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ن�شر الرقم القيا�سي املرجح
بالأ�سهم احلرة من خالل نظام
التداول الإلكرتوين للبور�صة

Publishing Free Float Index
through the ASE Electronic
Trading System

2008  حزيران8 بد�أت بور�صة عمان اعتبار ًا من يوم الأحد املوافق
بن�شر الرقم القيا�سي املرجح بالأ�سهم احلرة من خالل نظام التداول
الإلكرتوين وال�شريط املتحرك لأ�سعار الأ�سهم على موقع البور�صة
الإلكرتوين ومن خالل �شا�شات ن�شر املعلومات ومزودي البيانات بد ًال
 ومما يذكر ب�أن بور�صة.من الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة ال�سوقية
 ب�إطالق الرقم القيا�سي2006 عمان قامت يف الأول من متوز عام
 وتقومFree Float )املبني على الأ�سهم احلرة (املتاحة للتداول
بن�شره يومي ًا من خالل ن�شرات التداول اليومية وخال�صة البيانات
 كما تقوم و�سائل الإعالم املحلية بن�شره،الإح�صائية اليومية للبور�صة
ب�شكل يومي نظر ًا ل�شمولية الرقم واعتماده على التوزيع القطاعي
.املعتمد من البور�صة
وقال املدير التنفيذي لبور�صة عمان جليل طريف �أن الرقم
القيا�سي املرجح بالأ�سهم احلرة يتم احت�سابه من خالل الرتجيح
بالقيمة ال�سوقية للأ�سهم احلرة املتاحة للتداول يف ال�شركات
 وهذا الأ�سلوب،ولي�س بعدد الأ�سهم الكلي املدرج لكل �شركة
معتمد من قبل عدد كبري من البور�صات وامل�ؤ�س�سات الدولية التي
تقوم باحت�ساب �أرقام قيا�سية ملعظم دول العامل وتعترب من اكرب
ال�شركات العاملية يف خدمات التزويد بالأرقام القيا�سية مثل
 و�شركتيFTSE Group  وال ـS&P م�ؤ�س�سة �ستاندرد اند بورز
.Dow Jones Indexes and STOXX داوجونز و�ستوك�س
 �شركة من ال�شركات املدرجة يف بور�صة100 وي�ضم هذا امل�ؤ�شر
 وهي نف�س ال�شركات املوجودة بعينة،عمان من جميع القطاعات
 ويتميز ب�أنه يعك�س حتركات،الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة ال�سوقية
 وكذلك ف�إنه يخفف من ت�أثري،�أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�شكل منا�سب

On Sunday, June 8th 2008, Amman Stock Exchange started
publishing the stock price index weighted by the free
float market capitalization instead of the index weighted
by market capitalization, through its electronic trading
system, the ticker on the ASE website, the information
dissemination screens and data vendors. The ASE has
launched the free float index in July 2006 and the index
is published in the daily bulletins and daily statistical
summary and in the local mass media.
The CEO of the ASE, Jalil Tarif, said that many international
stock exchanges and index providers institutions such as
S&P, FTSE GROUP, and Dow Jones Indexes and STOXX
have adopted the free float market capitalization weighted
index approach.
This index includes the same 100 listed companies
at the ASE included in the index weighted by market
capitalization. This index reflects the market performance,
and it also decreases the effect of the big companies in
terms of market capitalization on the index movement.
Besides, it gives a chance to small and medium companies
to affect the index movement.
The weight of each company in the new index is determined
by the market capitalization of its free float shares and the
weight of a single company is capped by up to (10%).

