84  العدد- 2006 أ�يلول
September 2006 - Issue 84

IMF Study on
the Feasibility of Investing
in the ASE

درا�سة ل�صندوق النقد الدويل
حول جدوى اال�ستثمار يف
بور�صة عمان
قام �صندوق النقد الدويل م ؤ�خر ًا بن�شر ورقة بحثية بعنوان “ جدوى
اال�ستثمار يف بور�صة عمان من اجل تخفي�ض خماطر اال�ستثمار
 وانطالقا من.”من خالل التنويع اجلغرايف أ�م من اجل أ�دائها؟
هذا الهدف قامت الدرا�سة بتحليل أ�داء بور�صة عمان ومدى
.ارتباطها مع بع�ض أال�سواق املالية ا إلقليمية والعاملية
وتو�صلت الدرا�سة �إىل أ�نه ميكن للم�ستثمرين يف أال�سواق
املتقدمة والنا�شئة (غري العربية) اال�ستفادة من اال�ستثمار
،يف بور�صة عمان بهدف تقليل املخاطر عن طريق التنويع
و أ��شارت الدرا�سة �إىل أ�ن بور�صة عمان تتميز عن أال�سواق
العربية أالخرى من حيث ال�شفافية والتنظيم والبيئة الت�شريعية
 �إ�ضافة �إىل أ�ن تذبذب أال�سعار يف بور�صة عمان، اجلاذبة لال�ستثمار
كذلك بينت الدرا�سة بان اال�ستثمار يف بور�صة، يعترب منخف�ض ن�سبيا
عمان يعترب ا�ستثمارا يف البور�صات العربية ب�شكل غري مبا�شر كون
.بور�صة عمان ترتبط بعالقة تكاملية مع هذه أال�سواق
وت�شري الدرا�سة �إىل أ�ن متو�سط العائد أال�سبوعي لال�ستثمار أ
بال�سهم
 وهي ن�سبة مرتفعة مقارنة مع الن�سبة%0.43 يف بور�صة عمان يبلغ
 با�ستثناء العائد يف ال�سوق ال�سعودي،ال�سائدة يف الدول أالخرى
 فت�شري الدرا�سة �إىل أ�ن، أ�ما من ناحية املخاطر.%0.53 والذي يبلغ
متو�سط املخاطر للعوائد مقا�سا باالنحراف املعياري يف بور�صة عمان
 وهي ن�سبة مقاربة ملتو�سط املخاطر يف أال�سواق العربية،%2.52 هو
 �إال أ�نها أ�قل من الن�سبة ال�سائدة يف أال�سواق النا�شئة،واملتطورة
 ومبقارنة.%2.42 با�ستثناء ال�سعودية حيث بلغ متو�سط املخاطر
بور�صة عمان أ
،)Sharp Ratio( بال�سواق أالخرى بوا�سطة ما ي�سمى

