
- � -

ندوة بعنوان

ردن فر�ص ال�ستثمار يف الأ

حتت رعاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني �صاركت بور�صة 

عمان ممثلة باملدير التنفيذي ال�صيد جليل طريف يف ندوة ا�صتثمارية 

التجارة  غرفة  مع  بالتعاون  اال�صتثمار  ت�صجيع  موؤ�ص�صة  نظمتها 

العربية الربيطانية ومكتب اململكة املتحدة للتجارة 

ردن«  االأ يف  اال�صتثمار  »فر�ص  بعنوان  واال�صتثمار 

ت�صرين  �صهر  خالل  لندن  مدينة  يف  عقدت  والتي 

ملخ�صًا  طريف  ال�صيد  قدم  حيث  الثاين2006. 

عن اأهم التطورات احلديثة التي �صهدها �صوق راأ�ص 

ال�صوق من  �صهده  ما  اإىل  �صافة  باالإ ردين،  االأ املال 

جنبي ومدى ما يوفره ال�صوق  منو حجم التداول وحجم اال�صتثمار االأ

جانب.  من حقوق مللكية امل�صتثمرين االأ

انتخاب بور�سة عمان لرئا�سة 

جلنة العمل التابعة الحتاد 

�سيوية وروبية الآ البور�سات الأ

وروبية  فازت بور�صة عمان وباإجماع كافة اأع�صاء احتاد البور�صات االأ

وللمرة  عامني  وملدة  لالحتاد  التابعة  العمل  جلنة  برئا�صة  �صيوية  االآ

الثانية على التوايل وذلك يف االنتخابات التي جرت خالل االجتماع 

الثاين ع�صر للهيئة العامة لالحتاد الذي عقد يف مدينتي القاهرة و�صرم 

ال�صيخ/ جمهورية م�صر العربية خالل الفرتة 1-2006/11/4، وقد 

مثل بور�صة عمان باالجتماع ال�صيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي 

والعالقات  بحاث  االأ دائرة  رئي�ص  حطاب  �صامي  وال�صيد  للبور�صة 

“Investment Opportunities 
in Jordan Seminar”

Under the patronage of his Majesty King Abdullah 11 Bin Al 

Hussein, the Amman Stock Exchange represented by Mr. Jalil 

Tarif the Chief Executive Officer, participated in the Seminar 

“The Investment Opportunities in Jordan”, 

organized by the Jordan Investment Board and 

in coorporation with the Arab British Chamber 

of Commerce, which was held in London on 

November 6th, 2006. Mr. Tarif presented briefly 

the recent developments of the ASE and the 

great leap growth in the trading and foreign investment volume, 

and the protection provided by the Jordan capital market for the 

foreign investors. 

ASE Re-Elected as 
Chairman of the Working 
Committee of FEAS

The Amman Stock Exchange (ASE) was re-elected unanimously 

for a second term of two years as the chairman of the Working 

Committee of the Federation of Euro-Asia Stock Exchanges 

(FEAS) during the FEAS 12th Annual General Assembly Meeting 

held in Cairo/ Sharm El Sheikh, Egypt on November 1-4, 2006. 

Mr. Nader Azar the Deputy CEO, and Mr. Sami Hattab the head of 

the Research and International Relations Department represented 
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جلنة  لرئا�صة  البور�صة  انتخاب  اإعادة  جاء  وقد  بالبور�صة.  الدولية 

نتيجة  وكذلك  البور�صة  بها  تتمع  التي  للم�صداقية  نتيجة  العمل 

مل�صاهمة البور�صة الفاعلة يف خدمة وتطوير االحتاد.

