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Companies’ Performance 
during the year 2007

Amman Stock Exchange received the annual reports for the 

year 2007 for 227 public shareholding companies, constituting 

97% of the total Market Capitalization of the ASE. The results 

revealed remarkable improvement during the year 2007; the 

number of companies, which achieved net after-tax profit during 

2007, reached 175 companies. The financial statements for the 

227 companies revealed a growth in their total assets by the end 

of the year 2007 by 16.2% compared with the year 2006 reaching 

JD 48.7 billion and a growth in the shareholders equity by 17.7% 

reaching JD 11.5 billion.

The net after-tax profit for these companies reached JD 1255.4 

million for the year 2007 in comparison with JD 609.6 million 

for the year 2006, an increase of 40.5% whereas the number 

of companies which distributed cash dividends reached 94 

companies for the year 2007 against 73 companies in 2006.

At the sectoral level, the net after-tax profit for the industrial 

sector increased to JD 303.3 million for the year 2007 compared 

with JD 168.5 million for the year 2006, an increase of 84.3%. 

The financial sector tax profit increased to JD 760.1 million 

compared with JD 580.1 million for the year 2006, an increase 

of 31.0% and for the services sector the net profit reached JD 

192.0 million compared with JD 147.8 million for the year 2006 

an increase of 29.8%.

The net after-tax profit for the financial sector constitutes 60.6% 

from the total after-tax profit for all sectors whereas the most 

growing sub-sectors in net post-tax profit were: media, diversified 

نتائج اأداء ال�سركات امل�ساهمة 

العامة خالل العام 2007

قامت 227 �سركة مدرجة يف بور�سة عمان، ت�سكل ما ن�سبته )%97( 

ال�سنوية  بتقاريرها  البور�سة  بتزويد  للبور�سة،  ال�سوقية  القيمة  من 

عن العام 2007. وقد اأظهرت نتائج هذه ال�سركات حت�سنًا يف اأدائها 

اأرباحًا  حققت  التي  ال�سركات  عدد  بلغ  حيث  2007؛  العام  خالل 

�سافية بعد ال�سرائب خالل العام 2007 )175( �سركة. كما اأظهرت 

البيـانات املالية لهذه ال�سركات منو جمموع موجـوداتها بنهاية العام 

اإىل  لت�سل   2006 العام  بنهاية  مقارنة   )%16.2( بن�سبة   2007

)48.7( مليار دينار، ومنو حـقوق امل�سـاهمني فيها بن�سـبة )%17.7( 

لتبلــغ )11.5( مليار دينار. هذا وقد ارتفعت الأرباح بعد ال�سريبة 

لتلك ال�سركات اإىل )1255.4( مليون دينار للعام 2007 مقارنة مع 

)893.8( مليون للعام 2006 اأي بزيادة ن�سبتها )40.5%(. وارتفعت 

 )480.8( مع  مقارنة  دينار  مليون   )609.6( اإىل  املوزعة  الأرباح 

عدد  بلغ  وقد  هذا   .)%26.8( بن�سبة  اأي   2006 للعام  دينار  مليون 

ال�سركات التي قامت بتوزيع اأرباحًا نقدية على امل�ساهمني 94 �سركة 

خالل العام 2007 مقابل 73 �سركة قامت بتوزيع اأرباحًا نقدية على 

امل�ساهمني خالل العام 2006.

ال�سريبة  بعد  الربح  �سايف  ارتفع  فقد  القطاعي،  ال�سعيد  على  اأما 

لقطاع ال�سناعة اإىل )303.3( مليون دينار للعام 2007 مقارنة مع 

وارتفع   .)%84.3( بن�سبة  اأي   2006 للعام  دينار  مليون   )168.5(

للقطاع املايل اإىل )760.1( مليون دينار مقارنة مع )580.1( مليون 

دينار لعام 2006 وبن�سبة )31.0%(، اأما لقطاع اخلدمات فبلغ �سايف 

دينــار  مليــون   )147.8( مع  مقارنة  دينار  مليون   )192.0( الربح 

لعام 2006 بارتفاع ن�سبته )%29.8(.

وقد �سكلت الأرباح بعد ال�سريبة للقطاع املايل ما ن�سبته )60.6%( من 

جمموع الأرباح بعد ال�سريبة لكافة القطاعات. اأما اأكرث القطاعات 

الفرعية منوًا يف �سايف الربح بعد ال�سريبة فكانت قطاعات الإعالم 

May 2008 - Issue �04
اآيار 2008 - العدد 104



- 2 -

financial services, transportation, real estate, insurance, and 

mining and extraction industries, as the after-tax profit for these 

sectors increased by 732.3%, 699.1%, 498.1%, 242.1%, 156.8% 

and 125.8% respectively.