The International Monetary Fund (IMF) recently published
a research paper entitled “The Feasibility of Investing in the
Amman Stock Exchange: investing in it for risk diversification
or performance?” in which the study analyzed the
performance of the ASE and the extent of its Co integration
with some Arab, emerging and developed market.
The study has some implications for international
portfolio diversification overall, the results suggested that
investing in several Arab stock markets may offer a limited
opportunity for further long-term risk diversification. Investors
desiring to diversify their portfolios in developed and other nonArab emerging stock markets may be able to achieve additional
diversification by investing in the ASE. The ASE compares
favorably with many other Arab markets in terms of investment
restrictions, transparency, and the regulatory environment, and
has had relatively low price volatility. The study also showed
that the Jordanian market is granger-caused by markets in Saudi
Arabia and Kuwait. Thus, outside investors could get indirect
exposure Arab stock markets by investing in Jordan.
The study also shows that the average weekly return for the ASE
is 0.43%, which is high compared with other countries except
Saudi market has 0.53%. However in term of risk Jordan’s
average standard deviation of returns 2.52 is close to average of
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والذي يقي�س العوائد املعدلة باملخاطر فقد وجدت الدرا�سة ب أ�ن هذه
0.01  وعمان،.0.12  والكويت0.17 الن�سبة لبور�صة عمان بلغت
 با�ستثناء، 0.01  واملغرب، 0.08  وتون�س،0.02  ولبنان،0.09 وم�صر
.0.22 ال�سعودية والذي بلغ معدل العائد املعدل باملخاطر
وت�شري الدرا�سة �إىل أ�ن أالداء القوي لبور�صة عمان يف ال�سنوات
ال�سابقة أ�ثر ًا �إيجابي ًا على االقت�صاد أالردين من خالل ما ي�سمى
 وبالتايل أالثر،) واالدخار واال�ستثمارWealth effect( ب أ�ثر الرثوة
 فزيادة عائد اال�ستثمار يف بور�صة عمان.على التوقعات امل�ستقبلية
، وب�شكل م�شابه.ي ؤ�دي �إىل زيادة اال�ستهالك و زيادة الطلب املحلي
ي ؤ�دي ارتفاع أ��سعار أال�سهم �إىل زيادة عدد ال�شركات املدرجة يف
البور�صة نظر ًا لزيادة حجم أالموال املوجه لال�ستثمار يف البور�صة
من خالل االكتتاب العام وهو ما حدث فعلي ًا يف أالردن يف الفرتة
 ف أ�ن أالداء املتميز للبور�صة قد، عالوة على ذلك.القريبة املا�ضية
جذب املزيد من ر ؤ�و�س أالموال اخلارجية �إىل أالردن والتي �ساعدت
.بدورها يف متويل العجز يف احل�ساب اجلاري

other Arab markets and developed markets but lower than the
average of emerging markets with the exception of the Saudi
market, where the risk average reached 2.42%. And comparing
the ASE with other markets through Sharp Ratio, which measures
the returns comparable with the risks, the study found the rate to
be 0.17 for the ASE, 0.12 for Kuwait, 0.01 for Oman, 0.09 for
Egypt, 0.02 for Lebanon, 0.08 for Tunis, 0.01 for Morocco, with
the exception of Saudi Arabia, which reached 0.22.
The study refers to the strong performance of the ASE over the
past few years likely had positive effect on the macro economy.
The standard transmission channels from the stock market to
the real economy are though the wealth effect, savings and
investments generation, improved intermediation and effects on
expectations. With the increase wealth in stocks, investors increase
their consumption, which tend to increase domestic demand.
Similarly with stock prices increase, more companies go public and
raise money for investment though public offering, which is the case
of Jordan. Moreover, the good stock market performance attracted
capital to Jordan, which helped finance to become somewhat lower.

ن�شر ملكيات جمال�س ا إلدارة
على املواقع ا إللكرتونية

Publishing Board of Directors
Ownership on Websites

قرر جمل�س مفو�ضي هيئة أالوراق املالية ن�شر ما ميلكه أ�ع�ضاء
جمال�س �إدارات ال�شركات امل�ساهمة العامة من أ��سهم يف ال�شركات
املدرجة يف بور�صة عمان على املوقع ا إللكرتوين ملركز �إيداع أالوراق
 ثم على موقع هيئة أالوراق املاليةwww.sdc.com.jo املالية أ�وال
. وحتديث هذه املعلومات فورياwww.jsc.gov.jo ا إللكرتوين
وت أ�تي أ�همية هذا القرار يف �سرعة �إي�صال املعلومة والبيانات �إىل
امل�ستثمرين وا إلف�صاح الفوري عنها بدال من أ�ن ترتك �إىل أ�ع�ضاء
جمال�س �إدارات ال�شركات يف ا إلف�صاح عن ملكياتهم من أ��سهم أ�و
 كما.أ�ي تغيري يح�صل عليها أ�و عدم ا إلف�صاح والوقوع يف املخالفة
أ�ن هذا ا إلجراء با إل�ضافة �إىل ا إلف�صاح الدوري واجلوهري الذي
تقوم به الهيئة وفق التعليمات ف�إنه يوفر املعلومة الفورية عن أ��سماء
أ�ع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات املدرجة وملكياتهم من أال�سهم