--

ال�شركات ذات القيمة ال�سوقية الكبرية على حتركات الرقم القيا�سي.
�إ�ضافة لذلك ف�إنه يعطي فر�صة اكرب لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
للت�أثري على حتركاته .ويحدد وزن امل�ؤ�شر بالقيمة ال�سوقية للأ�سهم
احلرة فيما حتدد �أوزان الأ�سهم الفردية بن�سبة  %10كحد �أق�صى
بهدف منع ت�أثري الأ�سهم الفردية على امل�ؤ�شر.
وقد مت �إعطاء هذا الرقم قيمة �أ�سا�س  1000نقطة كما يف نهاية عام
 1999ومت احت�سابه ب�شكل يومي اعتبار ًا من بداية عام  .2000ومن
خالل مقارنة �أداء هذا الرقم القيا�سي العام مع امل�ؤ�شرات الأخرى
التي حتت�سبها البور�صة تبني وجود ان�سجام كبري مع حركة هذه
امل�ؤ�شرات .كذلك مت احت�ساب �أرقام قيا�سية قطاعية رئي�سية وفرعية
ومت احت�سابها ب�شكل يومي للفرتة نف�سها .وتتم مراجعة مكونات هذا
الرقم و�أوزان ال�شركات فيه ب�شكل ربعي.
هذا وقد قامت بور�صة عمان وبالتعاون مع �شركة داو جونز يف
بداية هذا العام ب�إطالق م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان  ،100وهو
م�ؤ�شر مرجعي وا�سع يقي�س �أداء ا�سهم اكرب � 100شركة مدرجة
يف بور�صة ع ّمان ومرجح بالقيمة ال�سوقية للأ�سهم احلرة .حيث
�ستقوم البور�صة يف امل�ستقبل القريب باعتماد هذا الرقم لي�صبح
هو الرقم الر�سمي والوحيد والذي �سيتم ن�شره من خالل كافة
الو�سائل وعلى جميع الن�شرات ال�صادرة عن البور�صة.
ومما يذكر ب�أن البور�صة �ست�ستمر يف ن�شر الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة
ال�سوقية من خالل ن�شراتها اليومية وخال�صة البيانات الإح�صائية
املوجودة على املوقع الإلكرتوين لبور�صة عمان �ضمن �أداء ال�سوق.

This Index is 1000 basic points value as at the end of year
1999, and it was daily calculated from the beginning of
year 2000. Comparing the performance of the general
index with other indices of the ASE reveals its harmony
with these indices. Also, other main and sub sector indices,
were calculated on daily basis for the same period. The
constituents of this index are revised quarterly.
The ASE in corporation with Dow Jones indices launched
(Dow Jones-ASE 100) and it is a wide index that tracks the
performance of the largest 100 companies listed at the ASE
and is weighted by Free-Float market capitalization. The
ASE will adopt Dow Jones ASE 100 to become the official
and only index, which will be published through media and
the ASE bulletins.
It is worth mentioning that the ASE will continue publishing
the price index weighted by market capitalization through
its daily bulletins and daily statistics on the ASE website/
market performance.

تقارير ال�شركات للربع الأول		
من 2008

The Companies’ First
Quarterly Reports for 2008

ا�ستناد ًا لتعليمات �إدراج الأوراق املالية يف بور�صة عمان والتي �ألزمت
جميع ال�شركات املدرجة بال�سوق الأول بتقدمي تقارير ربع �سنوية
مراجعة من قبل مدققي ح�ساباتها بهدف زيادة ال�شفافية والإف�صاح
يف �سوق ر�أ�س املال الأردين من خالل توفري معلومات للم�ستثمرين
عن �أداء 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 الأول.
ومع انتهاء هذه املهلة بلغ عدد ال�شركات التي زودت البور�صة بالتقرير
ربع ال�سنوي املراجع (� )107شركات �شكلت ما ن�سبته ( )%89.2من
�إجمايل ال�شركات املدرجة يف ال�سوق الأول يف حني بلغ عدد ال�شركات
التي مل تقم بتزويد البور�صة بتقرير ربع �سنوي مراجع �ضمن الفرتة

By virtue of the ASE Listing Directives, all companies listed
at the First Market must submit quarterly reports reviewed by
their external auditors, which will increase transparency and
disclosure in Jordan capital market by providing information
to investors on companies’ performance, which helps investors
in making their investment decisions. The ASE received the
first quarterly reports prepared by the companies listed at the
First Market.
By the deadline; the number of companies that submitted their
)reviewed reports were (107) companies, representing (89.2%
of the overall companies listed on the First Market. Thirteen
--

quarterly reports.

