
- � -

�شواق النا�شئة   اللقاء ال�شنوي للأ

للمنظمة الدولية لهيئات 

الرقابة على �شوق راأ�س املال 

)IOSCO(
 �صاركت بور�صة عمان ممثلة مبعايل ال�صيد حممد �صالح احلوراين 

النا�صئة  �صواق  للأ ال�صنوي  باللقاء  البور�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

املال  راأ�س  اأ�صواق  الرقابة على  لهيئات  الدولية  املنظمة  تعقده  الذي 

الرقابة ال�صينية والذي عقد مبدينة  بالتعاون مع هيئة   )IOSCO(

�صنغهاي/ جمهورية ال�صني خلل الفرتة من 18- 2006/9/22.

اجتماع اخلرباء من القطاعني 

العام واخلا�س عن دور اأ�شواق 

املال يف التنمية االقت�شادية

التنفيذي  املدير  طريف  جليل  بال�صيد  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

التنمية  يف  املال  اأ�صواق  دور  عن  اخلرباء  اجتماع  يف  للبور�صة 

جتماعية لغربي اآ�صيا  قت�صادية والإ قت�صادية الذي نظمته اللجنة الإ الإ

مم املتحدة والذي عقد مبدينة اأبو ظبي خلل  �صكوا( التابعة للأ )الإ

للخرباء  فر�صة  الجتماع  اأتاح  حيث   .2006/9/20-19 من  الفرتة 

من القطاع العام والقطاع اخلا�س ملناق�صة دور اأ�صواق املال يف التنمية 

ع�صاء ال�صكوا . وقد مت خلل الجتماع عر�س  قليمية يف الدول الأ الإ

ردن.  اأوراق عمل عن البور�صات العربية ومن �صمنها الأ

International Organization 
of Securities Commissions 
Emerging Market Annual 
Meeting

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

represented the ASE in the International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) Emerging Market annual meeting that 

was organized by the International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) with cooperation from China Securities 

Regulatory Commission (CSRC) which was held in Shanghai /

Republic of China for the period 18 - 22 September, 20065.

Expert Group Meeting on the 
Role of Capital Markets in the 
Economic Development

Mr. Jalil Tarif the ASE CEO participated in the Expert Group Meeting 

on the Role of Capital Markets in the Economic Development that 

was organized by the United Nation Economic & Social for West 

Asia (ESCWA) which was held in Abu Dhabi during the period 19-

20/9/2006. The meeting provided an important venue for regional 

experts, government officials, and private sector to identify the 

challenges and solutions for mobilizing the regional capital markets 

by presenting practical means to enhance the role of capital markets 

economic development in ESWA member countries. Papers from 

different Arab exchanges has been presenting including Jordan.  
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وراق  زيارة وفد من �شوق االأ