The JSC Board of Commissioners decided to publish stocks
ownerships by members of the boards of directors of public
sharing companies in companies listed at the ASE on the
Securities depository Center (SDC) website first www.sdc.com.

jo and then on the Jordan Securities commission (JSC) website
www.jsc.gov.jo and continuously update this information.
This decision stems from the importance of giving speedy access
of information and data to investors and to disclose it directly
and not to leave it up to members of the companies’ boards of
directors to disclose their ownership of stocks or any change that
occurs to or not disclosing it at all and thus be held in violation.
Moreover, this procedure, in addition to the periodic disclosure
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دون أ�ن ترتك أ��سما ؤ�هم وملكياتهم لتظهر يف التقرير ال�سنوي
.ال�صادر عن ال�شركة يف نهاية العام

that is undertaken by the JSC in line with instructions, provides
immediate information about the names of members of the boards
of directors of listed companies and their stocks ownership instead
of leaving the disclosure of their names and their ownership to the
annual report that is issued by the company at the end of the year.

بعثة �صندوق النقد الدويل

IMF Mission

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد جليل طريف وفد بعثة
�صندوق النقد الدويل الذي يقوم بزيارة أ
 حيث ا�ستعر�ض، للردن
ال�سيد طريف خالل اللقاء مع وفد ال�صندوق �آخر التطورات التي
�شهدتها بور�صة عمان على خمتلف أال�صعدة الت�شريعية والتقنية
 ومدى انعكا�سات ذلك على تعزيز �شفافية وكفاءة و�سيولة،والكمية
 و أ�كد ال�سيد طريف ب أ�ن بور�صة عمان قد حققت أ�دا ًء متميز ًا. ال�سوق
خالل ال�سنوات أالخرية انعك�س ذلك على ارتفاع أ�حجام التداول
)32(  �إىل أ�كرث من2006 والقيمة ال�سوقية للبور�صة التي و�صلت عام
. ) من الناجت املحلي ا إلجمايل%270( مليار دوالر لت�شكل نحو

Mr. Jalil Tarif, the CEO of the ASE, received the International
Monetary Fund )IMF( delegation that visited Jordan. During
the meeting with the delegation, Mr. Tarif presented the latest
developments at the legislative, technical and quantitative levels
and its impact on enhancing market transparency, liquidity
and efficiency. Mr. Tarif asserted that the ASE had achieved
remarkable performance during recent years, resulting in an
increase in revenues, in trading volume as well as in market
capitalization that exceeded US$ (32) billion in the year 2006 that
represents (270%) of the GDP.

Cairo & Alexandria Stock
Exchanges chairman Visits ASE

زيارة وفد من بور�صتي القاهرة
وا إل�سكندرية لبور�صة عمان
ا�ستقبل ال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان أال�ستاذ
ماجد �شوقي رئي�س جمل�س �إدارة بور�صتي القاهرة وا إل�سكندرية
الذي قام بزيارة ميدانية �إىل بور�صة عمان وم ؤ��س�سات �سوق ر أ��س
 حيث ا�ستعر�ض ال�سيد طريف خالل اللقاء لل�ضيف،املال أالردين
 وقد مت خالل اللقاء،�آخر التطورات التي �شهدتها بور�صة عمان
بحث �سبل تعزيز التعاون ما بني بور�صة عمان و بور�صتي القاهرة
.وا إل�سكندرية

Mr. Jalil Tarif the ASE CEO received the Chairman Cairo
& Alexandria Stock exchange Mr. Maged Shawky. Mr.
Tarif briefed the Mr. Shawky on the nature work of the ASE
and the latest developments on the Jordan Capital Market.
During the meeting they discussed means of strengthening
cooperation between the ASE and PSE.
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وفود طالبية تزور بور�صة عمان

