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تعليمات التعامل النقدي

وراق املالية تعميمًا ل�سركات الو�ساطة املالية العاملة  اأ�سدرت هيئة الأ

يف بور�سة عمان اأكدت فيه على الو�سطاء ب�سرورة اللتزام باأحكام 

املادة )3( من تعليمات معايري املالءة املالية ل�سنة 1995 وذلك فيما 

يخ�ص الذمم املدينة اجلديدة التي �ستن�ساأ اعتبارًا من 2006/6/4 

وتلزم املادة )3( املذكورة الو�سيط بتح�سيل اأر�سدة الذمم املدينة 

وراق املالية خالل فرتة اأ�سبوع  »ذمم العمالء« الناجتة عن �سراء الأ

جراءات  من تاريخ ن�سوء الذمة، وت�سمن التعميم اأن الهيئة �ستتخذ الإ

فقط  اجلديدة   للذمم  بالن�سبة  املخالفة  ال�سركات  بحق  القانونية 

اعتبارا من التاريخ املذكور ومل ي�سمل التعميم الطلب من الو�سطاء 

حت�سيل الذمم املدينة لعمالئهم وال�سابقة لتاريخ 2006/6/4. ومن 

جانب اآخر قامت الهيئة باإ�سدار تعليمات معايري املالءة املالية لعام 

2006 والتي تعترب نافذة اعتبارًا من مطلع العام القادم 2007  ومت 

الإعالن عن هذه التعليمات بتاريخ 2006/5/24 اأي قبل تاريخ نفاذها 

اأو�ساعها  توفيق  ال�سركات  ت�ستطيع  اأ�سهر حتى  �سبعة  يزيد عن  مبا 

مع تلك التعليمات. واأهم مالمح هذه التعليمات اأنها نظمت التعامل 

ي�سرتيها  التي  املالية  وراق  الأ اأثمان  ت�سديد  اأو  دفع  النقدي وطريقة 

العمالء الراغبون بال�سراء باأ�سلوب التعامل النقدي والذي مبوجبه 

اليوم  يف  عليه  متبق  مبلغ  اأي  وي�سدد  م�سبقا  بالدفع  امل�سرتي  يقوم 

التايل لتاريخ ال�سراء مبوجب اتفاقية. كما األزمت التعليمات الو�سيط 

بالتاأكد من وجود ر�سيد نقدي كاف للعميل الراغب بال�سراء والتاأكد 

عملية  تنفيذ  قبل  املالية  وراق  لالأ بالبيع  الراغب  العميل  ملكية  من 

اأموال  بني  بالف�سل  املايل  الو�سيط  التعليمات  األزمت  كذلك  البيع. 

اأموال  تو�سع  وان  اأخرى  واموال عمالئه من جهة  ال�سركة من جهة 

ال�سركة.  تخ�ص  التي  موال  الأ منف�سل عن  بح�ساب خا�ص  العمالء 

امل�ستثمرين وحمايتها  اأموال  الرقابة على  ي�سهل  اأن  �ساأنه  وهذا من 

اأموال  با�ستخدام  الو�ساطة  �سركات  من  اأي  قيام  عدم  من  والتاأكد 

عمالئها لت�سيري اأمور ال�سركة اأو ال�سراء ملحفظتها.

Monetary Handling Instructions

The Jordan Securities Commission (JSC) issued an announcement 

to financial brokerage companies in the ASE informing them of 

the need to abide by the stipulations of Article (3) of the Standards 

of Financial Adequacy Instructions of 1995 in terms of the new 

accounts receivables that arise as of 4/6/2006.  The aforementioned 

Article (3) stipulates that a broker is bound to collect the accounts 

receivables “client receivables” resulting from the purchase of 

securities within a period of one week from the date of incurring the 

debt.  The announcement said that the JSC will begin to undertake 

legal penalties against companies in violation of the Instructions 

as of 4/6/2006, but did not require brokers to collect their clients’ 