ب) من تعليمات �إدراج الأوراق/15( املحددة خالف ًا لأحكام املادة
 �شركة الفار�س الوطنية-:) �شركة وهي13( املالية يف بور�صة عمان
لال�ستثمار والت�صدير و�شركة مناجم الفو�سفات الأردنية و�شركة
البنك الأردين لال�ستثمار والتمويل وال�شركة الأردنية الفرن�سية للت�أمني
و�شركة الأرا�ضي املقد�سة للت�أمني و�شركة ال�ضامنون العرب و�شركة بيت
 بيتنا و�شركة امل�ستثمرون العرب/املال لالدخار واال�ستثمار للإ�سكان
املتحدون و�شركة دار الدواء للتنمية واال�ستثمار و�شركة ال�صناعات
ال�صوفية و�شركة رم عالء الدين لل�صناعات الهند�سية وال�شركة العربية
. �آرال/ل�صناعة الأدوية وال�شركة العربية ل�صناعة الأملنيوم
وقد قامت البور�صة بتعميم جميع هذه التقارير على �شركات الو�ساطة
 بالإ�ضافة �إىل توفريها للم�ستثمرين من خالل،العاملة يف البور�صة
www.exchange.jo موقع البور�صة الإلكرتوين بالن�سخة العربية
.)�ضمن التعاميم والإف�صاحات (بيانات ربع �سنوية

Signing an Agreement with
Yarmouk University

توقيع اتفاقية تعاون علمي مع
جامعة الريموك

Amman Stock Exchange (ASE) has signed an academic

وقعت بور�صة عمان اتفاقية تعاون علمي مع جامعة الريموك تهدف
)Stock Exchange Simulation Room( �إىل �إن�شاء غرفة حماكاة
 حيث،وتدريب على نظام التداول الإلكرتوين اخلا�ص ببور�صة عمان
وقع االتفاقية معايل ال�سيد حممد �صالح احلوراين رئي�س جمل�س
�إدارة البور�صة والدكتور حممد �أبو قدي�س رئي�س جامعة الريموك
وبح�ضور ال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان والدكتور
وليد حميدات عميد كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية والدكتور حممد
.العجلوين رئي�س ق�سم العلوم املالية وامل�صرفية
حيث ن�صت االتفاقية على قيام البور�صة بتقدمي
) للمحاكاة وجهاز موجهServer( جهاز خادم
) مبوا�صفات عالية ومالئمةRouter( لل�شبكة
وتوفري الربجميات اخلا�صة بالتداول وتركيب
كافة الأجهزة وخطوط االت�صال الالزمة وتدريب
كادر جامعة الريموك امل�شرف على �أعمال
 كما ن�صت االتفاقية.التدريب على الربجميات والأنظمة امل�ستخدمة
على التزام جامعة الريموك على توفري قاعة للمحاكاة والتدريب على
نظام التداول الإلكرتوين وجتهيزها بالأجهزة الفنية وخطوط االت�صال
.الالزمة لربطها مع موقع البور�صة الرئي�سي
وعلى هام�ش توقيع االتفاقية قام احلوراين بح�ضور رئي�س اجلامعة

companies did not submit their reports within the time limit, in
breach of Article 15 (b) of the ASE Listing Directives: Al-Faris
National Group For Investment and Export, Jordan Phosphate
Mines, Jordan Investment and Finance Bank, Jordan French
Insurance, The Holy Land Insurance, The Arab Assurers, Beit
Al-Mal Saving and Investment For Housing, United Arab
Investors, Dar Al Dawa Development and Investment, Woolen
Industries, Rum Aladdin Industries, Arab Pharmaceutical
Manufacturing and Arab Aluminium Industry/ARAL.
The ASE circulated the received quarterly reports to all its
brokers and investors through the ASE website (Arabic
version) www.exchange.jo in the Circulars and Disclosures/