املالية الليبي لرب�شة عمان

دارة واملدير التنفيذي لبور�صة  ا�صتقبل معايل ال�صيد رئي�س جمل�س الإ

�صليمان  ال�صيد  برئا�صة  الليبي  املالية  وراق  الأ �صوق  من  وفد  عمان 

زيارة ميدانية  العام خلل  املدير  دارة/  الإ رئي�س جمل�س  ال�صحومي 

مت  وقد  ردين،  الأ املال  راأ�س  �صوق  وموؤ�ص�صات  عمان  بور�صة  اإىل  له 

اآخر التطورات التي �صهدتها بور�صة عمان. كما اطلع الوفد على عمل 

�صركات اخلدمات املالية وقام بزيارة اإىل قاعة امل�صتثمرين ومرافق 

البور�صة املختلفة. وقد مت خلل اللقاء بحث �صبل تعزيز التعاون ما 

وراق املالية الليبية. بني بور�صة عمان و �صوق الأ

اأداء بور�شة عمان

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

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

منذ بداية العام ولغاية نهاية �صهر اأيلول 2006 عند )6084.3( نقطة 

بانخفا�س ن�صبته )25.7%(. اأما على امل�صتوى القطاعي، فقد انخف�س 

رقام القيا�صية  الرقم القيا�صي جلميع القطاعات، حيث انخف�صت الأ

بن�صبة  وال�صناعة  واخلدمات  والتاأمني  البنوك  قطاعات  من   لكل 

حيث  التوايل.  على   )%11.7(  ،)%22.7(،)%36.3(  ،)%29.2(

بلغ حجم التداول منذ بداية العام ولغاية �صهر اأيلول 2006 )11.8( 

مليار دينار مقارنة مع )12.4( مليار دينار للعام املا�صي وبانخفا�س 

�صهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل  ن�صبته )4.87%(. وبالن�صبة لعدد الأ

�صهم  مليون   )2018.4( مع  مقارنة  �صهم  مليون   )3262.9( اإىل 

العقود  عدد  ارتفعت  كما   ،)%61.7( ن�صبته  وبارتفاع  املا�صي  للعام 

 )%50.9( ن�صبته  بارتفاع  عقد،  مليون   )2.7( اإىل  لي�صل  املنفذة 

�صهم  للأ ال�صوقية  للقيمة  وبالن�صبة  املا�صي.  العام  من  الفرتة  لنف�س 

املدرجة يف بور�صة عمان فقد انخف�صت مبقدار )3.5( مليون دينار 

لت�صل اإىل )23.2( مليار دينار وبانخفا�س ن�صبته )13.1%( مقارنة 

مع نهاية عام 2005 لت�صكل مـا ن�صبتــه )257.1%( من الناجت املحلي 

جمايل. الإ

Libyan Securities Market 
Visits ASE

H. E. Chairman of the Board and the CEO of the ASE received 

a delegation from Libyan Securities Market (LSM) headed by 

Mr. Suleiman Shoumi the Chairman Board of Directors during 

the delegation visit to the Jordanian Capital Market Institutions. 

The delegation had brief on the nature work of the ASE and the 

latest developments on the Jordan Capital Market. The delegation 

visited the Financial Brokerage Companies and toured the ASE 

facilities and Investor’s Gallery. During the meeting Mr. Tarif 

and Mr. Shoumi discussed means of strengthening cooperation 

between the ASE and LSM.

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 September 2006, as the weighted index closed at 

(6084.3) points at the end of September, a (25.7%) 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 (%29.2), (%36.3), (%22.7), and (%11.7) 

respectively. The trading volume decreased since the beginning 

of the year till end of September to JD (11.8) billion compared 

to JD (12.4) billion with the same period of last year, a (%4.87) 

decrease. The number of traded shares increased to (3262.9) 

million shares in comparison with (2018.4) million shares with 

the same period of last year, a (%61.7) increase. The number of 

executed contracts increased to (2.7) million contracts, an increase 

of (%50.9) in comparison with the same period of last year. 

Market capitalization of listed companies decreased by JD (3.5) 

million reaching JD (23.2) billion, a (%13.1) decrease against the 

end of year 2005, constituting (%257.1) of the GDP.
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اأحجام التداول يف بور�شة عمان

الرقم القيا�شي لبور�شة عمان

ASE Trading Volumes

ASE Index

* As of 28/9/2006 * كما يف 2006/9/28

* As of end of September 2006 * لغاية نهاية �صهر اأيلول 2006
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قرارات بور�شة عمان

دارة: قرارات جمل�س الإ

ع�صوية  يف  املالية  للو�صاطة  هلي   الأ �صركة  قبول  على  املوافقة   •

بور�صة عمان وبداأ ممار�صة اأعمالها اعتباًرا من 2006/9/3 حتت 

هلي للو�صاطة( والرقم )77(. ال�صم املخت�صر )الأ

ردن للو�صاطة املالية يف  املوافقة على قبول �صركة �صو�صيتيه جرنال – الأ  •

ع�صوية بور�صة عمان وبداأ ممار�صة اأعمالها اعتباًرا من 2006/9/3 

حتت ال�صم املخت�صر )�صو�صيتيه جرنال للو�صاطة(  والرقم )78(.

