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ول لعام 2007 التقرير الربعي الأ

ور�ق �ملالية يف بور�صة عمان و�لتي �ألزمت  ��صتنادً� لتعليمات �إدر�ج �لأ

�صنوية  ربع  تقارير  بتقدمي  ول  �لأ بال�صوق  �ملدرجة  �ل�صركات  جميع 

ف�صاح  مر�جعة من قبل مدققي ح�صاباتها بهدف زيادة �ل�صفافية و�لإ

ردين من خالل توفري معلومات للم�صتثمرين عن  يف �صوق ر�أ�س �ملال �لأ

�صتثماري،  �لإ قر�رهم  �تخاذ  يف  ت�صاعدهم  �لتي  �ل�صركات  هذه  �أد�ء 

�ل�صركات  عن  �ل�صادرة  �لربعية  �لتقارير  عمان  بور�صة  ��صتلمت 

ول.  �ملدرجة يف �ل�صوق �لأ

�لتي  �ل�صركات  بلغ عدد  �لتقارير  �ملحددة ل�صتالم  �ملهلة  �نتهاء  ومع 

�صركة   )83( �ملر�جع  �ل�صنوي  ربع  بالتقرير  �لبور�صة  بتزويد  قامت 

�ل�صوق  يف  �ملدرجة  �ل�صركات  �إجمايل  من   )%88( ن�صبته  ما  م�صكلة 

�لعاملية  �ل�صركة  قامت  حني  يف  �صركة.   )94( عددها  و�لبالغ  ول  �لأ

لل�صناعات �لكيماوية بتزويد �لبور�صة بتقرير ربع �صنوي مر�جع بعد 

و�صركة  �ملركزية  ردنية  �لأ �ل�صركة  قامت  كما  �ملحددة  �ملدة  �نتهاء 

غري  �صنوي  ربع  بتقرير  �لبور�صة  بتزويد  ردنية  �لأ �خلزف  م�صانع 

مر�جع خالل �ملدة �ملحددة و�أن )9( �صركات مل تقم بتزويد �لبور�صة 

خمالفة  يعد  فيما  �ملحددة  �لفرتة  �صمن  مر�جع  �صنوي  ربع  بتقرير 

ور�ق �ملالية يف بور�صة  حكام �ملادة )15/ب( من تعليمات �إدر�ج �لأ لأ

ر��صي �ملقد�صة للتاأمني و�ل�صركة  عمان وهذه �ل�صركات هي �صركة �لأ

و�صركة  للتاأمني  �لدولية  ردن  �لأ و�صركة  للتاأمني  �لفرن�صية  ردنية  �لأ

�لتغذية  خلدمات  �لتجمعات  و�صركة  �ملالية  �صتثمار�ت  لالإ �لحتاد 

�صتثمارية �ملتخ�ص�صة و�صركة �ل�صرق  �صكان و�صركة �لتجمعات �لإ و�لإ

�لفو�صفات  مناجم  و�صركة  و�لقت�صادية  �ملالية  �صتثمار�ت  لالإ �لعربي 

ردنية و�صركة �ل�صناعات �ل�صوفية. �لأ

�لو�صطاء  كافة  على  �لربعية  �لتقارير  بتعميم  �لبور�صة  قامت  وقد 

للم�صتثمرين من خالل  توفريها  �إىل  �صافة  بالإ �لبور�صة  �لعاملني يف 

  www.exchange.jo �لعربية  بالن�صخة  لكرتوين  �لإ �لبور�صة  موقع 

�صمن نافذة �لتعاميم و�لف�صاحات )بيانات ربع �صنوية(. 

The first quarterly report 2007

By virtue of the ASE Listing Directives, all companies listed 

at the First Market must submit quarterly reports reviewed by 

their external auditors during the first month follows the said 

quarter. Such a step shall 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 (83) 

companies, representing (88%) of the overall (94) companies 

listed on the First Market. The Universal Chemical Industries 

Company submitted its reviewed quarterly report after the time 

limit; Jordan Central company, and Jordan Ceramic Industries 

submitted an un-reviewed quarterly report within the time limit.   

Nine companies did not submit their reports within the time 

limit, in breach of Article 15(b) of the ASE Listing Directives: 

The Holy Land Insurance, Jordan French Insurance, Jordan 

International Insurance, Union Investment corporation, Al-

Tajamouat for Catering & Housing, Specialized Investment 

Compounds, Arab East Investment, Jordan Phosphate Mines and 

Woolen Industries.  