receivables that have been incurred prior to this date. On the other 

hand, the JSC issued the new Standards of Financial Adequacy 

Instructions of 2006, the new Instructions will be effective as 

of the beginning of 2007, but were issued on 24/5/2006, seven 

months before they take effect, so that companies can correct their 

status to meet the requirements of the new instructions.  The most 

significant aspects of these instructions include the regulation of 

monetary handling method of payment or paying the value of 

securities purchased by clients who opt to purchase securities 

using monetary handling method, through which the buyer pays 

beforehand and then repays any remaining amounts the next 

day of the purchase in line with an agreement.  The Instructions 

stipulate that a broker must verify the availability of sufficient 

funds for the client interested in the purchase and the ownership 

of the client interested in selling securities prior to effecting the 

sale.  Moreover, the Instruction committed the financial broker 
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اجتماع الدورة ال�سابعة 

والع�سرون الحتاد اأ�سواق املال 

العربية

احلوراين  �سالح  حممد  بال�سيد  ممثلة  عمان  بور�سة  �ساركت 

التنفيذي  املدير  وال�سيد جليل طريف  البور�سة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 

املال  اأ�سواق  لحتاد  والع�سرون  ال�سابعة  الدورة  اجتماع  يف  للبور�سة 

 .2006 اأيار   22-20 الفرتة من  الذي عقد يف بريوت خالل  العربية 

العام لالحتاد حول  مني  الأ تقرير  مناق�سة  الجتماع  حيث مت خالل 

البور�سة العربية املوحدة واآخر التطورات يف هذا املو�سوع. كما متت 

التقرير  وكذلك  العربية،  املالية  �سواق  بالأ امل�ستجدات  اآخر  مناق�سة 

عوام 2003 و 2004 و 2005 وامليزانية العمومية  حتاد عن الأ املايل لالإ

التي  العمل  ال�سيد طريف جل�سة  تراأ�ص  2006. وقد  للعام  التقديرية 

التقارير  لعداد  الدولية  املعايري  على  الرئي�سية  التغريات  ناق�ست 

�سواق العربية، وخا�سة تلك املرتبطة بتقييم  املالية وتاأثريها على الأ

وعلى  املدرجة  املالية  وراق  الأ اأ�سعار  على  وانعكا�ساتها  ال�ستثمارات 

وراق املالية ب�سكل عام. �سوق الأ

اجتماعات جلنة العمل الحتاد 

�سيوية  وروبية- االآ البور�سات االأ

عمان  لبور�سة  التنفيذي  املدير  نائب  عازر  نادر  ال�سيد  تراأ�ص 

وروبية  الأ البور�سات  لحتاد  التابعة  العمل  جلان  اجتماعات 

�سيوية )FEAS( والتي عقدت يف مولدوفيا خالل الفرتة 16- والآ

اإ�سافة  الجتماعات  هذه  يف  البور�سة  مثل  وقد   ،2006/5/17

والعالقات  بحاث  الأ دائرة  من  حداد  و�سيم  ال�سيد  عازر  لل�سيد 

to segregate between the company’s funds on one hand and his 

clients’ assets on the other, and to place the clients’ funds in a 

separate account from that of the company’s.  This will facilitate 

the supervision and protection of investors’ assets and make sure 

that no brokerage company use clients’ funds for company affairs 

or purchase for its portfolio.

27th Annual Meeting of 
the Union of Arab Stock 
Exchanges

H. E. Mr. Mohammad S. Hourani, Chairman of the Board, and 

Mr. Jalil Tarif, the CEO, represented the ASE in the 27th Meeting 

of the Union of Arab Stock Exchanges, which was held in Beirut 

for the period 20 - 22 May, 2006. The participants discussed the 

Secretary-General’s report on the Unified Arab Stock Exchange 

and recent related developments. They also discussed the latest 

developments pertaining to Arab financial markets, the Union’s 

Financial Report for the years2003, 2004 and 2005, as well as the 

estimated general budget for 2006. Mr. Tarif chaired the working 

session that discussed the major changes in the international 

standards in Financial Reporting and their impact on Arab 

markets, specifically those standards related to the evaluation of 

investment and their impact on listed share prices and on capital 

markets in general.