قرارات املدير التنفيذي:

للنقل  الدولية  ال�صلم  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

والتجارة  والبالغة )2( مليون �صهم حق اكتتاب وذلك اعتبارًا من 

.2006/9/3

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال ال�صركة العربية الدولية للتعليم   •

املال  راأ�س  لي�صبح  �صهم،   )10.125.000( والبالغة  وال�صتثمار 

من  اعتبارًا  وذلك  �صهم   )40.500.000( واملدفوع  به  املكتتب 

.2006/9/4

العرب  امل�صتثمرون  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

عن  زيادتها  متت  �صهمًا،والتي   )178.615( والبالغة  املتحدون 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  اخلا�س   الكتتاب  طريق 

)120( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/9/6.

�صدار ال�صابع من اأذونات اخلزينة لعام 2006 ا�صتحقاق  اإدراج الإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2007/1/31

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

وذلك اعتبارًا من 2006/9/7.

والبالغ  العقارية  لل�صتثمارات  ميثاق  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )5( عددها 

.2006/9/10

للتاأمني  وروبية  الأ العربية  املجموعة  �صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

والبالغ عددها )4( مليون �صهم وذلك اعتبارًا من 2006/9/10.

والبالغ  العقارية  لل�صتثمارات  الكفاءة  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )12( عددها 

.2006/9/11

التجارية  الت�صهيلت  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

عن  زيادتها  متت  �صهمًا،والتي   )22.420( والبالغة  ردنية   الأ

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  اخلا�س   الكتتاب  طريق 

ASE Resolutions
The ASE Board Decided the Following:

• Accepting the membership of Ahli Brokerage Company and 

to start its operation as of September 3, 2006.

• Accepting the membership of Societe General – Jordan 

Brokerage Company and to start its operation as of 

September 3, 2006.

 The ASE CEO decided on the following:

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

International Transport and Trading Company as of 

September 3, 2006.

• List the (10,125,000) shares capital increase of Arab 

International for Investment and Education Company as of 

September 4, 2006. The company paid in capital reached 

(40,500,000) shares.

• List the (178,615) shares capital increase of United Arab 

Investors Company, which emanated from private subscription 

as of September 6, 2006. The company paid in capital reached 

(120) million shares.

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

as of September 7, 2006. The maturity date is 31/1/2007, the 

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

JD (50) million.

• List the (5) million shares of Methaq Real Estate 

Investment Company in the second market as of September 

10, 2006.

• Re-trade with (4) million shares of Euro Arab Insurance 

Group Company as of September 10, 2006.

• List the (12) million shares of High Performance Real Estate 

Company in the second market as of September 11, 2006.

• List the (22,420) shares capital increase of Jordan Trading 

Facilities Company, which emanated from private 

subscription as of September 11, 2006. The company paid in 

capital reached (14,879,813) shares.
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)14.879.813( �صهم وذلك اعتبارًا من 2006/9/11.

و�صط لل�صناعات  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة ال�صرق الأ  •

 )320( والبالغة  الطبية   وامل�صتلزمات  والكيماوية  الدوائية 

�صهمًا،والتي متت زيادتها عن طريق الكتتاب اخلا�س  لي�صبح راأ�س 

املال املكتتب به واملدفوع )9.869.583( �صهمًا وذلك اعتبارًا من 

.2006/9/11

وامل�صاريع  لل�صتثمارات  و�صط  الأ ال�صرق  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

املتعددة  والبالغ عددها )2( مليون  �صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك 

اعتبارًا من 2006/9/13.

�صكانية  والبالغ عددها  اإدراج اأ�صهم �صركة املعا�صرون مل�صاريع الإ  •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهم   )3.615.000(

.2006/9/14

دوية  ردنية لنتاج الأ اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال ال�صركة الأ  •

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

)20(مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/9/14.