 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 / quarterly reports. 
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لقاءات مع �ضباط القوات 

ردنية  امل�ضلحة الأ

تكري�صًا ل�صيا�صة موؤ�ص�صات �صوق ر�أ�س �ملال يف  �لتو��صل مع قطاعات 

�ملالية  ور�ق  بالأ و�لتوعية  �لوطني  �ملال  ر�أ�س  �صوق  وتطوير  �ملجتمع 

�ملالية  ور�ق  �لأ هيئة  رئي�س  �لتقى  بها،   �ل�صتثمار  ثقافة  ولتعميق 

ومركز  عمان  وبور�صة  �ملالية  ور�ق  �لأ هيئة  يف  �لتنفيذيني  و�ملدر�ء 

ردنية، حيث قدم  ور�ق �ملالية مع �صباط �لقو�ت �مل�صلحة �لأ �إيد�ع �لأ

للبور�صة �صرحًا عن طبيعة عمل  �لتنفيذ  �ملدير  �ل�صيد جليل طريف 

ردين  �أهم �لتطور�ت �لتي �صهدها �صوق ر�أ�س �ملال �لأ �لبور�صة وعن 

من �لنو�حي �لت�صريعية و�لتقنية.

املوؤمتر ال�ضنوي للمنظمة 

الدولية لهيئات الرقابة  

�ل�صيد حممد �صالح �حلور�ين  بور�صة عمان ممثلة مبعايل  �صاركت 

د�رة و�ل�صيد جليل طريف �ملدير �لتنفيذي للبور�صة  رئي�س جمل�س �لإ

يف �لجتماع �ل�صنوي للمنظمة �لدولية لهيئات �لرقابة على �أ�صو�ق ر�أ�س 

�ملال IOSCO  �لذي عقد يف �لهند  خالل �صهر ني�صان 2007.  

نادي روتاري عمان برتا

�لتنفيذي  �ملدير  طريف  جليل  بال�صيد  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

لنادي  �صبوعي  �لأ �لجتماع  يف  للبور�صة 

نخبة  ي�صم  و�لذي  برت�  عمان  روتاري 

و�ل�صناعة  عمال  �لأ و�صيد�ت  رجال  من 

حيث  طباء،  و�لأ و�ملهند�صني  و�لتجارة 

قدم �ل�صيد طريف خالل �لجتماع ورقة 

�صهدها  �لتي  �لتطور�ت  �آخر  عن  عمل 

�لنو�حي  من  ردين  �لأ �ملال  ر�أ�س  �صوق 

�لت�صريعية و�لتقنية.

Meetings with Jordanian Armed 
Forces Officers

In line with the policy of capital market institutions of meeting 

various parties of the society, the Chairman of the Jordan 

Securities Commission, as well as the Chief Executive Officers 

of the JSC, the ASE and the Securities Depository Center SDC , 

met officers from the Jordanian Armed Forces. Mr. Jalil Tarif, the 

CEO of the ASE, briefed the delegation on the nature of the work 

of the ASE and the latest legislative and technical developments 

of Jordan Capital Market.

The Annual Conference of the 
(IOSCO)

The ASE represented by H.E. Mr. Mohammad S. Al-Hourani, 

Chairman of the Board of Directors, and Mr. Jalil Tarif, the 

CEO of the ASE, participated in the annual conference of the 

International Organization of Securities Commission   (IOSCO) 

which was held in India, April, 2007.

Rotary Club of Amman Petra

The ASE, represented by Mr. Jalil Tarif the CEO of the ASE, 

participated in the weekly meeting 

for the Rotary Club of Amman Petra, 

which includes elite of businessmen 

and women of industry, trading, 

engineers and doctors. Mr. Jalil Tarif 

briefed the audience on the latest 

legislative and technical developments 

of Jordan Capital Market.
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وفود تزور بور�ضة عمان

وفد  عازر  نادر  عمان  لبور�صة  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  ��صتقبل   •