A Workshop on Activating the 
Role of Media in Corporate 
Governance Issues 

Amman Stock Exchange, represented by the CEO, Mr. Jalil Tarif 

participated in a workshop, which was held in Cairo last month. 

The workshop aimed at activating the media role in acquainting 

people with corporate governance issues. In the closing session, 

Tarif delivered a presentation in which he accented the importance 

of applying the corporate governance principles because of their 

positive effect on companies’ performance. He said that Jordan has 

reached a big stage of applying corporate governance principles.

Besides, Jordan has built a new culture of disclosure that was 

reflected on the market efficiency and its ability to attract local and 

foreign investments as the non-Jordanian investments exceeded 

50% of the market capitalization. In addition, the market has 

achieved a remarkable growth and liquidity.

The workshop was attended by fifteen journalists from Jordan, 

Palestine, Lebanon and Egypt.

The Romanian Ambassador 
Visits The ASE

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received the Romanian 

Ambassador in Jordan Mr. Radu Onofrei. During the meeting 

Mr. Tarif and Mr. Onofrei discussed means 

of strengthening investments between the two 

countries and cooperation between the ASE 

and the Bucharest Stock Exchange (BSE). 

Mr. Tarif briefed the Ambassador on the latest 

developments on the Jordan Capital Market.

وال�سناعات  والتاأمني  والعقارات  والنقل  املتنوعة  املالية  واخلدمات 

ال�سرائب  بعد  الأرباح  منت  حيث  والتعدينية؛  ال�ستخراجية 

و)%498.1(  و)%699.1(   )%732.3( بن�سبة  القطاعات  لهذه 

و)242.1%( و)156.8%( و)125.8%( على التوايل.

ور�شة عمل حول تفعيل دور 

الإعالم يف ق�شايا حوكمة 

ال�سركات

جليل  ال�سيد  التنفيذي  باملدير  ممثلًة  عمان  بور�سة  �ساركت 

مبدينة  ني�سان  �سهر  يف  ُعقدت  التي  العمل  ور�سة  يف  طريف 

ولبنان  وفل�سطني  الأردن  من  �سحفيًا   )15( مب�ساركة  القاهرة 

حوكمة  ق�سايا  يف  الإعالم  دور  تفعيل  اإىل  هدفت  والتي  وم�سر 

ملا  احلوكمة  مبادئ  اأهمية  على  طريف  اأكد  حيث  ال�سركات 

العامة.  امل�ساهمة  ال�سركات  اأداء  على  اإيجابي  تاأثري  من   لها 

الأردن  باأن  اخلتامية  اجلل�سة  خالل  األقاها  حما�سرة  يف  واأ�ساف 

اأن  واأكد  احلوكمة.  مبادئ  بتطبيق  يتعلق  فيما  كبريًا  �سوطًا  قطع 

الأردن متَكن من بناء ثقافة جديدة لالإف�ساح انعك�ست ب�سكل كبري 

الدويل  اأو  املحلي  �سواء  لال�ستثمار  وجاذبيتها  ال�سوق  كفاءة  على 

 %50 عن  زادت  البور�سة  يف  الأردنيني  غري  ملكية  اأن  اإىل  م�سريًا 

اإيجابي وحت�سني �سيولته  من القيمة ال�سوقية اإىل جانب حتقيق منو 

وكفاءته. وقال اأن الأ�سواق العربية قطعت اأ�سواطًا كبرية يف تطوير 

ذاتها من حيث الت�سريعات واجلوانب الرقابية والتكنولوجية اإل اأن 

البع�ض منها ما زال بحاجة لإعادة هيكلة وتطبيق املبادئ الدولية.

يزور   الروماين  ال�شفري 

بور�شة عمان

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�سة عمان ال�سيد جليل طريف ال�سفري 

مع  طريف  ال�سيد  بحث  حيث  اأونوفري،  رادو  ال�سيد  الروماين 

التعاون بني  تعزيز  �ُسبل  الروماين  ال�سفري 

البلدين،  كال  يف  املالية  الأوراق  بور�ستي 

اأونوفري  لل�سيد  طريف  ال�سيد  قدم  كما 

التي  احلديثة  التطورات  اأهم  عن  �سرحًا 

خالل  الأردين  املال  راأ�ض  �سوق  �سهدها 

الأخرية.  ال�سنوات 
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بور�شة عمان ت�شارك يف 