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

من  اعتبارًا  وذلك  اكتتاب  حق  �صهم   )11.332.933( والبالغة 

.2006/9/14

لت�صنيع  العربية  ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

وجتارة الورق والبالغة )500( �صهم حق اكتتاب وذلك اعتبارًا من 

.2006/9/14

والبالغ عددها )10(  املالية   وراق  البلد للأ اأ�صهم �صركة  اإدراج   •

مليون �صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك اعتبارًا من 2006/9/21.

مليون    )50( عددها  والبالغ  للتمويل   وىل  الأ �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

�صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك اعتبارًا من 2006/9/25.

�صدار الثامن من اأذونات اخلزينة لعام 2006 ا�صتحقاق  اإدراج الإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2007/2/15

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

وذلك اعتبارًا من 2006/9/25

والبالغ  والعقارية   املالية  لل�صتثمارات  اأوتاد  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )1( عددها 

.2006/9/26

ردنية للتنمية  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال ال�صركة العقارية الأ  •

والبالغة )15( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 

)30(مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/9/27.

�صلمية  والبالغة  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة التاأمني الإ  •

)4( مليون �صهمًا حق اكتتاب وذلك اعتبارًا من 2006/9/27.

• List the (320) shares capital increase of Middle East 

Pharmaceutical Industries Company, which emanated from 

private subscription as of September 11, 2006. The company 

paid in capital reached (9,869,583) shares.

• List the (2) million shares of Middle East Diversified 

Investment Company in the second market as of September 

13, 2006.

• List the (3,615,000) shares of Contempro for Housing Project 

Company in the second market as of September 14, 2006.

• List the (4) million shares capital increase of Jordan Pharmacy 

Manufacturing Company as of September 14, 2006. The 

company paid in capital reached (20) million shares.

• List the (11,332,933) shares capital increase of Arab 

Real Estate Development Company as of September 14, 

2006.

• List the (500) shares capital increase of Arab Paper Converting 

and Trading Company as of September 14, 2006.

• List the (10) million shares of AL-Bilad Medical Services   

Company in the second market as of September 21, 2006.

• List the (50) million shares of First Finance Company in the 

second market as of September 25, 2006.

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

as of September 25, 2006. The maturity date is 15/2/2007, the 

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

JD (50) million.

• List the (1) million shares of Awtad for Financial and Real 

Estate Investment Company in the second market as of 

September 26, 2006.

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

Real Estate for Development Company as of September 

27, 2006. The company paid in capital reached (30) million 

shares.

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

Insurance Company as of September 27, 2006.

• List the (2) million shares capital increase of General Arabia 

Insurance Company, which emanated from capitalizing 

(800.000) share of premiums balance, (1) million shares of 
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العربية   العامة  التاأمني  �صركة  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

والبالغة )2( مليون �صهمًا،والتي متت زيادتها عن طريق ر�صملة 

�صدار والبالغة )800.000( �صهم ور�صملة  كامل ر�صيد علوة الإ

رباح املدورة ور�صملة )200.000( �صهم  )1( مليون �صهم من الأ

من الحتياطي الختياري لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 

)4( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/9/27.

التجارية  الت�صهيلت  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهمًا   )120.187( والبالغة  ردنية  الأ

به واملدفوع )15( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/9/28.

جنبي �شتثمـار االأ االإ

�صهر  خلل  ردنيني  الأ غري  قبل  من  امل�صرتاة  �صهم  الأ قيمة  بلغت   •

اأيلول )154.1( مليون دينار، منها )84%( مل�صتثمرين عرب.

ردنيني )114( مليون  الأ �صهم املباعة من قبل غري  الأ بلغت قيمة   •

دينار، منها )90%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )40.1( ال�صهر  هذا  خلل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •

مليون دينار .