�صمن   Masiellei-Provence Aix جامعة  من  فرن�صي  طالبي 

�لفرن�صية  و �جلامعات  �لريموك  ثقايف بني جامعة  تبادل  برنامج 

عن  �صرحًا  عازر  �ل�صيد  قدم  حيث   ،

�آخر  وعن  عمان  بور�صة  عمل  طبيعة 

�لتي  و�لتكنولوجية  �لتقنية  �لتطور�ت 

ردين. �صهدها �صوق ر�أ�س �ملال �لأ

�لعربية  كادميية  �لأ من  وفد  قام   •

�صمن  �مل�صرفية  و  �ملالية  للعلوم 

برنامج تدريبي بعنو�ن »�إد�رة خماطر 

ي�صم  �ملالية«  ور�ق  �لأ يف  �صتثمار  �لإ

ردن و�ل�صود�ن و�ل�صعودية بزيارة ميد�نية  م�صاركني من كل من �لأ

د�ئرة  رئي�س  �لق�صاة  �أجمد  �ل�صيد  قَدم  بور�صة عمان، حيث  �إىل 

�لتوعية و�لعالقات �لعامة للوفد �صرحًا عن طبيعة عمل �لبور�صة 

ردين  �لتي �صهدها �صوق ر�أ�س �ملال �لأ �لتطور�ت  �آخر  �إىل  �إ�صافة 

عمل  على  �لوفد  �طلع  كما  و�لتقنية،  �لت�صريعية  �لنو�حي  من 

�مل�صتثمرين  قاعة  �إىل  بزيارة  وقام  �ملالية  �خلدمات  �صركات 

ومر�فق �لبور�صة �ملختلفة.

قامت وفود من جامعة �لريموك وجامعة �حل�صني بن طالل بزيارة   •

نادر  �ل�صيد  قدم  حيث  �ملال،  ر�أ�س  �صوق  موؤ�ص�صات  �إىل   ميد�نية 

عمل  طبيعة  عن  �صرحًا  للبور�صة  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  عازر 

�صهدها  �لتي  و�لتقنية  �لت�صريعية  �لتطور�ت  �آخر  وعن  �لبور�صة 

ردين. �صوق ر�أ�س �ملال �لأ

.قرارات بور�ضة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

ول  نقل �إدر�ج �أ�صهم �صركة م�صانع �لورق و�لكرتون من �ل�صوق �لأ  •

�إىل �ل�صوق �لثاين للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/1.

�لعرب  �مل�صتثمرون  �صركة  مال  ر�أ�س  يف  �لزيادة  �أ�صهم  �إدر�ج   •

�ملال  ر�أ�س  لي�صبح  �صهمًا،  مليون   )27.5( و�لبالغة  �ملتحدون 

من  �عتبارً�  وذلك  �صهمًا  مليون   )147.5( و�ملدفوع  به  �ملكتتب 

.2007/4/1

Delegations visit the ASE 

• Mr. Nader Azar, the deputy CEO of the ASE, received a 

French delegation from Marsiellei–Provence Aix University 

that comes within cultural exchange program between Al-

Yarmouk University and the French 

Universities. Mr. Azar briefed the 

delegation on the latest legislative 

and technical developments of 

Jordan Capital Market.  

• A delegation from the Arab 

Academy for Banking and Financial 

Sciences that was participating in 

training program entitled “Investment Risks Management in 

Securities” visited the ASE. Mr. Amjad Al-Qudah, Director 

of the Awareness and Public Relations Department, briefed 

the delegation on the latest developments of Jordan Capital 

Market. The delegation visited some of the financial brokerage 

firms; the Investor’s Gallery and toured the ASE facilities.

• Student Delegations from Al-Yarmouk University and Al-

Hussein Bin Talal University visited the ASE. Mr. Nader Azar, 

the Deputy CEO of the ASE briefed them about the nature of 

the work of the ASE and the latest developments of Jordan 

capital market.

Resolutions
The CEO of the ASE Decided on the Following:

• Transferring the shares of Jordan Paper and Cardboard 

Factories Company from the first market to the second market 

as of April 1,2007.

• List the (27,5) million shares capital increase of United Arab 

Investors Company as of April 1,2007. The company paid in 

capital reached (147,5) million shares.
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�إىل  �لثاين  �ل�صوق  من  للتعليم   �لبرت�ء  �صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

ول للبور�صة وذلك �عتبار� من 2007/4/1. �ل�صوق �لأ

و�صط للتاأمني من �ل�صوق �لثاين  نقل �إدر�ج �أ�صهم �صركة �ل�صرق �لأ  •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/1. �إىل �ل�صوق �لأ

و�ل�صتثمار�ت  للتجارة  �ملتخ�ص�صة  �ل�صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

من  �عتبارً�  وذلك  للبور�صة  ول  �لأ �ل�صوق  �إىل  �لثاين  �ل�صوق  من 

.2007/4/1

ردنية من �ل�صوق  نقل �إدر�ج �أ�صهم �صركة �ل�صناعات �لكيماوية �لأ  •

ول �إىل �ل�صوق �لثاين للبور�صة وذلك �عتبار� من 2007/4/3. �لأ

�إىل  ول  �لأ �ل�صوق  من  للتاأمني  �لريموك  �صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

�ل�صوق �لثاين للبور�صة وذلك �عتبار� من 2007/4/4.