ت�صم  والتي  لالحتاد  العمل  جلنة  اجتماع  عازر  ال�صيد  تراأ�ص  حيث 

اإىل  اإ�صافة  اآ�صيا  وجنوب  و�صط  مناطق  من  28 ع�صوا  يف ع�صويتها 

العديد  مناق�صة  االجتماع  خالل  مت  حيث  و�صط.  االأ ال�صرق  من  دول 

من الق�صايا من اأهمها: التقارير املقدمة من 

والتطورات  باالحتاد،  اخلا�صة  العمل  فرق 

باالحتاد،  اخلا�ص  القيا�صي  بالرقم  املتعلقة 

وخطة عمل االحتاد لل�صنة القادمة، وحتليل 

االحتاد،  لدول  وامل�صاريف  يرادات  االإ

واجتماعات   ،2007 للعام  املقدرة  وامليزانية 

 ،2007-2006 عوام  لالأ املقرتحة  االحتاد 

تبادل  وبرنامج  االحتاد،  ي�صدره  الذي  ال�صنوي  ن�صف  والتقرير 

عقد  االجتماع  هام�ص  على  مت  وقد  االحتاد.  اأع�صاء  بني  الزيارات 

لقاء مع و�صائل االإعالم، وقد تناول اللقاء مو�صوعيني رئي�صني هما: 

ول تاريخ ودور االحتاد يف املنطقة واخلطوات امل�صتقبلية لالحتاد  االأ

وقد تناول هذا املو�صوع ال�صيد عازر، والثاين عن عمليات الت�صحيح 

هذا  تناول  وقد  العربية  �صواق  االأ ت�صهدها  التي  �صهم  االأ اأ�صعار  يف 

القاهرة  بور�صتي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صوقي  ماجد  ال�صيد  املو�صوع 

�صكندرية. واالإ

وقد �صاركت بور�صة عمان كذلك باجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد 

انتخاب  اإعادة  مت  باأنه  يذكر  ومما  ع�صوًا  ع�صر  اثنا  ت�صم  والتي 

بور�صتي  انتخاب  االجتماع  خالل  مت  وقد  فيها.  ع�صوًا  البور�صة 

طلبات  قبول  ومت  لالحتاد،  لرئي�ص  كنائب  �صكندرية  واالإ القاهرة 

يراين  يداع االإ ع�صوية كل من بور�صة بيالرو�صيا للعمالت ومركز االإ

اأع�صاء   9 بينهم  من  ع�صوا   32 اإىل  االحتاد  اأع�صاء  عدد  لريتفع 

البيانات  اإقرار  العامة لالحتاد  الهيئة  م�صاندين. ومت خالل اجتماع 

يرادات والنفقات املقدرة لالحتاد  املالية لالحتاد عن العام 2005 واالإ

عن العام 2006، كما اأقرت الهيئة العامة لالحتاد تو�صيات جلنة عمل 

باأنه بور�صة بلغراد  التنفيذية لالحتاد. ومما يذكر  االحتاد واللجنة 

البور�صات  الحتاد  العامة  للهيئة  ع�صر  الثالث  االجتماع  �صت�صت�صيف 

�صيوية يف مدينة بلغراد / جمهورية ال�صرب. وروبية االآ االأ

وروبية  ردن كان من الدول املوؤ�ص�صة الحتاد البور�صات االأ ويذكر باأن االأ

1995 واحتل من�صب نائب الرئي�ص ل�صنوات عدة،  �صيوية يف عام  االآ

اأ�صواق  من  ماليًا  �صوقًا   32 ي�صم يف ع�صويته  االحتاد حاليًا  واأ�صبح 

ع�صاء  �صيوية، حيث تبلغ القيمة ال�صوقية للدول االأ وروبية واالآ الدول االأ

the ASE at the meeting. This election of the ASE came as a result 

of the confidence, contribution, and achievement of the ASE 

towards FEAS and its members.  

Mr. Azar chaired the meeting of FEAS Working Committee 

(WC) which comprised of 28 members from central and south 

east Asia as well as the Middle East countries. During the WC 

meeting several issues were discussed, 

most importantly the reports of task 

forces, the development of the index for 

the Federation region, FEAS work plan for 

the next year, revenue expense analysis, 

2007 draft budget proposal, 2006-2007 

calendar of events, the FEAS semi-annual 

report, the bilateral training program and the schedule of exchange 

visits among FEAS members. Alongside the Working Committee 

meeting, a Media Gathering was held in which two main issued 

were discussed: the first was the history and the role of FEAS in 

the region and its future outlook which presented by Mr. Azar, 

and the correction that had taken place in the Arab stock exchange 

which presented by Mr. Maged Shawky, Chairman of the Cairo 

and Alexandria Stock Exchanges.

