عمان وبد أ� ممار�سة أ�عمالها اعتبا ًرا من
 2006/10/9حتت اال�سم املخت�صر (البالد) والرقم (.)81

• Accepting the membership of Excel for Brokerage Company
and to start its operation as of October 1,2006.
• Accepting the membership of AL-Mawared for Brokerage
Company and to start its operation as of October 8,2006.
• Accepting the membership of AL-Belad for Brokerage
Company and to start its operation as of October 9,2006.

--

:قرارات املدير التنفيذي

The ASE CEO decided on the following:

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية الدولية للفنادق
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) مليون �سهم ًا3( والبالغة
.2006/10/4 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من25(
•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة االت�صاالت أالردنية وذلك اعتبار ًا
.2006/10/8 من
•	�إدراج أ��سهم �شركة ال�سنابل الدولية لال�ستثمارات املالية ا إل�سالمية
) مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من20( والبالغة
.2006/10/10
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة التجمعات للم�شاريع
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب،) مليون �سهم ًا26( ال�سياحية والبالغة
.2006/10/12 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من40( به واملدفوع
•	�إدراج أ��سهم �شركة زهرة أالردن لال�ستثمارات العقارية والفنادق
) أ�لف �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من500( والبالغة
.2006/10/15
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية ل�صناعة
املبيدات أ
 لي�صبح،) مليون �سهم1.5( والدوية البيطرية والبالغة
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من9( ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/10/18
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة اعمار للتطوير واال�ستثمار
والتي متت زيادتها عن،) �سهم ًا31.047( العقاري والبالغة
طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/10/19 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من11.733.664(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�شرق العربي للت أ�مني
) مليون �سهم ًا حق اكتتاب وذلك اعتبار ًا من5( والبالغة
.2006/10/19
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة الوطنية ل�صناعة
الكوابل أ
) مليون �سهم ًا حق2.5( وال�سالك الكهربائية والبالغة
.2006/10/19 اكتتاب وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالردنية لتجهيز وت�سويق
) مليون �سهم ًا حق اكتتاب وذلك6( الدواجن ومنتجاتها والبالغة
.2006/10/29 اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية لت�صنيع وجتارة
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به، ) أ�لف �سهم ًا500( الورق والبالغة
.2006/10/30 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من5( واملدفوع

• List the (3) million shares capital increase of Arab International
Hotel Company as of October 4, 2006. The company paid in
capital reached (25) million shares.
• Resume Trading with the Shares of Jordan Telecom Company
as of October 8, 2006.
• List the (20) million shares of AL-Sanabel International for
Islamic Financial Investment Company in the Second Market
as of October 10, 2006.
• List the (26) million shares capital increase of AL-Tajamouat
for Touristic Project Company as of October 12, 2006. The
company paid in capital reached (40) million shares.
• List the (500) Thousand shares of Zahrat Alurdon Real Estate
and Hotel Investment Company in the Second Market as
of October 15, 2006.
• List the (1,5) million shares capital increase of Arab Pesticides
and Veterinary Drugs Manufacturing Company as of October
18, 2006. The company paid in capital reached (9) million
shares.
• List the (31,047) shares capital increase of Emmar Investment
and Real Estate Development Company, which emanated from
private subscription as of October 19, 2006. The company paid
in capital reached (11,733,664) shares.
• List the (5) million shares capital increase of Arab Orient
Insurance Company as of October 19, 2006.
• List the (2,5) million shares capital increase of National Cable
and Wire Manufg Company as of October 19, 2006.
• List the (6) million shares capital increase of Poultry Processing
Company as of October 29, 2006.
• List the (500) thousand shares capital increase of Arab Paper
and Cardboard Factories Company as of October 30, 2006.
The company paid in capital reached (5) million shares.

--

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators
%

أ�يلول

ت�شرين أالول

Change

September

October

Trading Value (JD million)

)29.3(

1190.5

841.5

)حجم التداول ( مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (JD m)

)25.5(

59.5

44.3

)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون دينار

No. of Traded Shares (m)

)28.2(

431.3

309.7

)عدد أال�سهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

)22.7(

389.1

300.6

عدد العقود أ
)(باللف

Market Capitalization (JD m)

0.21

23168.3

23217.5

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

اال�ستثمـار ا ألجنبي

Foreign Investment

بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر
) مل�ستثمرين%80(  منها،) مليون دينار118.8( ت�شرين أالول
.عرب
) مليون115.7( بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%66.7(  منها،دينار
) مليون3.2( بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر
. دينار
) من%45.5( �شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني
)% 35(  منـها، القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية ت�شرين أالول
.) لغري العرب%10.5( و،مل�ستثمرين عرب

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in October
equaled JD (118.8) million, (80%) of which were purchased by
Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (115.6)
million, (66.7%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
Positive balance of JD (3.2) million.
• By the end of October, shares owned by non-Jordanians
represented (45.5%) of ASE capitalization, (35.1 %) of which
are owned by Arab investors and (10.5%) by Non-Arabs.

م�ساهمة غري أالردنيني يف القيمة ال�سوقية للبور�صة
The Distribution of the Market Capitalizaion of the ASE as of 31/10/2006

--

•

•
•
•

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

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

Top Ten Performers

ا�سم ال�شركة

ا إلغالق

%
Company’s Name

Closing

احتاد ال�صناعات الكيماوية
والزيوت النباتية

2.98

62.0

& Union Chemical
Vegetable Oil Ind.

نوبار للتجارة واال�ستثمار

10.99

49.5

Nopar For Trading And
Investment

تطوير وت�صنيع وا�ستثمار
املباين

7.45

49.3

Building Development
And Investment

ميثاق لال�ستثمارات
العقارية

4.60

47.0

Methaq Real Estate
Investment

املوارد للتنمية واال�ستثمار

1.21

33.0

Resources Company
& For Development
Investment Plc

ال�صناعات والكربيت
أالردنية  /جيمكو

1.84

29.6

Industrial Match \ Jimco

القد�س للت أ�مني

3.90

29.1

Jerusalem Insurance

أ�مانة لال�ستثمارات
الزراعية وال�صناعية

0.77

24.2

& Amana Agricultural
Industrial Investments

الكفاءة لال�ستثمارات
العقارية واملالية

2.37

21.5

High Performance Real
Estate

البرتاء للتعليم واال�ستثمار

3.00

20.0

Petra Education

ا�سم ال�شركة

Closing

Company’s Name

لللكرتونيات
اجلنوب إ

7.28

45.7

South Electronics

الت أ�مني وطنية أ�هلية

1.82

36.1

The National Ahlia
Insurance

ا إلمناء العربية للتجارة
واال�ستثمارات العاملية

2.38

32.4

Int’l Arabian Development
& Investment Trading

دار الغذاء

1.62

31.6

Nutri Dar

زهرة أالردن لال�ستثمارات
العقارية والفنادق

7.07

30.0

Zahrat Alurdon Real
Estate & Hotels Inv.

املركز أالردين للتجارة
الدولية

1.20

27.7

Jordan International
Trading Center

4.61

21.9

Awtad For Financial And
Real Estate Investment

1.58

21.0

Al-sanabel International
For Islamic Financial
Investment

1.80

20.0

The Arab International
Food Factories

1.36

20.0

Euro Arab Insurance
Group

أ�وتاد لال�ستثمارات
العقارية واملالية
ال�سنابل الدولية
لال�ستثمارات املالية
ا إل�سالمية
امل�صانع العربية الدولية
أ
للغذية واال�ستثمار
املجموعة العربية
أالوروبية للت أ�مني

--

ا إلغالق

%