للم�صاريع  �ملعا�صرون  �صركة  مال  ر�أ�س  يف  �لزيادة  �أ�صهم  �إدر�ج   •

�صكانية و�لبالغة )2.385.000( �صهم و�لتي متت زيادتها عن  �لإ

و�ملدفوع  به  �ملكتتب  �ملال  ر�أ�س  لي�صبح  لالكتتاب  طرحها  طريق 

)6( مليون �صهمًا وذلك �عتبارً� من 2007/4/8.

نقل �إدر�ج �أ�صهم �صركة جممع �ل�صليل �ل�صناعي من �ل�صوق �لثاين   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/8. �إىل �ل�صوق �لأ

و�ل�صتثمار�ت  للتجارة  �لعربية  مناء  �لإ �صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً�  �لعاملية من �ل�صوق �لثاين �إىل �ل�صوق �لأ

من 2007/4/8.

نقل �إدر�ج �أ�صهم �ل�صركة �لعربية لل�صناعات �لكهربائية من �ل�صوق   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/8. �لثاين �إىل �ل�صوق �لأ

نقل �إدر�ج �أ�صهم �صركة �لعرب للتنمية �لعقارية من �ل�صوق �لثاين   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/8. �إىل �ل�صوق �لأ

ردنية  �لأ �لوطنية  �لبحرية  �خلطوط  �صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

من  �عتبارً�  وذلك  للبور�صة  ول  �لأ �ل�صوق  �إىل  �لثاين  �ل�صوق  من 

.2007/4/8

�ملباين  و��صتثمار  وت�صنيع  تطوير  �صركة  باأ�صهم  �لتد�ول  �إيقاف   •

وذلك �عتبارً� من 2007/4/5.

و�لبالغة  ردن  �لأ بنك  �صركة  مال  ر�أ�س  يف  �لزيادة  �أ�صهم  �إدر�ج   •

)14( مليون �صهم  و�لتي متت عن طريق ر�صملة )7.347.598( 

)6.652.402(�صهم  ور�صملة  �لختياري  �لحتياطي  من  �صهم 

به )100( مليون  �ملكتتب  �ملال  ر�أ�س  لي�صبح  �ملدورة  رباح  �لأ من 

وذلك �عتبار� من 2007/4/5.

�لثاين  �ل�صوق  للتاأمني من  �لعربي  �لن�صر  �أ�صهم �صركة  �إدر�ج  نقل   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/9. �إىل �ل�صوق �لأ

�إىل �ل�صوق  �أ�صهم �صركة د�ر �لغذ�ء من �ل�صوق �لثاين  �إدر�ج  نقل   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/9. �لأ

• Transferring the shares of Petra Education Company from the 

second market to the first market as of April 1,2007.

• Transferring the shares of Middle East Insurance Company 

from the second market to the first market as of April 1, 2007.

• Transferring the shares of Specialized Trading & Investment 

Company from the second market to the first market as of 

April 1, 2007.

• Transferring the shares of Jordan Chemical Industries Company 

from the first market to the second market as of April 3, 2007.

• Transferring the shares of Yarmouk Insurance Company from 

the first market to the second market as of April 4, 2007.

• List the (2,385,000) shares capital increase of Contempro for 

Housing Projects Company, which emanated from subscription 

as of April 8, 2007. The company paid in capital reached (6) 

million shares.

• Transferring the shares of Ad-Dulayl Industrial Park CO, PLC 

Company from the second market to the first market as of April 

8, 2007.

• Transferring the shares of Int’l Arabian Development and 

Investment Trading CO. Ltd Company from the second market 

to the first market as of April 8, 2007.

• Transferring the shares of Arab Electrical Industries Company 

from the second market to the first market as of April 8, 2007.

• Transferring the shares of Arab Real Estate Development 

Company from the second market to the first market as of April 

8, 2007.