cooperation agreement with Yarmouk University on the purpose
of establishing a stock exchange simulation room and training
on the ASE e-trading system. The chairman of the ASE board
of directors, H.E Mr. Mohammad S. Horani and the President
of the Yarmouk University, Dr. Mohammad Abu-Qidees, signed
the agreement in the presence of the CEO of the ASE, Mr. Jalil
Tarif, the Dean of Economy and Business
Management Faculty, Dr. Walid Hmeidat
and the Head of Banking and Finance
Department, Dr. Mohammed Ajlouni.
The agreement states that the ASE provides
a simulation server, a router, specialized
trading programs and training the university
staff in charge of training the students on the programs and
systems. Meanwhile, the university shall provide a simulation
and training room and supplying it with technical appliances and
connection lines necessary for connecting it with the ASE.
On the margins of signing the agreement, H.E Mr. Horani,

--

واملدير التنفيذي للبور�صة وهيئة التدري�س يف اجلامعة بافتتاح
غرفة املحاكاة والتدريب يف ق�سم العلوم املالية وامل�صرفية بجامعة
الريموك والتي تهدف �إىل تدريب الطلبة و�أبناء املجتمع املحلي
،على التعامل بالأوراق املالية والبور�صة
�إ�ضافة �إىل �إجراء الأبحاث والدرا�سات على
البور�صة من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
.وطلبة املاج�ستري يف الق�سم
كما قامت بور�صة عمان بهذه املنا�سبة بعمل
يوم علمي يف اجلامعة مت فيه عر�ض جل�سة
التداول ب�شكل حي ومبا�شر والإجابة على
ا�ستف�سارات الطالب؛ حيث ي�أتي عقد مثل هذا الن�شاط حر�ص ًا
من بور�صة عمان على توثيق �صالتها والتوا�صل امل�ستمر باملجتمع
املحلي ومتا�شي ًا مع اال�سرتاتيجية التثقيفية والت�سويقية التي
تبنتها البور�صة يف جمال ن�شر ثقافة اال�ستثمار وزيادة الوعي لدي
.املواطنني واملتعاملني بالأوراق املالية

inaugurated the simulation and training room in the Banking
and Finance Department in the presence of the President of
the university, the CEO of the ASE and the university staff.
The simulation room is intended to train
students and the local community on trading
securities and the exchange’s operations,
in addition to conducting researches on the
exchange by professors and the Master’s
Degree students.
Also, the ASE held an Academic Day in the
university in which a live trading session was presented and the
students’ enquiries were answered. Holding such an event goes in
line with the ASE’s policy of strengthening its ties with the local
community and its strategy of spreading the investment culture
and raising awareness among citizens and investors.

ASE Performance

�أداء بور�صة عمان
�أظهرت م�ؤ�شرات الأداء يف بور�صة عمان �أداء مميز ًا خالل �شهر �أيار
 حيث �أغلق الرقم القيا�سي املرجح للأ�سهم احلرة.2008 من عام
) مقارنة مع م�ستواه%18.7( ) نقطة وبارتفاع ن�سبته4363.8( عند
 وقد جاء ذلك نتيجة الرتفاع الرقم القيا�سي،2007 يف نهاية العام
 وقطاع اخلدمات بن�سبة،)%1.8(لأ�سعار �أ�سهم القطاع املايل بن�سبة
 كما �أغلق الرقم،)%53.3(  ولقطاع ال�صناعة بن�سبة،)%31.7(
) نقطة بارتفاع9300.8( القيا�سي املرجح بالقيمة ال�سوقية عند
 وبلغ حجم.2007 ) مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام%23.7( ن�سبته
) مليار دينار مقارنة8.768(  حوايل2008التداول خالل �شهر �أيار
) مليار دينار لنف�س ال�شهر من العام املا�ضي وبارتفاع5.126( مع
 وبالن�سبة لعدد الأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل.)%71( ن�سبته
) مليار �سهم للعام املا�ضي1.649( ) مليار �سهم مقارنة مع2.396(
 كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل،)%45.2( وبارتفاع ن�سبته
) لنف�س الفرتة من%21(  بارتفاع ن�سبته،) مليون عقد1.723( �إىل
 وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف بور�صة.العام املا�ضي
)36.022( ) مليار دينار لت�صل �إىل6.8( عمان فقد ارتفعت مبقدار
2007 ) مقارنة مع نهاية عام%23.3( مليار دينار وبارتفاع ن�سبته
.) من الناجت املحلي الإجمايل%321( لت�شكل مـا ن�سبتــه