Students visit the ASE

ا�ستقبل ال�سيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي لبور�صة عمان وفود من
للدارة العامة يف اجلمهورية العربية ال�سورية
كل من املعهد الوطني إ
ووفد من جامعة العلوم التطبيقية يف
 حيث قدم ال�سيد اجمد الق�ضاة،أالردن
رئي�س دائرة التوعية والعالقات العامة
�شرح ًا للوفد عن طبيعة عمل البور�صة
وعن أ�هم التطورات التي �شهدها
�سوق ر أ��س املال أالردين من النواحي
الت�شريعية والتقنية كما اطلع الوفد على
.مرافق البور�صة وقاعة امل�ستثمرين

Mr. Nader Azar the deputy CEO of the ASE received a
delegations From the Syrian National Institute of Public
Administration and a delegation
from Applied science University in
Jordan. Mr. Amjad Al-Qudah, Head
of Awareness and Public Relations
Department briefed the delegations
on the nature work of the ASE and
the latest legislative and technical
developments on the Jordan Capital
Market. The delegation toured the
ASE facilities and Investor’s Gallery.

�أداء بور�صة عمان

ASE Performance

ارتفعت أ�حجام التداول يف بور�صة عمان منذ بداية العام ولغاية
)10.1( ) مليار دينار مقارنة مع10.6(  لت�صل �إىل2006 �شهر �آب
.)%5.2( مليار دينار لنف�س الفرتة من العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
) مليون �سهم2831.6( كما ارتفع عدد أال�سهم املتداولة لي�صل �إىل
) مليون �سهم لنف�س الفرتة من العام املا�ضي1741.7( مقارنة مع
 وارتفع عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل،)%62.6( وبارتفاع ن�سبته
) خالل نف�س الفرتة من%50.3(  بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد2.3(
 وبالن�سبة أل�سعار أال�سهم فقد أ�غلق الرقم القيا�سي.العام املا�ضي
) نقطة6241.3(  عند2006 املرجح لبور�صة عمان بنهاية �آب
 أ�ما على.) عن م�ستواه يف بداية العام%23.8( بانخفا�ض ن�سبته
، فقد انخف�ض الرقم القيا�سي جلميع القطاعات،امل�ستوى القطاعي
حيث انخف�ضت أالرقام القيا�سية لكل من قطاعات البنوك والت أ�مني
)%11( ،)%20( ،)%33(،)%27.2( واخلدمات وال�صناعة بن�سبة
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية أ.على التوايل
لل�سهم املدرجة يف بور�صة
)23.6( ) مليار دينار لت�صل �إىل3.08( عمان فقد انخف�ضت مبقدار
2005 ) مقارنة مع نهاية عام%11.6( مليار دينار وبانخفا�ض بن�سبته
.) من الناجت املحلي ا إلجمايل%261.7( لت�شكل مـا ن�سبتــه