• Transferring the shares of Jordan National Shipping Lines 

Company from the second market to the first market as of April 

8, 2007.

• Suspend the Trading of Building Development and Investment 

Company as of April 5, 2007.

• List the (14) million shares capital increase of Bank of Jordan, 

which emanated from Capitalization (7,347,598) share of the 

voluntary reserves and Capitalization (6,652,402) share of 

the   retained earning as of April 5, 2007. The company paid in 

capital reached (100) million shares.

• Transferring the shares of Al-Nisr Al-Arabi Insurance from the 

Second Market to the First Market as of April 9, 2007
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�أ�صهم �صركة �لرت�فرتني من �ل�صوق �لثاين �إىل �ل�صوق  �إدر�ج  نقل   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/11. �لأ

�ل�صتثمارية  و�خلدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

ول  �لأ �ل�صوق  �إىل  �لثاين  �ل�صوق  من  �نف�صت   للعمالء-�أمو�ل 

للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/11.

�ملالية  �صو�ق  و�لأ للو�صاطة  �لعاملية  �ل�صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

من  �عتبارً�  وذلك  للبور�صة  ول  �لأ �ل�صوق  �إىل  �لثاين  �ل�صوق  من 

.2007/4/11

و�لت�صدير  لال�صتثمار  �لوطنية  �لفار�س  �صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

من  �عتبارً�  وذلك  للبور�صة  ول  �لأ �ل�صوق  �إىل  �لثاين  �ل�صوق  من 

.2007/4/11

ر��صي �ملقد�صة للتاأمني  �إدر�ج �أ�صهم �لزيادة يف ر�أ�س مال �صركة �لأ  •

و�لبالغة )425.000( �صهم، لي�صبح ر�أ�س �ملال �ملكتتب به و�ملدفوع 

)4( مليون �صهم وذلك �عتبارً� من 2007/4/11.

تعليق �لتد�ول باأ�صهم �صركة �ل�صقر لال�صتثمار و�خلدمات �ملالية   •·
وذلك �عتبارً� من 2007/4/10.

نقل �إدر�ج �أ�صهم �صركة �ملقاي�صة للنقل و�ل�صتثمار من �ل�صوق �لثاين   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/15. �إىل �ل�صوق �لأ

�إىل  �لثاين  �ل�صوق  �لعرب من  �ل�صامنون  �أ�صهم �صركة  �إدر�ج  نقل   •

ول للبور�صة وذلك �عتبارً� من 2007/4/15. �ل�صوق �لأ

�در�ج ��صهم �صركة �لق�صور للم�صاريع �لعقارية و�لبالغ عددها )4(   •

مليون �صهم يف �ل�صوق �لثاين وذلك �عتبار� من 2007/4/19.

�إىل  ول  �لأ �ل�صوق  من  للتعدين  �لعامة  �ل�صركة  ��صهم  �إدر�ج  نقل   •

�ل�صوق �لثاين للبور�صة �عتبارً� من 2007/4/19.

اإدراج)2.5( مليون حق �كتتاب باأ�صهم �لزيادة يف ر�أ�س مال �صركة   •

ميثاق لال�صتثمار�ت �لعقارية وذلك �عتبارً� من 2007/4/19.

اإدراج )1.375.000( مليون حق �كتتاب باأ�صهم �لزيادة يف ر�أ�س   •

ردنية وذلك �عتبارً� من 2007/4/19. لبان �لأ مال �صركة �لأ

�لتجارية  �صو�ق  و�لأ للفنادق  �لدولية  �ل�صركة  �أ�صهم  �إدر�ج  نقل   •

من  �عتبارً�  وذلك  للبور�صة  ول  �لأ �ل�صوق  �إىل  �لثاين  �ل�صوق  من 

.2007/4/30

وذلك  و�ل�صتثمار  للتجارة  نوبار  �صركة  باأ�صهم  �لتد�ول  �إعادة   •

�عتبارً� من 2007/4/30.

و�لبالغة  للتاأمني  ملانية  �لأ �لعربية  �ل�صركة  باأ�صهم  �لتد�ول  �إعادة   •

)10.400.680( �صهم وذلك �عتبارً� من 2007/4/30.

�إعادة �لتد�ول باأ�صهم �صركة �ل�صقر لال�صتثمار و�خلدمات �ملالية   •

وذلك �عتبارً� من 2007/4/30.