The ASE also participated in the meeting of the FEAS executive 

committee and as a member was re-elected in the executive 

committee which made up of 12 members. During the meeting 

Egypt was elected as vice president of the FEAS. At the General 

Assembly, two new membership applications of Belarusian 

currency Stock Exchange and Iran Central Security Depository 

were approved, bringing the total number of FEAS members 

to 32 with 9 Affiliate members, the GA also approved the 

Federation 2005 financial statements and the estimated 2006 

revenues and expenses of the Federation. The GA approved 

the recommendations of the Federation Working and Executive 

committees. The 13th General Assembly of FEAS in 2007 will be 

hosted by Belgrade Stock Exchange in Belgrade, Serbia. 

Jordan was one of the founding members of FEAS in 1995, and 

has assumed the position of a vice president for several years. 

At present, FEAS counts some 32 financial markets from Europe 
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696 مليار دوالر وي�صم يف ع�صويته جمموعة من  باالحتاد اأكرث من 

من  وعدد  واإيران  والباك�صتان  تركيا  مثل  باملنطقة  املهمة  �صواق  االأ

وروبية.كما ي�صم جمموعة من الدول العربية وهي جمهورية  �صواق االأ االأ

م�صر العربية و�صلطنة عمان واأبوظبي والبحرين وفل�صطني.

حوكمة ال�شركات يف منطقة 

و�شط و�شمال اإفريقيا ال�شرق االأ

ق�صم  رئي�ص  تهتموين  موؤيد  بال�صيد  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

االدراج يف دائرة االدراج والعمليات وال�صيدة عبلة خ�صري رئي�صة ق�صم 

العالقات العامة يف دائرة التوعية والعالقات العامة يف موؤمتر حوكمة 

و�صط و�صمال اإفريقيا والذي عقد يف  ال�صركات يف منطقة ال�صرق االأ

-26 من  الفرتة  املتحدة خالل  العربية  مارات  االإ دولة  دبي/  مدينة 

2006/11/27، والذي مت تنظيمه من قبل معهد احلوكمة املوؤ�ص�صية 

ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، حيث تناول املوؤمتر عدة ق�صايا 

�صواق املالية يف  اأهمها �صرورة متابعة التزام ال�صركات املدرجة يف االأ

يف  البنكي  القطاع  دور  تناول  وكذلك  املوؤ�ص�صية،  باحلوكمة  املنطقة 

تعزيز مفهوم احلوكمة املوؤ�ص�صية.

وفد معهد HIBA يزور 

�ش�شات �شوق راأ�س املال موؤ

ال�صوري    HIBA االعمال  الدارة  العايل  املعهد  طلبة  من  وفد  قام 

بزيارة ميدانية اإىل موؤ�ص�صات �صوق راأ�ص املال الوطني، حيث ا�صتمع 

الوفد اإىل �صرح من ال�صيد نادر عازر نائب املدير التنفيذي للبور�صة 

عن اآخر التطورات التي �صهدها �صوق راأ�ص املال الوطني، كما اطلع 

قاعة  اإىل  بزيارة  وقام  املالية  اخلدمات  �صركات  عمل  على  الوفد 

امل�صتثمرين ومرافق البور�صة املختلفة.

and Asia amongst its membership, with market capitalization of 

more than $696 billion. Some of the important member markets 

in the region are Turkey, Pakistan, Iran, and several European 

markets. The Arab member markets in the Federation are Jordan, 

Egypt, Oman, Abu Dhabi, Bahrain and Palestine.

Corporate Governance In 
the MENA Region

The ASE, represented by Mr. Moayyad Tahtamoni chief of listing 

division from Listing and Operations Department and Mrs. 

Abla Khdeer chief of Public Relations division from Awareness 

and Public Relation Department participated in the “Corporate 

Governance in the Middle East and North Africa Conference” 

which was held in Dubai, UAE during the period November 

26-27, 2006، which was organized by Hawkamah, the Institute 

for Corporate Governance and Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). During the conference 

a variety of issues were discussed, with a special concern on 

corporate governance in the financial sector, enhancing corporate 

governance among listed companies, and the role of banking 

system in enhancing corporate governance.     