ملتقى ال�شباب الإعالميني الأول

التنفيذي  املدير  بال�سيد جليل طريف  بور�سة عمان ممثلة  �ساركت 

ُعقد يف  والذي  الأول  ال�سباب  الإعالميني  ملتقى  لبور�سة عمان يف 

ورقة  ال�سيد طريف  قدم  وقد   .2008 ني�سان   8-7 الفرتة  عمان يف 

عمل بعنوان »دور الإعالم يف ن�سر الوعي باأهمية ال�ستثمار بالأوراق 

تواجه  التي  بالتحديات  التعريف  يف  الإعالم  دور  بنَي  حيث  املالية« 

الأو�ساع  املعلومات حول  ون�سر  الأ�سا�سي يف توفري  القت�ساد ودوره 

ال�ستثمارات  جذب  يف  الإعالم  بتاأثري  اأ�ساد  كما  القت�سادية، 

الأجنبية وتعزيز اأداء �سوق املال. 

بور�شة عمان تعقد ندوة يف 

اجلامعة الأردنية

علميًا  يومًا  الأردنية  باجلامعة  الأعمال  وكلية  عمان  بور�سة  عقدت 

تخلله عقد عدد من املحا�سرات التثقيفية لطالب اجلامعة مب�ساركة 

جليل  ال�سيد  عمان  لبور�سة  التنفيذي  املدير 

الدكتور  الأعمال  اإدارة  كلية  وعميد  طريف 

الدكتور  التمويل  ق�سم  ورئي�ض  الزعبي  ب�سري 

املحا�سرات  هذه  ركزت  حيث  الفيومي،  ن�سال 

راأ�ض  ب�سوق  املرتبطة  الأ�سا�سية  املوا�سيع  على 

اإ�سافة  املالية،  بالأوراق  والتعامل  الأردين  املال 

والأدوات  املفاهيم  بع�ض  عن  ملحة  اإعطاء  اإىل 

الأ�سهم  ذلك  يف  مبا  املال،  راأ�ض  ب�سوق  املرتبطة  الأ�سا�سية 

وال�سندات و�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك وحقوق الكتتاب وحوكمة 

على  عمان  بور�سة  اأقامت  كما  ال�سركات. 

عر�ض  فيه  مت  معر�سًا  العلمي  اليوم  هام�ض 

والإجابة  ومبا�سر  حي  ب�سكل  التداول  جل�سة 

الطالب.  ا�ستف�سارات  على 

واأ�سار املدير التنفيذي لبور�سة عمان باأن عقد 

بور�سة  من  حر�سًا  ياأتي  الأن�سطة  هذه  مثل 

امل�ستمر  والتوا�سل  �سالتها  توثيق  على  عمان 

باملجتمع املحلي، ومتا�سيًا مع الإ�سرتاتيجية التثقيفية والت�سويقية التي 

لدى  الوعي  وزيادة  ال�ستثمار  ثقافة  ن�سر  جمال  يف  البور�سة  تبنتها 

The ASE participated in the 
First Youth Media Forum

Amman Stock Exchange represented by the CEO, Mr.Jalil Tarif, 

participated in the First Youth Media Forum, which was held in 

Amman in the period between 7-8 April 2008. Mr. Tarif presented a 

worksheet entitled “Media’s Role in Raising Awareness in Securities 

Industry”. In his presentation, Tarif pointed to the role of media in 

acquainting people with the challenges encountered by the economy, 

and in providing information about the economic situation. He also 

praised the effectiveness of media in attracting foreign investments 

and enhancing the capital market performance.

Academic Day in the 
University of Jordan

Amman Stock Exchange and the Business Administration 

Faculty at the University of Jordan have held an Academic Day 

in the presence of the CEO of the ASE, 

Mr. Jalil Tarif, the Dean of the Business 

Administration Faculty, Dr. Bashir Al-

Zou’bi and the Head of the Finance 

Department, Dr. Nidal Al-Fayoumi.

A number of awareness lectures were 

delivered concentrating on the basic topics 

relevant to Jordan capital market and securities trading in addition 

to a glimpse on the main concepts related to the capital market 

including securities, bonds, mutual funds, 

right issues and corporate governance. Also, 

ASE presented two live trading sessions and 

answered the students’ enquiries. 

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, said 

that holding such lectures goes in line with 

the ASE’s policy of strengthening its ties 

with the local community and spreading the investment culture 

and raising awareness among citizens and investors. Mr. Tarif 
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املواطنني واملتعاملني بالأوراق املالية. كما اأكد على اأهمية �سوق راأ�ض 

املال الوطني يف زيادة ال�ستثمارات وخلق فر�ض التوظيف الأمر الذي 

بالإ�سافة  باململكة، هذا  القت�سادي  النمو  تعزيز معدلت  ي�سهم يف 

اإىل جذب ال�ستثمارات املحلية واخلارجية، حيث �سكلت ال�ستثمارات 

غري الأردنية نحو )50%( من جممل القيمة ال�سوقية للبور�سة. ومما 

يذكر باأن هذا اليوم لقى اإقباًل كبريًا من قبل الطالب وقد بلغ عدد 

امل�ساركني ما يزيد عن )500( م�سارك. 