• Transferring the shares of Nutri Dar from the Second Market 

to the First Market as of April 9,2007.

• Transferring the shares of Travertine Company From the 

Second Market to the First Market as of April 2007 ,11 .

• Transferring the shares of Portfolio Management And 

Investment Services. From the Second Market to the First 

Market as of April 11,2007.

• Transferring the shares of International Brokerage And 

Financial Markets from the Second Market to the First Market 

as of April11, 2007

• Transferring the shares of Al-Faris National Comp for 

Investment and Export Company from the Second Market to 

the First Market as of April 11, 2007 .

• List the (425,000) shares capital increase of The Holy Land 

Insurance as of April 11, 2007. The company paid in capital 

reached (4) million shares.

• Suspend the trading on the shares of Falcon For Investment. & 

Financial Services as of April 10, 2007

• Transferring the shares of Transport And Investment Barter from 

the Second Market to the First Market as of April 15, 2007 .

• Transferring the shares of The Arab Assurers from the Second 

Market to the First Market as of April 15, 2007 .

• List the (4) million shares of Palaces Real Estate Development 

as of April 19, 2007

• Transferring the shares of Public Mining from the First Market 

to the Second Market as of April 19, 2007 .

• List the (2.5) million right issue capital increase of Methaq 

Real Estate Investment as of April 19, 2007.

• List the (1,375,000) million right issue capital increase of 

Jordan dairy as of April 19, 2007.

• Transferring the shares of Al-Dawliya For Hotels & Malls from 

the Second Market to the First Market as of April 30, 2007 .

• Re-trade the shares of Nopar For Trading and Investment 

Company as of April 30,2007.

• Re-trade the shares of Arab German Insurance Company, 

reached (10,400,680) share as of April 30,2007.

• Re-trade the shares of Falcon for Investment and financial 

services Company as of April 30,2007.
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اأداء بور�ضة عمان 

�صهر  خالل  مميزً�  �أد�ء  عمان  بور�صة  يف  د�ء  �لأ موؤ�صر�ت  �أظهرت 

عند  �ملرجح  �لقيا�صي  �لرقم  �أغلق  حيث   .2007 عام  من  ني�صان  

يف  م�صتو�ه  مع  مقارنة   )%8.2( ن�صبته  بارتفاع  نقطة   )5970.9(

�لرقم  �رتفع  فقد  �لقطاعي،  �مل�صتوى  على  �أما   .2006 عام  نهاية 

لكل  �لقيا�صية  رقام  �لأ �رتفعت  حيث  �لقطاعات،  جلميع  �لقيا�صي 

بن�صبة  و�ل�صناعة  و�خلدمات  و�لتاأمني  �لبنوك  قطاعات  من  

حجم  وبلغ  �لتو�يل  على   )%10.9(  ،)%5.2(،)%5.8(،)%8.6(

�لتد�ول منذ بد�ية �لعام ولغاية �صهر ني�صان 2007 )4.284( مليار 

وبانخفا�س  �ملا�صي  للعام  دينار  مليار   )4.896( مع  مقارنة  دينار 

�صهم �ملتد�ولة فقد �رتفع لي�صل  ن�صبته )12,5 %(. وبالن�صبة لعدد �لأ

للعام  �صهم  مليار  مع)1.103(  مقارنة  �صهم  مليار   )1.304( �إىل 

�ملا�صي وبارتفاع ن�صبته )18.2%(، كما �رتفعت عدد �لعقود �ملنفذة 

لي�صل �إىل )1.142( مليون عقد، بارتفاع ن�صبته )19.1%( لنف�س 

�صهم �ملدرجة  �لفرتة من �لعام �ملا�صي. وبالن�صبة للقيمة �ل�صوقية لالأ

يف بور�صة عمان فقد �رتفعت مبقد�ر )1.9( مليون دينار لت�صل �إىل 

)22.9( مليار دينار وبارتفاع ن�صبته )8.8%( مقارنة مع نهاية عام 

2006 لت�صكل مـا ن�صبتــه )227%( من �لناجت �ملحلي �لإجمايل

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance since the beginning of the year until the end of 

ِِِِِِِApril 2007, as the weighted index closed at (5970.9) points at the 

end of April, an (8.2%) 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 (8.6%), 

(5.8%), (5.2%), and (10.9%) respectively. The trading volume 

has decreased since the beginning of the year until the end of 

April to JD (4.287) billion compared to JD (4.896) billion with 

the same period of last year, a (12.5%) decrease. The number of 

traded shares increased to (1.304) billion shares in comparison 

with (1.103) billion shares at the same period of last year, an 

(18.2%) increase. The number of executed contracts increased to 

(1.142) million contracts, an increase of (19.1%) in comparison 

with the same period of last year. Market capitalization of 

listed companies increased by JD (1.9) million reaching JD 

(22.9) billion, an (8.8%) increase against the end of year 2006, 

constituting (227%) of the GDP.