من   )%45.4( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  الأ �صكلت   •

 )%34.7( منـها   ، اأيلول  نهاية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة 

مل�صتثمرين عرب، و)10،7%( لغري العرب. 

retained earning and (200.000)  shares of voluntary reserve, 

as of September 27, 2006. The company paid in capital 

reached (4) million shares.

• List the (120,187) shares capital increase of Jordan Trading 

Facilities Company as of September 28, 2006. The company 

paid in capital reached (15) million shares.

Foreign Investment

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

equaled JD (154.1) million, (84%) of which were purchased by 

Arabs. 

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (114) 

million, (90%) of which were sold by Arabs. 

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

Positive balance of JD (40.1) million.

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

represented (45.4%) of ASE capitalization, (34.7 %) of which 

are owned by Arab investors and (10.7%) by Non-Arabs.  
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�شرات اأداء البور�شة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

%�آباأيلول

SeptemberAugustChange

)JD million( Trading Value)�2.8(��90.5���2.6حجم التداول ) مليون دينار(

)JD m( Avg. Daily Trading Value)26.2(59.580.6املعدل اليومي حلجم التداول )مليون دينار(

�صهم )مليون( )m( No. of Traded Shares)28.2(�606.2.���عدد الأ

لف( )thousand( No. of Contracts)9.6(�.�89.���0عدد العقود )بالأ

)JD m( Market Capitalization)�6.�(2��68.�2�582.8القيمة ال�صوقية )مليون دينار(

The Distribution of the Market Capitalization of the ASE as of 28/9/2006

القيمة ال�صوقية للبور�صة موزعة ح�صب اجلن�صية يف كما يف 9/28/ 2006
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كرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها ال�شركات الع�شر االأ

Top Ten Performers

غالق      %                                �لإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

وروبية للتاأمني �.�0�29.�العربية الأ
Euro Arab Insurance 
Group

�.8088.�املتكاملة للم�صاريع املتعددة
Comprehersive Multiple 
Projects

رم علء الدين لل�صناعات 

الهند�صية

�.�08�.5
Rum Aladdine Engineering 
Industries 

قبال للطباعة والتغليف �.�8�5.�الإ
Al-ekbal Printing And 
Packaging

املتخ�ص�صة للتجارة 

وال�صتثمارات

2.�6��.�
Specialized Investment 
Compounds

�8��.8Ittihad Schools.�مدار�س الحتاد

*
 *2.���9.8General Arabia Insuranceالتاأمني العامة العربية 

�.��80.�عمان للتنمية وال�صتثمار
Amman For Development 
And Investment

العقارية التجارية 

ال�صتثمارية / عقاركو

2.2��0.�Real Estate Investment

العرب للتاأمني على احلياة 

واحلوادث

�.��2�.�
Arab Life & Accident 
Insurance

* Tُhe change in company’s price was calculated taking into consideration the 
increase of capital through stock dividends.

خذ بعني العتبار الزيادة يف راأ�س  * مت احت�صاب التغري يف �صعر �صهم ال�صركة مع الأ
�صهم املجانية. مال ال�صركة عن طريق الأ

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

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 �لإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

حداثيات العقارية 8�5�.8Ihdathiat Co-ordinates.�الإ

ردنية للزيوت النباتية 2.��22.8الأ
Jordan Vegetable Oil 
Industries

2.662�.8املقاي�صة للنقل وال�صتثمار
Transport And Investment 
Barter

وادي ال�صتا لل�صتثمارات 

ال�صياحية

�.�520.9Winter Valley Tour

ردنية ل�صمان القرو�س �.��20.�الأ
Jordan Loan Guarantee 
Corporation

ردنية املركزية 5��9.5.�الأ
Jordan International 
Trading Center

ردنية للتعمري 2.�5�9.0Jordan Tammerالأ

ردنية للتعمري �Holy Land Insurance.���5.�الأ

ردنية للتنمية 2.08�6.8العقارية الأ
Jordanian Real Estate For 
Development

���6.8United Arab Investors.�امل�صتثمرون العرب املتحدون