ِThe trading volume at the ASE increased during 2006 to reach
JD (10.6) Billion compared to JD (10.1) billion with the same
period of last year, a (5.2%) increase. The number of traded
shares increased to (2831.6) million shares in comparison with
(1741.7) million shares with the same period of last year, a
(62.6%) increase. The number of executed contracts increased
to (2.3) million contracts, an increase of (50,3 %) in comparison
with the same period of last year. As for the stock prices the ASE
weighted index closed by (6241.3) points at the end of August,
a (23.8%) decrease in comparison with the end of year 2005.
At the sectoral level, sectoral indices decreased for each of the
Banking, Insurance, Services, and Industry sectors by (27.2%),
(33%), (20%), and (11%) respectively. Market capitalization
of listed companies decreased by JD (3.08) billion reaching JD
(23.6) billion, a (11.6 %) decrease against the end of year 2005,
constituting (261.7%) of the GDP.
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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 البحار العربية للت أ�مني
 لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع،) �سهم562.834( والبالغة
.2006/8/3 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من20.971.385(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالردنية النتاج
) مليون �سهم حق اكتتاب وذلك اعتبار ًا من4( أالدوية والبالغة
.2006/8/2
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�شرق العربي
 والتي متت،) �سهم ًا4200( لال�ستثمارات العقارية والبالغة
زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به
.2006/8/6 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من9.995.932( واملدفوع
•	�إعادة التداول ب أ��سهم �شركة الدباغة أالردنية وذلك اعتبار ًا من
.2006/8/6
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة أالردنية لل�صحافة
 لي�صبح ر أ��س،) �سهم350.000( والن�شر “الد�ستور” والبالغة
)مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من4( املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/10
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة التجمعات للم�شاريع
) مليون �سهم حق اكتتاب وذلك اعتبار ًا9.2( ال�سياحية والبالغة
.2006/8/9 من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العقارية أالردنية
) مليون �سهم حق اكتتاب وذلك اعتبار ًا من15( للتنمية والبالغة
.2006/8/9
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة املتكاملة لتطوير
والتي متت زيادتها،) �سهم ًا4.300( أالرا�ضي واال�ستثمار والبالغة
عن طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/14 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من5.950.442(
 ا�ستحقاق2006 •	�إدراج ا إل�صدار الثامن من �سندات اخلزينة لعام
) �سند بقيمة ا�سمية50.000(  والبالغ عددها2011/2/28
) مليون دينار50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2006/8/14 ) وذلك اعتبار ًا من%8.36( وفائدة
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة احلمة املعدنية أالردنية وذلك اعتبار ًا
.2006/8/13 من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة امل�ستثمرون العرب
والتي متت زيادتها عن،) �سهم ًا1.200( املتحدون والبالغة

• List the (562,834) shares capital increase of Arabian Seas
Insurance Company as of August 3, 2006. The company paid
in capital reached (20,971,385) shares.
• List the (4) million shares capital increase of Jordan Pharmacy
Manufacturing Company as of August 2, 2006.
• List the (4200) shares capital increase of Arab East For Real
Estate Investments Company, which emanated from private
subscription as of August 6, 2006. The company paid in capital
reached (9,995,932) shares.
• Re trade on the shares of Jordan Tanning Company as of
August 6, 2006.
• List the (350,000) shares capital increase of Jordan Press and
Publishing/ Addustour Company as of August 10, 2006. The
company paid in capital reached (4) million shares.
• List the (9,200,000) shares capital increase of Al-Tajamouat
For Touristic Project Company as of August 9, 2006.
• List the (15) million shares capital increase of Jordanian Real
Estate For Development Company as of August 9, 2006.
• List the (4,300) shares capital increase of Comprehensive Land
Development and Investment Company, which emanated from
private subscription as of August 14, 2006. The company paid
in capital reached (5,950,442) shares.
• List the Eighth issue of the Treasury Bonds for the year 2006,
as of August 14, 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 (8.36%) interest rate.
• Suspend the trading on the share of Jordan Himmeh Mineral
Company as of August 13, 2006.
• List the (1,200) shares capital increase of United Arab
Investors Company, which emanated from private subscription
as of August 14, 2006. The company paid in capital reached
(119,821,385) shares.
• List the (75,000) shares capital increase of Jordan Steel
Company, which emanated from private subscription as
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طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/14 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من119.821.385(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة حديد أالردن والبالغة
والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص،) �سهم ًا75.000(
) �سهم23.075.000( لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/16 وذلك اعتبار ًا من
)12( •	�إدراج أ��سهم �شركة م�سافات للنقل املتخ�ص�ص والبالغة
.2006/8/21 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
 ا�ستحقاق2006 •	�إدراج ا إل�صدار ال�ساد�س من أ�ذونات اخلزينة لعام
) �سند بقيمة ا�سمية50.000(  والبالغ عددها2006/10/17
) مليون دينار50( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2006/8/22 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة املجموعة اال�ست�شارية
 والتي متت زيادتها،) �سهم ًا1.062.238( اال�ستثمارية والبالغة
عن طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/22 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من22(
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة البحار العربية للت أ�مني
والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب،) �سهم ًا28.615( والبالغة
) مليون �سهم ًا21( اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/22 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة امل�صانع العربية الدولية
أ
 لي�صبح ر أ��س،) مليون �سهم ًا3( للغذية واال�ستثمار والبالغة
) مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من10.5( املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/22
•	�إدراج ا�سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية الدولية
) مليون �سهم حق اكتتاب وذلك اعتبار ًا من3( للفنادق والبالغة
.2006/8/22
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال ال�شركة العربية ل�صناعة املبيدات
أ
 والتي متت زيادتها،) مليون �سهم1.5( والدوية البيطرية والبالغة
.2006/8/22 عن طريق الر�سملة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج ا�سهم الزيادة يف را�س مال ال�شركة العربية ل�صناعة
املبيدات أ
) مليون �سهم حق1.5( والدوية البيطرية والبالغة
.2006/8/22 اكتتاب وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة ال�شرق العربي
 والتي متت زيادتها،) �سهم ًا150( لال�ستثمارات العقارية والبالغة
عن طريق االكتتاب اخلا�ص لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
.2006/8/24 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من9.996.082(