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance during May 2008, as the ASE price index weighted
by free- float shares closed at (4363.8) points, an (18.7%) increase
in comparison with the end of 2007. This came as a result of the
increase in financial sector index by (1.8%), the services sector
index by (31.7%), and the industry sector index by (53.3%). The
weighted index closed at (9300.8) points at the end of May, a
(23.7%) increase in comparison with the end of 2007. The trading
volume during May 2008 reached to JD (8.768) billion compared
to JD (5.126) billion with the same month of the last year, a (71%)
increase. The number of traded shares increased to (2.396) billion
shares in comparison with (1.649) billion shares at the same
period of last year, a (45.2%) increase. The number of executed
contracts increased to (1.723) million contracts, an increase of
(21%) in comparison with the same period of last year. Market
capitalization of listed companies increased by JD (6.8) billion
reaching JD (36.022) billion, a (23.3%) increase against the end
of year 2007, constituting (321%) of the GDP.

--

ASE Resolutions

قرارات بور�صة عمان:
قرارات املدير التنفيذي:

The CEO of the ASE Decided on the Following:

• نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأردنية لإنتاج الأدوية من ال�سوق الثاين
�إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/5/4
• نقل �إدراج �أ�سهم �شركة جمموعة الع�صر لال�ستثمار من ال�سوق
الثاين �إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/5/4
• نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة الوطنية الأوىل ل�صناعة وتكرير الزيوت
النباتية من ال�سوق الأول �إىل ال�سوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبار ًا
من .2008/5/6
•	�إدراج الإ�صدار الثالث من �أذونات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/3/27والبالغ عددها (� )100ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/5/7
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية
العقارية والبالغة (� )600.000سهم ًا ،والتي متت زيادتها عن طريق
ر�سملة ( )600.000دينار من �أرباح عام  ،2007لي�صبح ر�أ�س املال
املكتتب به (� )6.600.000سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/5/7
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة املجموعة العربية الأردنية
للت�أمني والبالغة (� )1.225.000سهم ًا ،والتي متت زيادتها عن طريق
ر�سملة ( )1.225.000دينار من �أرباح عام  ،2007لي�صبح ر�أ�س
املال املكتتب به ( )10مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/5/7
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الباطون اجلاهز والتوريدات
الإن�شائية والبالغة ( )10مليون �سهم ًا ،والتي متت زيادتها عن طريق
ر�سملة ( )10مليون دينار من عالوة الإ�صدار ،لي�صبح ر�أ�س املال
املكتتب به ( )25مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/5/7
•	�إدراج الإ�صدار الثالث من �سندات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2011/3/31والبالغ عددها ( � )114.200سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )114.2مليون
دينار وفائدة ( )%7.910وذلك اعتبار ًا من .2008/5/12
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة وادي ال�شتا لال�ستثمارات
ال�سياحية والبالغة ( )3.5مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج
يف البور�صة ( )5مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/5/14
• نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض من ال�سوق
الثاين �إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/5/14
• نقل �إدراج �أ�سهم �شركة م�صانع الزيوت النباتية الأردنية من ال�سوق
الثاين �إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/5/15