A Syrian delegation visits the 
Capital Market Institutions

A delegation from the Higher Institute of Business Administration 

visited the Capital Market Institutions, where the delegation was 

briefed by Mr. Nader Azer the Deputy to CEO of ASE on the 

latest development on the national capital market. The delegation 

visited the financial brokerage companies and toured the ASE 

facilities and the Investor’s Gallery.
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معر�س جايتك�س 2006

�صاركت بور�صة عمان ممثلة بال�صيد حممد ال�صجراوي رئي�ص ق�صم 

مبعر�ص  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  يف  الفني  والدعم  العمليات 

مارات العربية املتحدة  2006، والذي عقد مبدينة دبي االإ جايتك�ص 

اكرب حدث  املعر�ص  يعترب  19-2006/11/23، حيث  الفرتة  خالل 

و�صط.  لالت�صاالت يف ال�صرق االأ

التجربة املاليزية يف جمال 

دراج  �شناديق اال�شتثمار واالإ

امل�شرتك 

دائرة  رئي�ص  عبا�ص  اأبو  ب�صام  بال�صيد  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

من  كل  اإىل   بزيارة  املال  راأ�ص  �صوق  موؤ�ص�صات  والعمليات   دراج  االإ

-21 من  الفرتة  خالل  املاليزية  والبور�صة  املاليزية  الرقابة  هيئة 

املتعلقة  املاليزية  التجربة  على  الوفد  اطلع  حيث   .2006/11/23

تعترب  حيث  ومتطلباتهما،  امل�صرتك  دراج  واالإ اال�صتثمار  ب�صناديق 

التجربة املاليزية من اأجنح التجارب بهذا اخل�صو�ص.

اأداء بور�سة عمان

اأ�صهم  اأ�صعار  يف  تراجعًا  عمان  بور�صة  يف  داء  االأ موؤ�صرات  اأظهرت 

لبور�صة  املرجح  القيا�صي  الرقم  اغلق  حيث  املدرجة  ال�صركات 

2006 عند  عمان منذ بداية العام ولغاية نهاية �صهر ت�صرين الثاين 

امل�صتوى  على  اأما   .)%31.5( ن�صبته  بانخفا�ص  نقطة   )5607.7(

حيث  القطاعات،  جلميع  القيا�صي  الرقم  انخف�ص  فقد  القطاعي، 

والتاأمني  البنوك  قطاعات  من   لكل  القيا�صية  رقام  االأ انخف�صت 

 ،)%28.3(،)%39.9(  ،)%35،4( بن�صبة  وال�صناعة  واخلدمات 

العام  بداية  منذ  التداول  حجم  بلغ  حيث  التوايل.  على   )%15.5(

مع  مقارنة  دينار  مليار   )13.5(  2006 الثاين  ت�صرين  �صهر  ولغاية 

 .)%14.5( ن�صبته  وبانخفا�ص  املا�صي  للعام  دينار  مليار   )15.8(

 )3875( اإىل  لي�صل  ارتفع  فقد  املتداولة  �صهم  االأ لعدد  وبالن�صبة 

مليون �صهم مقارنة مع )2410( مليون �صهم للعام املا�صي وبارتفاع 

Gitex 2006 Exhibition

The ASE, represented by Mr. Mohammed Al-Shajrawi Chief 

of Operations and Technical Support Division from the IT 

and Communication Department participated in Gitex 2006 

Exhibition which was held in Dubai UAE during the period 

November 19-23, 2006, which is considered to be one of the 

biggest telecommunications and technology exhibitions in the 

Middle East..

Malaysian Mutual Fund
and Dual Listing 
Experience

The ASE, represented by Mr. Bassam Abu Abas, Head of Listing 

and Operations Department joined capital market institutions in 

a delegation to Malaysian Commission to the Malaysian Bourse 

during the period November 21-23, 2006. The delegation had a 

look on the Malaysian mutual fund and dual listing experience, 

which is considered one of the successful experiences.