of August 16, 2006. The company paid in capital reached
(23,075,000) shares.
• List the (12) million shares of Masafat For Specialised Transport
Company in the second market as of August 21, 2006.
• List the Sixth issue of the Treasury Bills for the year 2006, as
of August 22, 2006. The maturity date is 17/10/2006, the total
number of the issue (50,000) bonds with a total value of JD
(50) million.
• List the (1,062,238) shares capital increase of The Consultant
and Investment Group Company, which emanated from
private subscription as of August 22, 2006. The company paid
in capital reached (22) million shares.
• List the (28,615) shares capital increase of Arabian Seas
Insurance Company, which emanated from private subscription
as of August 22, 2006. The company paid in capital reached
(21) million shares.
• List the (3) million shares capital increase of Arab
International Food Factories Company as of August 22,
2006. The company paid in capital reached (10,500,000)
shares.
• List the (3) million shares capital increase of Arab International
Hotels Company as of August 22, 2006.
• List the (1, 500,000) shares capital increase of Arab
Pesticides

and

Veterinary

Drugs

Manufacturing

Company, which emanated from the capitalization as
of August 22, 2006.
• List the (3) million shares capital increase Arab Pesticides
and Veterinary Drugs Manufacturing Company as
of August 22, 2006.
• List the (150) shares capital increase of Arab East For Real
Estate Investments Company, which emanated from private
subscription as of August 24, 2006. The company paid in
capital reached (9,996,082) shares.
• List the (8) million shares capital increase of Jordan
National Bank Company as of August 27, 2006. The
company paid in capital reached (110) million shares.
Suspend the trading on the share of Union Investment

--

•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة البنك أالهلي أالردين
والبالغة ( )8مليون �سهم ،لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
( )110مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من .2006/8/27
• تعليق التداول ب أ��سهم �شركة االحتاد لال�ستثمارات املالية وذلك
اعتبار ًا من .2006/8/24
•	�إدراج أ��سهم الزيادة يف ر أ��س مال �شركة أالردنية الفرن�سية للت أ�مني
والبالغة ( )500.000مليون �سهم ،لي�صبح ر أ��س املال املكتتب به
واملدفوع ( )6.5مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من .2006/8/31

Corporation Company as of August 24, 2006.
• List the (500,000) shares capital increase of Jordan French
Insurance Company as of August 31, 2006. The company paid
in capital reached (6,500,000) shares.