• Transferring the shares of The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing from the Second Market to the First Market as
of May 4, 2008.
• Transferring the shares of Century Investment Group from
the Second Market to the First Market as of May 4, 2008.
• Transferring the shares of First National Vegetable Oil
Industries from the First Market to the Second Market as of
May 6, 2008.
• List the Third issue of Treasury Bills for the year 2008, as of
May 7, 2008. The maturity date is 27/3/2009 and the total value
is JD (100) million.
• List the (600.000) shares capital increase of Amad
Investment & Real Estate Development, which emanated
from capitalizing JD (600.000) of the profit of 2007, as
of May 7, 2008. The company paid in capital reached
(6.600.000) shares.
• List the (1.225.000) shares capital increase of Arab Jordanian
Insurance Group, which emanated from capitalizing JD
(1.225.000) of the profit of 2007, as of May 7, 2008. The
company paid in capital reached (10) million shares.
• List the (10) million shares capital increase of Ready Mix
Concrete and Construction Supplies, which emanated from
capitalizing JD (10) million of the issuance premiums, as
)of May 7, 2008. The company paid in capital reached (25
million shares.
• List the Third issue of Treasury Bills for the year 2008, as of
May 12, 2008. The maturity date is 31/3/2011. The total value
is JD (114.2) million, and (7.910%) interest rate.
• List the (3.5) million shares capital increase of The Winter
Valley Tourism Investment as of May 14, 2008. The company
paid in capital reached (5) million shares.
• Transferring the shares of Jordan Loan Guarantee
Corporation from the Second Market to the First Market as
.of May 14, 2008

--

• تعليق التداول ب�أ�سهم ال�شركة الأردنية لتجهيز وت�سويق الدواجن
.2008/5/18 ومنتجاتها يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من
• نقل �إدراج �أ�سهم �شركة الأمل لال�ستثمارات املالية من ال�سوق الثاين
.2008/5/18 �إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
 الأردن من ال�سوق-• نقل �إدراج �أ�سهم �شركة بنك �سو�سيته جرنال
.2008/5/19 الثاين �إىل ال�سوق الأول للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
• نقل �إدراج �أ�سهم �شركة الن�سر العربي للت�أمني من ال�سوق الأول �إىل
.2008/5/19 ال�سوق الثاين للبور�صة وذلك اعتبار ًا من
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة �أر�ض النمو للتطوير واال�ستثمار
.2008/5/20 العقاري يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من
)15( •	�إدراج �أ�سهم �شركة دارات الأردنية القاب�ضة والبالغة عددها
.2008/5/20 مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة ال�شرق العربي للت�أمني
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة،) مليون �سهم1( والبالغة
)11( جزء من الأرباح لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/5/20 مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة البالد للخدمات
 والتي متت زيادتها،) �سهم1.500.000( الطبية والبالغة
عن طريق ر�سملة جزء من عالوة الإ�صدار لي�صبح ر�أ�س املال
) �سهم وذلك اعتبار ًا من16.500.000( املكتتب به واملدفوع
.2008/5/20
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة بندار للتجارة
 والتي متت زيادتها،) �سهم1.300.000( واال�ستثمار والبالغة
عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س املال
) �سهم وذلك اعتبار ًا من14.300.000( املكتتب به واملدفوع
.2008/5/20
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الأردنية لل�صحافة
 والتي متت زيادتها،) �سهم500.000(  الد�ستور والبالغة/والن�شر
عن طريق ر�سملة جزء من عالوة الإ�صدار لي�صبح ر�أ�س املال
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا4.500.000( املكتتب به واملدفوع
.2008/5/20 من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الأمني لال�ستثمار والبالغة
 والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء،) �سهم1.059.910(
)10( من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
.2008/5/20 مليون �سهم وذلك اعتبار ًا من
• تغيري ا�سم �شركة البحار العربية للت�أمني �إىل �شركة املنارة للت�أمني
.2008/5/26 وذلك اعتبار ًا من