ASE Performance

ِASE performance indicators revealed a backward  performance in 

stock prices for listed companies since the beginning of the year 

until the end of November 2006, as the weighted index closed at 

(5607.7) points at the end of November, a (31.5%) 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 (%35.4), (%39.9), (%28.3), and (%15.5) 

respectively. The trading volume decreased since the beginning 

of the year till end of November to JD (13.5) billion compared 

to JD (15.8) billion with the same period of last year, a (%14.5) 

decrease. The number of traded shares increased to (3875) million 

shares in comparison with (2410) million shares with the same 
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اإىل  لي�صل  املنفذة  العقود  عدد  ارتفعت  كما   ،)%60.8( ن�صبته 

من  الفرتة  لنف�ص   )%47.4( ن�صبته  بارتفاع  عقد،  مليون   )3.2(

�صهم املدرجة يف بور�صة  العام املا�صي. وبالن�صبة للقيمة ال�صوقية لالأ

عمان فقد انخف�صت مبقدار )5،2( مليون دينار لت�صل اإىل )21.5( 

مليار دينار وبانخفا�ص ن�صبته )19.4%( مقارنة مع نهاية عام 2005 

جمايل. لت�صكل مـا ن�صبتــه )238.3%( من الناجت املحلي االإ

period of last year, a (%60.8) increase. The number of executed 

contracts increased to (3.2) million contracts, an increase of 

(%47.4) in comparison with the same period of last year. Market 

capitalization of listed companies decreased by JD (5.2) million 

reaching JD (21.5) billion, a (%19.4) decrease against the end of 

year 2005, constituting (%238.3) of the GDP.

* As of end of November 2006 * لغاية �صهر ت�صرين اأول 2006

ASE Index
الرقم القيا�صي لبور�صة عمان

ASE Resolutions

The ASE board decided the following:

•	 Accepting the membership of Capital for Brokerage Company 

and to start its operation as of November 5, 2006.

The ASE CEO Decided the Following:

• List the Twenty-Fourth issue of the Water Authority, as of 

November 5, 2006. The maturity date is 29/9/2008, the total 

number of the issue (15,000) bonds with a total value of JD 

(15) million, and (7.70%) interest rate. 

• List the (2) million shares capital increase of Salam International 

Transport and Trading Company as of November 6, 2006. The 

company paid in capital reached (13,5) million shares.

قرارات بور�سة عمان

دارة: قرارات جمل�س الإ

ردين لال�صتثمار والو�صاطة املالية يف  املوافقة على قبول �صركة املال االأ  •

ع�صوية بور�صة عمان وبداأ ممار�صة اأعمالها اعتباًرا من 2006/11/5 

حتت اال�صم املخت�صر )املال للو�صاطة(  والرقم )67(.

قرارات املدير التنفيذي:

�صدار الرابع والع�صرون من �صندات �صلطة املياه  ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )15.000( عددها  والبالغ   2008/9/29

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )15( مليون دينار 

وفائدة )7.70%( وذلك اعتبارًا من 2006/11/5.

الدولية  ال�صالم  �صركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

املال  راأ�ص  لي�صبح  �صهمًا،  مليون   )2( والبالغة  والتجارة  للنقل 
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من  اعتبارًا  وذلك  �صهمًا  مليون   )13.5( واملدفوع  به  املكتتب 

.2006/11/6

اأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال �صركة العرب للتنمية العقارية  اإدراج   •

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�صبح  �صهم،   )16.332.933( والبالغة 

واملدفوع )20( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/11/7.

�صالمية  االإ التاأمني  �صركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

والبالغة )4( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع 

)8( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/11/7.

وال�صرق  امل�صتثمرون  �صركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

 )1.500( والبالغة  والعقارية  ال�صناعية  لال�صتثمارات  العربي 

�صهمًا،والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب اخلا�ص  لي�صبح راأ�ص 

اعتبارًا  وذلك  �صهمًا  واملدفوع )29.953.604(  به  املكتتب  املال 

من 2006/11/8.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال �صركة اعمار للتطوير واال�صتثمار   •

عن  زيادتها  متت  �صهمًا،والتي   )1.496( والبالغة  العقاري 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�صبح  اخلا�ص   االكتتاب  طريق 

)11.735.160( �صهم وذلك اعتبارًا من 2006/11/9.

�صدار التا�صع من اأذونات اخلزينة لعام 2006 ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2007/9/17

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار 

وذلك اعتبارًا من 2006/11/15.

�صدار التا�صع من �صندات اخلزينة لعام 2006  ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2009/8/31

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار 

وفائدة )7،741%( وذلك اعتبارًا من 2006/11/15.

�صدار العا�صر من �صندات اخلزينة لعام 2006 ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2011/9/28

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار 

وفائدة )8.152%( وذلك اعتبارًا من 2006/11/15.