FEAS Working Committees  
Meeting
Mr. Nader Azar the Deputy CEO of the ASE chaired the meetings 

of the Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) 

working committee that was held in Moldova for the period 

May 16-17, 2006. Mr. Waseem Haddad from the Research and 

International Relations Department also attended the meeting. 
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الدولية، ومت خالل الجتماع مناق�سة التفاقية املقرتحة بني الحتاد 

حتاد، كما متت مناق�سة  و�سركة دواجونز لحت�ساب رقم قيا�سي لالإ

بور�سة قطر،  بور�سات خمتلفة منها  املقدمة من  الع�سوية  طلبات 

وبيالرو�سيا، ودبي، اإ�سافة لربنامج التدريب والزيارات التباديل بني 

ع�ساء يف الحتاد، حيث اأكد ال�سيد عازر على �سرورة  البور�سات الأ

مثل  ا�ستغالل خم�س�سات التدريب والزيارات التبادلية بال�سكل الأ

اأع�ساء  على  يجابية  الإ النعكا�سات  من  ذلك  يف  ملا  ع�ساء  الأ بني 

الإعالميني  واإعداد  عالم  الإ دور  اأهمية  مناق�سة  ومتت  الحتاد، 

املختلفة يف هذا  قرتاحات  الأ وتبادل  البور�سات  املوؤهلني يف جمال 

لتوحيد  خمت�سة  اأنظمة  وجود  اأهمية  مناق�سة  متت  كما  املو�سوع، 

�سواق املالية واأهمية  عر�ص البيانات املالية لل�سركات املدرجة يف الأ

ذلك يف تعزيز ال�سفافية، و�سهولة حتليليها من قبل امل�ستثمرين حيث 

املو�سوع  هذا  ملتابعة  ردن  الأ �سمنها  من  عمل  جمموعة  تكوين  مت 

مناق�سة  متت  كما  الحتاد،  اأع�ساء  على  تعميمه  ثم  ومن  وتطويره 

التقرير املايل لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للعام 2005.

اأداء بور�سة عمان 

ارتفعت اأحجام التداول يف بور�سة عمان منذ بداية العام ولغاية �سهر 

اأيار 2006 لت�سل اإىل )6.9( مليار دينار مقارنة مع )4.7( مليار 

 .)48.9%( ن�سبته  وبارتفاع  املا�سي  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار 

�سهم املتداولة لت�سل اإىل )1598.3( مليون �سهم  كما ارتفع عدد الأ

املا�سي  العام  من  الفرتة  لنف�ص  �سهم  مليون   )964.7( مع  مقارنة 

وبارتفاع ن�سبته )%65.7(، وارتفعت عدد العقود املنفذة لي�سل اإىل 

)1307( مليون عقد، بارتفاع ن�سبته )%60.7( عن نف�ص الفرتة من 

القيا�سي  الرقم  اأغلق  فقد  �سهم  الأ �سعار  لأ وبالن�سبة  املا�سي.  العام 

نقطة   )6918.7( عند   2006 اأيار  بنهاية  عمان  لبور�سة  املرجح 

على  اأما  العام.  بداية  يف  م�ستواه  عن   )15.5%( ن�سبته  بانخفا�ص 

امل�ستوى القطاعي، فقد انخف�ص الرقم القيا�سي جلميع القطاعات، 

رقام القيا�سية لكل من  قطاعات البنوك والتاأمني  حيث انخف�ست الأ

 ،)8.9%(  ،)22.5%(،)18.2%( بن�سبة  وال�سناعة  واخلدمات 

During the meetings, the proposed agreement between the FEAS 

and DOW JONES to calculate an index for the FEAS and the 

membership applications submitted by various stock exchanges, 

including Qatar, Bella Russia and Dubai, as well as the training 

and the bilateral exchange program for FEAS member stock 

exchanges were discussed.  Mr. Azar emphasized the need for 

best employment of allocations for training and exchanges, as this 

will have positive influence on FEAS members.  The importance 

of the role of the media and the preparation of qualified media 

personnel in the field of stock exchanges was also discussed and a 

variety of proposals and suggestions were presented on this topic.  