• Transferring the shares of Jordan Vegetable Oil Industries from
the Second Market to the First Market as of May 15, 2008.
• Suspend the Trading of Poultry Processing as of
May 18, 2008.
• Transferring the shares of Al-Amal Investment from the
Second Market to the First Market as of May 18, 2008.
• Transferring the shares of Societe General De banqueJordanie from the Second Market to the First Market as of
May 19, 2008.
• Transferring the shares of Al-Nisr Al-Arabi Insurance from the
First Market to the Second Market as of May 19, 2008.
• Re-trade the shares of Ard Annomow for Real Estate
Development and Investment, as of May 20, 2008.
• List the (15) million shares of Darat Jordan Holdings in the
Second Market as of May 20, 2008.
• List the (1) million shares capital increase of Arab Orient
Insurance, which emanated from Capitalization part of the
earning as of May 20, 2008. The company paid in capital
reached (11) million shares.
• List the (1.500.000) shares capital increase of Al-Bilad
Medical Services, which emanated from Capitalization of part
of Issuance premiums as of May 20, 2008. The company paid
in capital reached (16.500.000) shares.
• List the (1.300.000) shares capital increase of Bindar Trading
and Investment, which emanated from Capitalization of part of
the retained earning as of May 20, 2008. The company paid in
capital reached (14.300.000) shares.
• List the (500.000) shares capital increase of Jordan Press and
Publishing/Addustour, which emanated from Capitalization of
part of Issuance premiums as of May 20, 2008. The company
paid in capital reached (4.500.000) shares.
• List the (1.059.910) shares capital increase of Al-Amin For
Investment, which emanated from Capitalization of part of
the retained earning as of May 20, 2008. The company paid in
capital reached (10) million shares.
• Change the name of The Arabian Seas Insurance to Al-Manara
Insurance PLC Co. as of May 26, 2008.

--

•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة دروي�ش اخلليلي و�أوالده
والبالغة ( )4.7مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
البور�صة ( )12.2مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/5/26
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الديرة لال�ستثمار والتطوير
العقاري والبالغة ( )1.2مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج
يف البور�صة ( )30مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/5/26
•	�إيقاف التداول ب�أ�سهم �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية
واالقت�صادية وذلك اعتبار ًا من .2008/5/26
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة اال�ستثمارات العامة والبالغة ()10
مليون �سهم ًا يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/5/28
• تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة عافية العاملية  -الأردن يف البور�صة
وذلك اعتبار ًا من .2008/5/28
• تغيري ا�سم �شركة ال�سنابل الدولية لال�ستثمارات املالية الإ�سالمية
�إىل �شركة ال�سنابل الدولية لال�ستثمارات الإ�سالمية (القاب�ضة)
وذلك اعتبار ًا من .2008/5/29
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الت�سهيالت التجارية
الأردنية والبالغة (� )1.500.000سهم ،والتي متت زيادتها
عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة لي�صبح ر�أ�س املال
املكتتب به واملدفوع (� )16.500.000سهم وذلك اعتبار ًا من
.2008/5/29
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة العربية ل�صناعة
املبيدات والأدوية البيطرية والبالغة ( )1مليون �سهم ،والتي
متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة لي�صبح
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع ( )10مليون �سهم وذلك اعتبار ًا
من .2008/5/29
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة القد�س للت�أمني والبالغة
(� )2.540.000سهم ،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء
من الأرباح لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع ( )8مليون �سهم
وذلك اعتبار ًا من .2008/5/29
•	�إيقاف التداول ب�أ�سهم �شركة الأردنية لل�صناعات اخل�شبية/
جوايكو وذلك اعتبار ًا من .2008/5/29