�صدار العا�صر من اأذونات اخلزينة لعام 2006 ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2007/9/17

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار 

وذلك اعتبارًا من 2006/11/20.

املركزية  ردنية  االأ ال�صركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

والبالغة )10،137( �صهمًا،والتي متت زيادتها عن طريق االكتتاب 

 )4.500.00( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�صبح  اخلا�ص  

�صهم وذلك اعتبارًا من 2006/11/21.

ردين  �صالمي االأ اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�ص مال �صركة البنك االإ  •

للتمويل واال�صتثمار والبالغة )15( مليون �صهم حق اكتتاب وذلك 

• List the (16,332,933) shares capital increase of Arab Real 

Estate Development Transport and Trading Company as 

of November 7, 2006. The company paid in capital reached 

(20) million shares.

• List the (4) million shares capital increase of The Islamic 

Insurance Company as of November 7, 2006. The company 

paid in capital reached (8) million shares.

• List the (1,500) shares capital increase of Investors and East 

Arab for Industrial and Real Estate Investments Company, which 

emanated from private subscription as of November 8, 2006. 

The company paid in capital reached (29,953,604) shares.

• List the (1,496) shares capital increase of Emmar Investment 

and Real Estate Development Company, which emanated from 

private subscription as of November 9, 2006. The company 

paid in capital reached (11,735,160) shares.

• List the Ninth issue of the Treasury Bills for the year 2006, 

as of November 15, 2006. The maturity date is 17/9/2007, the 

total number of the issue (50,000) bonds with a total value of 

JD (50) million.

• List the Ninth issue of the Treasury Bonds for the year 2006, 

as of November 15, 2006. The maturity date is 31/8/2009, the 

total number of the issue (50,000) bonds with a total value of 

JD (50) million, and (7.741%) interest rate.

• List the Tenth issue of the Treasury Bonds for the year 2006, 

as of November 15, 2006. The maturity date is 28/9/2011, the 

total number of the issue (50,000) bonds with a total value of 

JD (50) million, and (8.152%) interest rate.

• List the Tenth issue of the Treasury Bills for the year 2006, 

as of November 20, 2006. The maturity date is 17/9/2007, the 

total number of the issue (50,000) bonds with a total value of 

JD (50) million.

• List the (10,137) shares capital increase of Jordan Central 

Company, which emanated from private subscription as 

of November 21, 2006. The company paid in capital reached 

(4,500,000) shares.

• List the (15) million shares capital increase of Jordan 

Islamic Bank for Finance and Investment Company as of 
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اعتبارًا من 2006/11/22.

العقاري  للتطوير  العرب  امل�صتثمرون  احتاد  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )3( والبالغة 

.2006/11/23

تعليق التداول باأ�صهم �صركة اال�صتثمارات العامة عن التداول وذلك   •

اعتبارًا من 2006/11/26.

دارة واال�صت�صارات والبالغة )500(  ردنية لالإ اإدراج اأ�صهم �صركة االأ  •

األف �صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك اعتبارًا من 2006/11/27.

  2006 لعام  اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  احلادي  �صدار  االإ اإدراج   •

بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2009/8/31 ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون 

دينار وفائدة )7.498%( وذلك اعتبارًا من 2006/11/27.

املياه   �صلطة  �صندات  من  والع�صرون  اخلام�ص  �صدار  االإ اإدراج    •

بقيمة  �صند   )31.000( عددها  والبالغ   2009/10/9 ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )31( مليون 

دينار وفائدة )7،535%( وذلك اعتبارًا من 2006/11/29.

November22, 2006.

• List the (3) million shares of Arab Investors Union for Real 

Estates Developing Company in the Second Market as 

of November 23, 2006.

• Suspend the trading on the share of General Investments 

Company as of November 26,2006.

• List the (500) Thousand shares of Jordanian Management 

and Consulting Company in the Second Market as of 

November 27, 2006.

• List the Eleventh issue of the Treasury Bonds for the year 2006, 

as of November 27, 2006. The maturity date is 31/8/2009, the 

total number of the issue (50,000) bonds with a total value of 

JD (50) million, and (7.498%) interest rate. 

• List the Twenty-Fifth issue of the Water Authority, as of 

November 29, 2006. The maturity date is 9/10/2009, the total 

number of the issue (31,000) bonds with a total value of JD 

(31) million, and (7.535%) interest rate.