The meetings also discussed the importance of having specialized 

common systems for presenting the financial data of companies 

listed at the financial markets and the significance of this issue in 

enhancing transparency and facilitating the analysis of the data by 

investors.  As a result, a working group that includes Jordan was 

formed to follow up on this issue, develop it and then publicize 

it to FEAS members.  Finally, the meetings discussed the FEAS 

financial report and statements for the year 2005.

ASE Performance

ِThe Trading Volume at the ASE increased during 2006 to reach 

JD (6.9) billion compared to JD (4.7) Billion with the same 

period of last year, a (48.9%) increase. The number of traded 

shares increased to (1598.3) million shares in comparison with 

(964.7) million shares with the same period of last year, a (65.7 

%) increase. The number of executed contracts increased to 

(1307) million contracts, an increase of (60.7 %) in comparison 

with the same period of last year. As for the stock prices the ASE 

weighted index closed by (6918.7) points at the end of May, a 

(15.5%) 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 (18.2%), 

(22.5%), (8.9%), and (10,2 %) respectively. Market capitalization 
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�سهم املدرجة  )%10.2( على التوايل. وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية لالأ

يف بور�سة عمان فقد انخف�ست مبقدار )2.2( مليار دينار لت�سل اإىل 

)24.5( مليار دينار وبانخفا�ص بن�سبته )%8.1( مقارنة مع نهاية 

جمايل. عام 2005 لت�سكل مـا ن�سبتــه )%300( من الناجت املحلي الإ

قرارات بور�سة عمان:

دارة:- قرارات جمل�س الإ

املوافقة على قبول �سركة ال�سفوة لال�ستثمارات املالية يف ع�سوية   •

بور�سة عمان وبداأ ممار�سة اأعمالها اعتباًرا من 2006/5/2 حتت 

ال�سم املخت�سر )ال�سفوة( والرقم )68(.

املوافقة على قبول �سركة ال�سالم لال�ستثمارات املالية يف ع�سوية   •

بور�سة عمان وبداأ ممار�سة اأعمالها اعتباًرا من 2006/5/9 حتت 

ال�سم املخت�سر )ال�سالم( والرقم )71(.

يف  املالية  واخلدمات  �سهم  الأ تداول  �سركة  قبول  على  املوافقة   •

ع�سوية بور�سة عمان وبداأ ممار�سة اأعمالها اعتباًرا من 5/24/

�سهم( والرقم )70(. 2006 حتت ال�سم املخت�سر )تداول لالأ

قرارات املدير التنفيذي:

قرارات املدير التنفيذي:

اإدراج اأ�سهم �سركة احلياة لل�سناعات الدوائية  والبالغة )9.5(   •

مليون �سهمًا يف ال�سوق الثاين،وذلك اعتبارًا من 2006/5/1.

تغيري ا�سم �سركة بنك ال�سادرات والتمويل اإىل �سركة بنك املال   •

ردين وذلك اعتبارًا من 2006/5/1. الأ

وراق  اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة املحفظة الوطنية لالأ  •

طريق  عن  زيادتها  متت  �سهمًا،والتي  مليون   )5( والبالغة  املالية 

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة   رباح  الأ من  جزء  ر�سملة 

واملدفوع )15( مليون �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/1.

ردنية  والبالغة  اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة التاأمني الأ  •

)10( مليون �سهمًا، والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من 

رباح املدورة  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع )30( مليون  الأ

�سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/1.

نقل اإدراج اأ�سهم �سركة ال�سالم الدولية للنقل والتجارة من ال�سوق   •

of listed companies decreased by JD (2.2) billion reaching JD 

(24.5) billion, a (8.1 %) decrease against the end of year 2005, 

constituting (300%) of the GDP.