�ضرات اأداء البور�ضة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

%اآذارني�سان

AprilMarchChange

)JD million( Trading Value)�.��(����7�8حجم �لتد�ول )مليون دينار(

)m( Avg. Daily Trading Value)�.��(���.���ملعدل �ليومي حلجم �لتد�ول )مليون(

�صهم )مليون( )m( No. of Traded Shares)20.9(27���7.7عدد �لأ

لف( )thousand( No. of Contracts)�.8(2��.�2�8.9عدد �لعقود )بالأ

)JD m( Market Capitalization)�.2(229��.�2��98.2�لقيمة �ل�صوقية )مليون دينار(



- 7 -

جنبي ال�ضتثمـار الأ

�صهر  خالل  ردنيني  �لأ غري  قبل  من  �مل�صرت�ة  �صهم  �لأ قيمة  بلغت   •

ني�صان )159.6( مليون دينار، منها )78.6%( مل�صتثمرين عرب.

ردنيني )90,1( مليون  �صهم �ملباعة من قبل غري �لأ بلغت قيمة �لأ  •

دينار، منها )87.5%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )69.4( �ل�صهر  هذ�  خالل  ردنيني  �لأ غري  ��صتثمار  �صايف  بلغ   •

مليون دينار .

من   )%46.4( ردنيني  �لأ غري  قبل  من  �ململوكة  �صهم  �لأ �صكلت   •

 )%35.4( منـها   ، ني�صان  نهاية  يف  للبور�صة  �ل�صوقية  �لقيمة 

مل�صتثمرين عرب، و)11%( لغري �لعرب.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in April 

equaled JD (159,6) million, (78.6%) of which were purchased 

by Arabs. 

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (90,1) 

million, (87.5%) of which were sold by Arabs. 

• During this month, net Non–Jordanian investments showed a 

positive balance of JD (69.4) million.

• By the end of April, 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.  

كرث ارتفاعا يف اأ�ضعار اأ�ضهمها ال�ضركات الع�ضر الأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�سم ال�سركة

�ل�صاخمة لال�صتثمار�ت 

�لعقارية و�ملالية
�.��2�.8

Alshamekha For Real 
Estate And Financial 
Investments Co.

�ملوحدة لتنظيم �لنقل 

الربي
�.9�22.9

The Unified For 
Organizing Land 
Transport

نابيب ردنية ل�صناعة �لأ  2.�2��.9The Jordan Pipes�لأ
Manufacturing

 �Al-januob Filters.���8.��جلنوب ل�صناعة �لفالتر
Manufacturing

�لإمناء �لعربية للتجارة 

و�ل�صتثمار�ت �لعاملية
2.70��.0

Int’l Arabian 
Development & 
Investment Trading Co

فيالدلفيا �لدولية 

لال�صتثمار�ت �لتعليمية
�.7��2.8Philadelphia Int 

Educational Company

�ل�صالم �لدولية للنقل 

و�لتجارة
2.02�2.2Salam Internationl 

Transport & Trading

�8�2.2National Steel Industry.��لوطنية ل�صناعة �ل�صلب

ردنية  �ملوؤ�ص�صة �ل�صحفية �لأ

/�لر�أي
��.90��.�Jordan Press Foundation/

al-ra’i

ردنية �ملركزية �Jordan Central.���7.��لأ

كرث انخفا�ضا يف اأ�ضعار اأ�ضهمها ال�ضركات الع�ضر الأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�سم ال�سركة