اال�ستثمـار ا ألجنبي
•
•
•
•

Foreign Investment

بلغت قيمة أال�سهم امل�شرتاة من قبل غري أالردنيني خالل �شهر �آب
( )188.3مليون دينار ،منها ( )89.9%مل�ستثمرين عرب.
بلغت قيمة أال�سهم املباعة من قبل غري أالردنيني ( )229.1مليون
دينار ،منها ( )83.4%مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب.
بلغ �صايف ا�ستثمار غري أالردنيني خالل هذا ال�شهر ( )40.8مليون
دينار بال�سالب .
�شكلت أال�سهم اململوكة من قبل غري أالردنيني ( )%45.2من
القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �آب  ،منـها ( )%34.8مل�ستثمرين
عرب ،و( )%10.5لغري العرب.

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in August
equaled JD (188,3) million, (89,9%) of which were purchased
by Arabs.
)• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (229,1
million, (83.4%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
negative balance of JD (40.8) million.
• By the end of August, shares owned by non-Jordanians
represented (45.2%) of ASE capitalization, (34.8 %) of which
are owned by Arab investors and (10.5%) by Non-Arabs.

م ؤ��شرات �أداء البور�صة

ASE’s Performance Indicators

�آب

متوز

%

August

July

Change

1772.6

903.2

96.3

)Trading Value (JD million

املعدل اليومي حلجم التداول (مليون دينار)

80.6

43

87.4

)Avg. Daily Trading Value (JD m

عدد أال�سهم (مليون)

606.2

310.5

95.2

)No. of Traded Shares (m

عدد العقود أ
(باللف)

430.4

258.2

66.7

)No. of Contracts (thousand

23582.8

22230.8

6.1

)Market Capitalization (JD m

حجم التداول ( مليون دينار)

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
%

Company’s Name

ا إلغالق
Closing

Top Ten Performers
%

ا�سم ال�شركة

Company’s Name

ا إلغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Masafat For Specialized
Transport *

31.5

3.29

*م�سافات للنقل املتخ�ص�ص

Ihdathiat Co-ordinates

84.6

8.25

ا إلحداثيات العقارية

Nutri Dar

20.8

2.05

دار الغذاء

Specialized Investment
Compounds

66.7

5.70

التجمعات اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة

Hayat Pharmaceutical
Industries

15.4

1.48

احلياة لل�صناعات الدوائية

Jordan Selpho Chemicals

65.2

1.90

ال�سلفوكيماويات أالردنية

Arab Paper Converting &
Trading

14.8

1.21

العربية لت�صنيع وجتارة
الورق

Resources Development
& Investment

64.1

1.05

املوارد للتنمية واال�ستثمار

Consulting And
Investment Group

14.6

2.05

املجموعة اال�ست�شارية
اال�ستثمارية

Specialized Trading &
Investment

51.8

1.70

املتخ�ص�صة للتجارة
واال�ستثمارات

South Electronics

14.2

14.11

لللكرتونيات
اجلنوب إ

Beit Al-mal Saving &
Investment For Housing

51.0

3.91

بيت املال لالدخار
لل�سكان
واال�ستثمار إ

Arab Real Estate
Development

13.4

5.43

العرب للتنمية العقارية

Winter Valley Tourism
Investment

47.8

4.36

وادي ال�شتا لال�ستثمارات
ال�سياحية

Arab Intel. For Investment
& Education

13.3

2.86

العربية الدولية للتعليم
واال�ستثمار

Jordan Industrial
Resources

47.5

0.87

املوارد ال�صناعية أالردنية

Union Investment
Corporation

13.0

3.74

املتحدة لال�ستثمارات املالية

Jordan Expatriate
Investment Holding

43.6

1.68

اال�ستثمارية القاب�ضة
للمغرتبني أالردنيني

Ready Mix Concrete &
Construction Supplies

12.3

3.62

الباطون اجلاهز
والتوريدات ا إلن�شائية

Amad Investment & Real
Estate Development

40.8

3.00

عمد لال�ستثمار والتنمية
العقارية

* مت احت�ساب ن�سبة التغري بناء على ال�سعر االفتتاحي لل�شركة

* Percentage change was calculated according to the company’s
opening price

--