ASE Resolutions

The ASE Board Decided the Following:

•	 Accepting the membership of AL-Safwa for Financial 

Investments Company and to start its operation as of 

May 2, 2006.

•	 Accepting the membership of Al-ٍٍٍٍSalam for Financial 

Investments Company and to start its operation as of 

May 9, 2006.

•	 Accepting the membership of Trading Stocks and 

Financial Services Company and to start its operation as 

of May 24, 2006

ASE Resolutions:

 The ASE CEO decided on the following:

•	 List the (9,5) million shares of Hayat Pharmaceutical Industry 

Company in the second market as of May 1, 2006.

•	 Change the name of Export and Finance Bank to the Capital 

Bank of Jordan as of May 1, 2006.

•	 List the (5) million shares capital increase of National Portfolio 

Securities Company as of May1, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (15) million shares.

•	 List the (10) million shares capital increase of Jordan 

Insurance Company as of May1, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (30) million shares.

•	 Transferring the shares of Salam International Transport & 
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ول وذلك اعتبارًا من 2006/5/7. الثاين اإىل ال�سوق الأ

اإدراج اأ�سهم �سركة وادي ال�ستا لال�ستثمارات ال�سياحية  والبالغة )1.5(   •

مليون �سهمًا يف ال�سوق الثاين، وذلك اعتبارًا من 2006/5/8.

العربي  ال�سرق  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

�سهمًا،   )55.234( والبالغة  والقت�سادية   املالية  لال�ستثمارات 

�سهمًا   )9.054.436( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح 

وذلك اعتبارًا من 2006/5/8.

وال�سرق  امل�ستثمرون  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

 )1.450( والبالغة  والعقارية   ال�سناعية  لال�ستثمارات  العربي 

واملدفوع )29.943.897(  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  �سهمًا، 

�سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/8.

�سدار الثاين من �سندات اخلزينة لعام 2006 ا�ستحقاق  اإدراج الإ  •

ا�سمية  بقيمة  �سند   )50.000( عددها  والبالغ   2011/2/28

دينار  تبلغ )50( مليون  اإجمالية  وقيمة  دينار  مقدارها )1000( 

وفائدة )%7،70( وذلك اعتبارًا من 2006/5/9.

�سدار الثالث من �سندات اخلزينة لعام 2006 ا�ستحقاق  اإدراج الإ  •

ا�سمية  بقيمة  �سند   )50.000( عددها  والبالغ   2009/1/29

مقدارها )1000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ  )50( مليون دينار 

وفائدة )%7.39( وذلك اعتبارًا من 2006/5/9.

ال�ستثمارية  ال�سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج  	·
�سهمًا،   )194.278( والبالغة  ردنيني  الأ للمغرتبني  القاب�سة 

�سهمًا  مليون   )15( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح 

وذلك اعتبارًا من 2006/5/9.

ردين   الأ هلي  الأ البنك  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  �سهمًا،   )1.646.160( والبالغة 

واملدفوع)85( مليون �سهمًا، وذلك اعتبارًا من 2006/5/10.

للتاأمني  العربية  البحار  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  �سهمًا،   )16.537.601( والبالغة 

واملدفوع )20.408.551( �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/11.

و�سط  الأ ال�سرق  �سركة جممع  مال  راأ�ص  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

 )6.150( والبالغة  والثقيلة  لكرتونية  والإ الهند�سية  لل�سناعات 

 )93.906.552( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  �سهمًا،لي�سبح 

�سهمًا وذلك اعتباًرا من 2006/5/11.

اإدراج اأ�سهم �سركة نوبار للتجارة وال�ستثمار والبالغة )500.000(   •

�سهمًا يف ال�سوق الثاين، وذلك اعتبارًا من 2006/5/15.

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة التجمعات للم�ساريع ال�سياحية   •

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  �سهمًا،  والبالغة)13.472.839( 

Trading Company from the second market to the first market 

as of May 7, 2006.