ردنية للتقنية  �لبحرينية �لأ

و �لت�صالت
�.��-2�.�Batelco Jordan

�ملجموعة �ل�صت�صارية 

�ل�صتثمارية
�.7�-2�.�

The Consulting & 
Investment Co. Group

�9.8-��.��ملقاي�صة للنقل و�ل�صتثمار
Transport And Investment 
Barter Company

ردنية لال�صتثمار و�لنقل  �لأ

�ل�صياحي)�لفا(
�.0�-�9.7

Jordan  Investment & 
Tourism Transport)Alfa(

�لعامة ل�صناعة وت�صويق 

�خلر�صانة �خلفيفة 
�.2�-�9.�

General Lightwight 
Concrete Industreis 

8.��-29.��مل�صتقبل �لعربية لال�صتثمار 
Futur Arab Investment 
Company 

7.��-�0.�م�صافات للنقل �ملتخ�ص�س
Masafat For Specialised 
Transport

�ملحفظة �لعقارية 

�ل�صتثمارية
�.�9-��.�Petra Tourist Transport

�ملركز �لعربي لل�صناعات 

�لدو�ئية و�لكيماوية
2.27-��.�

Arab Center For Pharm.& 
Chemicals

�United Arab Investors.��-2.�7�مل�صتثمرون �لعرب �ملتحدون
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وراق املالية: وراق املالية كما عرفها قانون الأ الأ

ور�ق �ملالية �أي حقوق ملكية �أو دالالت �أو بينات متعارف عليها �أنها �أور�ق مالية �صو�ء كانت حملية �أو �أجنبية وت�صمل ب�صورة  يق�صد باالأ

خا�صة مايلي:   

�أ�صهم �ل�رشكات �لقابلة للتحويل و�لتد�ول.   •

�إ�صناد �لقر�ض �ل�صادرة عن �ل�رشكات.   •

ور�ق �ملالية �ل�صادرة عن �حلكومة �أو �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية  �الأ  •

�لعامة �أو �ملوؤ�ص�صات �لعامة �أو �لبلديات. 

ور�ق �ملالية.  �إي�صاالت �إيد�ع �الأ  •

�ال�صتثمار  �صناديق  يف  �ال�صتثمارية  و�لوحد�ت  �صهم  �الأ  •

�مل�صرتك. 

�إ�صناد خيار �مل�صاهمة.   •

�لعقود �آنية �لت�صوية و�لعقود �آجلة �لت�صوية.  •

حقوق �الكتتاب.  •

عقود خيار �ل�رش�ء وعقود خيار �لبيع   •

يتم �لتد�ول يف بور�صة عمان حاليا بـ :

�صهم:  �ل�صهم هو حق ملكية يف �رشكة م�صاهمة مينح �صاحبه حق �لت�صويت يف �جتماعات �لهيئة �لعامة لل�رشكة و�حل�صول  1. �الأ

رباح عند توزيعها.  على �الأ

2. �ل�صند�ت:  �ل�صند هو عبارة عن وثيقة دين متنح حاملها حق �حل�صول على فائدة دورية و��صتعادة قيمة �لدين عند ��صتحقاقه.

3. حقوق �الكتتاب: حق �الكتتاب هو حق م�صاهمي �ل�رشكة �مل�صدرة يف �الكتتاب باأ�صهم �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال �ملنوي �إ�صد�رها 

من قبل �ل�رشكة و�ملخ�ص�صة مل�صاهميها. 

ما هو ال�ستثمار؟

ميكن تعريف �ال�صتثمار باأنة تاأجيل �حل�صول على منفعة حالية من �أجل �حل�صول على منفعة م�صتقبلية �أكرب وينق�صم �إىل: 

�صول �حلقيقية مثل �لعقار�ت و�مل�صاريع �ملختلفة. �ال�صتثمار �ملبا�رش: ويكون هذ� �ال�صتثمار يف �الأ  .1

ور�ق �ملالية من �أ�صهم و�صند�ت و�لذي يتم من خالل  �ال�صتثمار غري �ملبا�رش �أو �ال�صتثمار �ملايل: ويكون هذ� �ال�صتثمار يف �الأ ب. 

�لطويل،  �ال�صتثمار باملدى  لديهم قدرة على  �أن تكون  �لبور�صة يجب  بالتعامل يف  يرغبون  �لذين  �لبور�صة، فامل�صتثمرين 

جل ولي�ض �لربح �ل�رشيع �ملتاأتي من عمليات  �صا�صي �لعائد �ملرتفع �ملرتكز على �ال�صتثمار �لطويل �الأ ويجب �ن يكون هدفهم �الأ

وىل. �مل�صاربة غري �ملدرو�صة و�لتي ت�رش �صغار �مل�صتثمرين بالدرجة �الأ