�شرات اأداء البور�شة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

ولت�شرين الثاين %ت�شرين الأ

NovemberOctoberChange

�Trading Value (JD million).��.��8��.78حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m)(�.8)�.���0.6املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�صهم )مليون( No. of Traded Shares (m)(�.2)�02.��09.7عدد االأ

لف( No. of Contracts (thousand)(2.9)29�.6�00.6عدد العقود )باالأ

Marked Capitalization (JD m)(�.7)�.2��8�.22�2�7القيمة ال�صوقية )مليون دينار(

Foreign Investment

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

equaled JD (96.2) million, (89.1%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (98.3) 

million, (84.9%) of which were sold by Arabs. 

جنبي اال�شتثمـار االأ

خالل  ردنيني  االأ غري  قبل  من  امل�صرتاة  �صهم  االأ قيمة  بلغت   •

 )%89.1( منها  دينار،  مليون   )96.2( الثاين  ت�صرين  �صهر 

مل�صتثمرين عرب.

ردنيني )98.3( مليون  �صهم املباعة من قبل غري االأ بلغت قيمة االأ  •

دينار، منها )84.9%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 
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ردنيني خالل هذا ال�صهر )2.02( مليون  بلغ �صايف ا�صتثمار غري االأ  •

دينار بال�صالب .

من   )%45.1( ردنيني  االأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  االأ �صكلت   •

القيمة ال�صوقية للبور�صة يف نهاية ت�صرين الثاين ، منـها )%34.4( 

مل�صتثمرين عرب، و)10.7%( لغري العرب. 

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

negative balance of JD (2.02) million.

•	 By the end of November, shares owned by non-Jordanians 

represented (45.1%) of ASE capitalization, (34.4 %) of which 

are owned by Arab investors and (10.7%) by Non-Arabs.  

كرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها ال�شركات الع�شر االأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

الدولية  لال�صتثمارات  

الطبية
1.7248.3International For Medical 

Investment 

احتاد  ال�صناعات 

الكيماوية والزيوت النباتية 
3.8729.9Union Chemical 

&vegitable Oil Ind.

 م�صانع العربية الدولية 

لالغذية واال�صتثمار
2.2424.4Arab  International Food 

Factories

اأوتاد لال�صتثمارات املالية 

والعقارية
5.6322.1Awtad For Financial &real 

Estate Inv.

ردنية لالدارة و  االأ

لال�صت�صارات
6.2520.2Jordanian Management & 

Consulting Company .

1.6720.1Holy Land Insuranceاالرا�صي املقد�صة للتاأمني

فيالدلفيا الدولية 

لال�صتثمارات التعليمية 
3.0417.4Philadelphia International 

Educational Inv.

 2.1015.4The National Ahliaالتاأمني الوطنية االهلية
Insurance

1.8514.2Nutri Darدار الغذاء

احتاد امل�صتثمرون العرب 

للتطوير العقاري
2.0111.7Arab Investors Union For 

Real Estate Dev.

كرث انخفا�شا يف اأ�شعار اأ�شهمها ال�شركات الع�شر االأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

5.9645.8نوبار للتجارة  واال�صتثمار
Nopar For Trading And 
Investment

0.7526.5املوارد ال�صناعية االردنية
Jordan Industrial 
Resources

املحفظة الوطنية لالوراق 

املالية
2.3125.0

National Portfolio 
Securites .

ال�صرق االو�صط 

لال�صتثمارات املتعددة
2.4924.8

Middle East Diversified 
Investment

املحفظة العقارية 

اال�صتثمارية 
1.7324.5

Real Estate &investment 
Portfolio

 م�صانع الزيوت النباتية 

االردنية
1.4224.1

Jordanian Vegetabil Oil 
Industries

1.8823.0املقاي�صة للنقل واال�صتثمار
Transport And Investment 
Barter

ردنية للتنمية 1.5121.8العقارية االأ
Jordanian Realestate For 
Development

ال�صنابل الدولية 

لال�صتثمارات املالية 

اال�صالمية

1.2421.5
Al-sanabel International 
For Islamic Financial Inv.

2.6521.4م�صافات للنقل املتخ�ص�ص
Masafat For Special 
Transport