•	 List the (1,5) million shares of Winter Valley Tourism 

Investment Company in the second market as of May 8, 2006.

•	 List the (55,234) shares capital increase of Arab East Investment 

Company as of May 8, 2006. The company paid in capital 

reached (9,054,436) shares.

•	 List the (1,450) shares capital increase of The Investors and 

Eastern Arab For Industrial and Real Estate Investments 

Company as of May 8, 2006. The company paid in capital 

reached (29,943,897) shares.

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

as of May 9, 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 (7.70%) interest rate.

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

as of May 9, 2006. The maturity date is 29/1/2009, the total 

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

(50) million, and (7.39%) interest rate.

• List the (194,278) shares capital increase of Jordanian 

Expatriate Investment. Holding Company as of May 9, 2006. 

The company paid in capital reached (15) million shares.

• List the (1,646,160) shares capital increase of Jordan National 

Bank Company as of May 10, 2006. The company paid in 

capital reached (85) million shares.

• List the (16,537,601) shares capital increase of The Arabian 

Seas Insurance Company as of May 11, 2006. The company 

paid in capital reached (20,408,551) shares.

• List the (6,150) shares capital increase of Middle East 

Complex For ENG., Electronics & Heavy Industries 

Company as of May 11, 2006. The company paid in capital 

reached (93,906,552) shares.

• List the (500,000) shares of Nopar for Trading and Investment 

Company in the second market as of May 15, 2006.

• List the (13,472,839) shares capital increase of AL-Tajamouat 

for Touristic Projects Company as of May 15, 2006. The 

company paid in capital reached (14) million shares.
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واملدفوع )14( مليون �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/15.

ملانية للتاأمني  اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال ال�سركة العربية الأ  •

طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �سهمًا،   )1.392.000( والبالغة 

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة  رباح  الأ من  جزء  ر�سملة 

واملدفوع )7.192.000( �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

العربي  ال�ستثمار  بنك  �سركة  مال  راأ�ص  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

ردين  والبالغة )10( مليون �سهم،والتي متت زيادتها عن طريق  الأ

خرى  الأ الحتياطيات  املدورة وجزء من  رباح  الأ ر�سملة جزء من 

مليون   )40( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح   2005 لعام 

�سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

ردين   اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة البنك التجاري الأ  •

والبالغة )7،5( مليون �سهم،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة 

رباح املتحققة لعام 2005 لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به  جزء من الأ

واملدفوع )57،5( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

ردين   الأ املال  بنك  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

والبالغة )14( مليون �سهم ،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة   رباح  الأ جزء من 

)116( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

العقارية  املحفظة  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

زيادتها عن  ،والتي متت  �سهم  مليون  والبالغة )3(  ال�ستثمارية  

رباح املدورة  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب  طريق ر�سملة جزء من الأ

به واملدفوع )15( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

ردنية  اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة املجموعة العربية الأ  •

للتاأمني  والبالغة )2.275( مليون �سهم ،والتي متت زيادتها عن 

رباح املدورة  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به  طريق ر�سملة جزء من الأ

واملدفوع )8.775( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة الريموك للتاأمني  والبالغة   •

)2( مليون �سهم ، والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من 

رباح املدورة  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع )5( مليون  الأ

�سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

الكيماوية  ال�سناعات  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

عن  زيادتها  متت  والتي  �سهمًا،   )163.602( والبالغة  ردنية   الأ

رباح املتحققة لعام 2005 لي�سبح راأ�ص  طريق ر�سملة جزء من الأ

املال املكتتب به واملدفوع )1.799.624( �سهمًا وذلك اعتبارًا من 

.2006/5/14

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة القد�ص للتاأمني  والبالغة   •

)1.26( مليون �سهم ،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة كامل 

• List the (1,392) million shares capital increase of Arab German 

Insurance Company as of May14, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (7,192) million shares.

•	 List the (10) million shares capital increase of Arab Jordan 

Investment Bank Company, which emanated from capitalization 

of all the retained earnings and part of the reserves of year 2005 

as of May 14, 2006. The company’s paid in capital reached 

(40) million shares.