• List the (4.7) million shares capital increase of Darwish AlKhalili and Sons Co. PLC. as of May 26, 2008. The company
paid in capital reached (12.2) million shares.
• List the (1.2) million shares capital increase of Deera
Investment and Real Estate Development as of May 26, 2008.
The company paid in capital reached (30) million shares.
• Suspend the trading of Arab East Investment as of
May 26, 2008.
• Re-trade the shares of General Investments, which reached
(10) million shares as of May 28, 2008.
• Suspend the trading of Afia International Jordan as of
May 28, 2008.
• Change the name of Al-Sanabel International For Islamic
Financial Investments to Al-Sanabel International For Islamic
Investments (Holding) PLC as of May 29, 2008.
• List the (1,500,000) shares capital increase of Jordan Trading
Facilities, which emanated from Capitalization of part of the
retained earning as of May 29, 2008. The company paid in
capital reached (16,500,000) shares.
• List the (1) million shares capital increase of Arab Pesticides and
Veterinary Drugs MFG, which emanated from Capitalization of
part of the retained earning as of May 29, 2008. The company
paid in capital reached (10) million shares.
• List the (2,540,000) shares capital increase of Jerusalem
Insurance, which emanated from Capitalization of part of
the earning as of May 29, 2008. The company paid in capital
reached (8) million shares.
• Suspend the trading on the share of Wood Industries/ JWICO
as of May 29, 2008.

Foreign Investment

اال�ستثمـار الأجنبي
•

بلغت قيمة الأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري الأردنيني خالل �شهر �أيار
( )344مليون دينار ،منها ( )%79.6مل�ستثمرين عرب.

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in May equaled
JD )344) million, (79.6%( of which were purchased by Arabs.

--

)39.8( بلغ �صايف ا�ستثمار غري الأردنيني خالل هذا ال�شهر
.مليون دينار
) مليون304( بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%86.6(  منها،دينار
) من%50.4( �شكلت الأ�سهم اململوكة من قبل غري الأردنيني
) مل�ستثمرين%33.9(  منـها،القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �أيار
.) لغري العرب%16.5( و،عرب

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (304)
million, (86.6%( of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (39.8) million.
• By the end of May, shares owned by non-Jordanians represented
(50.4%( of ASE capitalization, (33.9%( of which are owned by
Arab investors and (16.5%( by Non-Arabs.

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

Specialized Trading
& Investment

34.4

2.12

املتخ�ص�صة للتجارة
واال�ستثمارات

The Public Mining

30.5

5.30

Arab Union
International Insurance

25.7

Jordanian Real Estate for
Development

Company’s Name

الإغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Resources For Investment
& Development

102.4

3.38

املوارد للتنمية واال�ستثمار

العامة للتعدين

Union For Financial
Investments

72.1

5.30

املتحدة لال�ستثمارات املالية

1.36

االحتاد العربي
الدويل للت�أمني

Jordan Pipes Manfacturing

68.4

2.98

الأردنية ل�صناعة الأنابيب

15.7

1.67

العقارية االردنية للتنمية

Darwish Al-khalili & Sons

60.8

1.64

دروي�ش اخلليلي واوالده

Societe Generale De
Banque - Jordanie

15.4

2.75

بنك �سو�سيته
 الأردن- جرنال

Arab German Insurance

54.0

3.85

العربية الأملانية للت�أمني

The Holy Land Insurance

14.0

1.60

الأرا�ضي املقد�سة للت�أمني

Al-Qaria Food and
Vegetable Oil Industries

47.7

2.88

القرية لل�صناعات الغذائية
والزيوت النباتية

Al-Tajamouat for
Touristic Projects

13.6

1.84

التجمعات للم�شاريع
ال�سياحية

Ad-Dulayl Industrial Park
& Real Estate

47.4

1.96

جممع ال�ضليل
ال�صناعي العقاري

Rum Tourist Transport

11.6

2.20

رم للنقل ال�سياحي

National Steel Industries

45.5

2.11

الوطنية ل�صناعة ال�صلب

Ihdathiat Co-ordinates

10.7

2.18

الإحداثيات العقارية

Middle East Diversified
Investment

42.5

6.40

ال�شرق الأو�سط
لال�ستثمارات املتعددة

Jordan Express
Tourism / Jett

9.8

2.22

النقليات ال�سياحية
 جت/الأردنية

Al-salem For Investment

41.9

4.57

ال�سامل لال�ستثمار

--

•
•
•