•	 List the (7,5) million shares capital increase of Jordan 

Commercial Bank, which emanated from capitalization part of 

year 2005 retained earning as of May 14, 2006. The company 

paid in capital reached (57,5) million shares.

•	 List the (14) million shares capital increase of Capital 

Bank of Jordan as of May 14, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (116) million shares.

•	 List the (3) million shares capital increase of Real Estate and 

Investment Portfolio Company as of May14, 2006, which 

emanated from Capitalization part of the retained earning. The 

company paid in capital reached (15) million shares.

•	 List the (2,275) million shares capital increase of Arab 

Jordanian Insurance Group Company as of May14, 2006, 

which emanated from Capitalization part of the retained 

earning. The company paid in capital reached (8,775) 

million shares.

• List the (2) million shares capital increase of Yarmouk 

Insurance Company as of May14, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (5) million shares.

• List the (163,602) shares capital increase of Jordan Chemical 

Industries Company, which emanated from capitalization 

part of year 2005 retained earning as of May 14, 2006. The 

company paid in capital reached (1,799,624) shares.

• List the (1,260) million shares capital increase of Jerusalem 

Insurance Company, which emanated from capitalization of 

all the retained earnings and part of the voluntary reserves 



- � -

رباح املدورة وجزء من الحتياطي الختياري لي�سبح راأ�ص املال  الأ

من  اعتبارًا  وذلك  �سهم  مليون   )5.460( واملدفوع  به  املكتتب 

.2006/5/14

للتاأمني   العربي  ال�سرق  �سركة  مال  راأ�ص  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

طريق  عن  زيادتها  متت  ،والتي  �سهم  مليون   )1.250( والبالغة 

به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة   رباح  الأ من  جزء  ر�سملة 

واملدفوع )5( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/14.

وذلك  للتاأمني،  ملانية  الأ العربية  ال�سركة  باأ�سهم  التداول  تعليق   •

مع  الندماج  اإجراءات  انتهاء  وحلني   ،2006/5/17 من  اعتبارا 

�سركة الب�سمة التجارية.

اإىل  ال�ساحنة   ال�سيارات  اأ�سحاب  احتاد  �سركة  ا�سم  تغيري  مت  	·
�سركة ال�ساخمة لال�ستثمارات العقارية واملالية وذلك اعتبارا من 

.2006/5/23

�سالمية   الإ التاأمني  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

والبالغة )400( األف �سهما،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة   رباح  الأ جزء من 

)4( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/23.

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة جرا�سا للتاأمني والبالغة   •

)800( األف �سهم،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة جزء من 

 )2.8( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة   رباح  الأ

مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/23.

لالدخار  الحتاد  بنك  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

عن  زيادتها  متت  ،والتي  �سهم  مليون   )15( والبالغة  وال�ستثمار 

رباح املدورة  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب  طريق ر�سملة جزء من الأ

به واملدفوع )55( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/23.

و�سط للتاأمني    اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال �سركة ال�سرق الأ  •

والبالغة )5( مليون �سهم ،والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  لي�سبح  املدورة  رباح  الأ من  جزء 

)15( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/23.

اجلاهز  الباطون  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

متت  والتي  �سهم  مليون   )1.1( والبالغة  ن�سائية  الإ والتوريدات 

رباح املحتفظ  �سدار وجزء من الأ زيادتها عن طريق ر�سملة عالوة الإ

بها  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع )12.061.106( �سهمًا 

وذلك اعتبارًا من 2006/5/23.

ال�ستثمارية  التجمعات  �سركة  مال  راأ�ص  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

املتخ�س�سة والبالغة )2،7( مليون �سهم ،والتي متت زيادتها عن 

رباح املدورة  لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به  طريق ر�سملة جزء من الأ

as of May 14, 2006. The company’s paid in capital reached 

(5,460) million shares.

• List the (1,250) million shares capital increase of Arab Orient 

Insurance Company as of May14, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (5) million shares.

• Suspend the trading on the shares of Arab German Insurance 

Company as of May 17, 2006 until merger procedures with 

Al-Bassmah Commerial Company are finalized.

• Change the name of Vehicles Owners Federation Company to 

the AL-Shamekah For Real Estate and Financial Investments 

Company as of May 23, 2006. 

• List the (400,000) shares capital increase of Islamic 

Insurance Company as May 23, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (4) million shares.

•	 List the (800,000) shares capital increase of Gerasa Insurance 

Company as of May23, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (2.8) million shares.

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

Bank for saving and Investment Company as of May23, 

2006, which emanated from Capitalization part of the 

retained earning. The company paid in capital reached 

(55) million shares.

• List the (5) million shares capital increase of Middle East 

Insurance Company as of May23, 2006, which emanated from 

Capitalization part of the retained earning. The company paid 

in capital reached (15) million shares.

• List the (1,1) million shares capital increase of Ready Mix 

Concrte and Construction Supplies Company, which emanated 

from capitalization issuance premiums and Part of The retentive 

by her, as of May23, 2006. The company listed shares reached 

(12,061,106) shares.

• List the (2,700,000) shares capital increase of Specialized 

Investment Compounds Company as of May23, 

2006, which emanated from Capitalization part of the 
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واملدفوع )20،5( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/23.

ال�ستثمارية  للم�ساريع  ال�سرق  �سركة  باأ�سهم  التداول  اإعادة   •

والبالغة )16( مليون �سهم وذلك اعتبارًا من 2006/5/24.

العرب  امل�ستثمرون  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

املتحدون والبالغة )42( �سهم،لي�سبح راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع 

)119.813.745( �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/29.

وال�سرق  امل�ستثمرون  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

 )450( والبالغة  والعقارية  ال�سناعية  لال�ستثمارات  العربي 

 )29.944.347( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�ص  �سهمًا،لي�سبح 

�سهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/5/29.

اجلاهز  الباطون  �سركة  مال  راأ�ص  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

راأ�ص  لي�سبح  �سهمًا،   )38.894( والبالغة  ن�سائية  الإ والتوريدات 

املال املكتتب به واملدفوع )12.1( مليون �سهم  وذلك اعتبارًا من 

.2006/5/29

جنبي اال�ستثمـار االأ

ردنيني خالل �سهر اأيار  �سهم امل�سرتاة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •

)278.4( مليون دينار، منها )%81.9( مل�ستثمرين عرب.

ردنيني )254.3( مليون  �سهم املباعة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •

دينار، منها )%89.9( مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب. 

 )24.1( ال�سهر  هذا  خالل  ردنيني  الأ غري  ا�ستثمار  �سايف  بلغ   •

مليون دينار. 

 )44.6%( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �سهم  الأ �سكلت   •

 )35.4%( منـها   ، اأيار  نهاية  يف  للبور�سة  ال�سوقية  القيمة  من 

مل�ستثمرين عرب، و)%9.2( لغري العرب. 

retained earning. The company paid in capital reached 

(20,500,000) shares.

• Re-trade with (16) million shares of AL- Sharq Investment 

Projects (Holding) Company as of May 24, 2006.

• List the (42) shares capital increase of United Arab Investors 

Company as of May 29, 2006. The company paid in capital 

reached (119,813,745) shares.

• List the (450) shares capital increase of The Investors and 

Eastern Arab For Industrial and Real Estate Investments 

Company as of May 29, 2006. The company paid in capital 

reached (29,944,347) shares.

• List the (38,894) shares capital increase of Ready Mix 

Concrete and Const Company as of May 29, 2006. The 

company paid in capital reached (12,100,000) shares.

Foreign Investment

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

equaled JD (278.4) million, (81.9%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (254.3) 

million, (89.9%( of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (24.1) million. 

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

(44.6%) of ASE capitalization, (35.4 %) of which are owned 

by Arab investors and (9.2%) by Non-Arabs