وفود طالبية تزور بور�شة عمان

زارت بور�سة عمان وفود طالبية من كل من املعهد الوطني ال�سوري 

�سوريا  وامل�سرفية/ فرع  املالية  للعلوم  العربية  والأكادميية  لالإدارة 

الطالب  ا�ستمع  الطفيلة. حيث  �سوريا وجامعة  ت�سرين من  وجامعة 

املال  راأ�ض  �سوق  وموؤ�س�سات  البور�سة  عمل  طبيعة  عن  �سرح  اإىل 

بنك  جممع  يف  امل�ستثمرين  قاعة  اإىل  بزيارة  قاموا  كما  الأردين، 

الإ�سكان وبع�ض �سركات اخلدمات املالية.

زيارة وفد من كلية الدفاع 

الوطني امللكية الأردنية 

تكري�سًا ل�سيا�سة موؤ�س�سات �سوق راأ�ض املال يف التوا�سل مع قطاعات 

املالية  بالأوراق  والتوعية  الوطني  املال  راأ�ض  �سوق  وتطوير  املجتمع 

ولتعميق ثقافة ال�ستثمار بها التقى رئي�ض هيئة الأوراق املالية واملدراء 

التنفيذيني يف هيئة الأوراق املالية وبور�سة عمان ومركز اإيداع الأوراق 

قدم  حيث  الأردنية،  امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  من  وفد  مع  املالية 

ال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي للبور�سة �سرحًا عن طبيعة عمل 

اأهم التطورات التي �سهدها �سوق راأ�ض املال الأردين  البور�سة وعن 

من النواحي الت�سريعية والتقنية.

اأداء بور�شة عمان

�سهر  خالل  مميزًا  اأداء  عمان  بور�سة  يف  الأداء  موؤ�سرات  اأظهرت 

بالقيمة  املرجح  القيا�سي  الرقم  اأغلق  حيث   .2008 عام  من  ني�سان 

also stressed the important role of the capital market in increasing 

investments and creating job opportunities, which supports the 

economic growth in the kingdom and attracts local and foreign 

investments as the non-Jordanian investments reached about 

(50%) of the ASE market capitalization. 

The event witnessed a remarkable attendance as the number of 

participants reached about (500) students. 

Student Delegations Visit ASE

A number of student delegations from the Syrian National 

Academy for Management, The Arab Academy For Banking and 

Financial Sciences/Syria branch, Tishreen University from Syria 

and Tafila Technical University visited the ASE. The students were 

briefed about the mode of operations at the ASE and capital market 

institutions. They also visited the investors’ gallery at Housing 

Bank complex and toured in a number of brokerage firms.

A Delegation from The 
Jordanian Royal College For 
National Defense

In line with the policy of capital market institutions of 

meeting various parties of the society, the Chairman of the 

JSC, as well as the Chief Executive Officers of the JSC, ASE 

and the SDC, met with a delegation from The Jordanian 

Royal College For National Defense. Mr. Jalil Tarif, the CEO 

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

ASE and the latest legislative and technical developments 

on the Jordan Capital Market.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance during April 2008, as the weighted index closed 
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مقارنة   )%15.9( ن�سبته  بارتفاع  نقطة   )8711.6( عند  ال�سوقية 

اأغلق الرقم القيا�سي املرجح  2007، كما  مع م�ستواه يف نهاية العام 

 )12.8( ن�سبته  وبارتفاع  نقطة   )4145.7( عند  احلرة  لالأ�سهم 

مقارنة مع م�ستواه يف نهاية العام 2007، وقد جاء ذلك نتيجة لرتفاع 

 ،)%25.4( بن�سبة  اخلدمات  قطاع  اأ�سهم  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم 

ولقطاع ال�سناعة بن�سبة )40.1%(، بينما انخف�ض الرقم القيا�سي 

التداول  حجم  وبلغ   .)1.5( بن�سبة  املايل  القطاع  اأ�سهم  لأ�سعار 

مع  مقارنة  دينار  مليار  2008 حوايل )6.705(  ني�سان  �سهر  خالل 

وبارتفاع  املا�سي  العام  من  ال�سهر  لنف�ض  دينار  مليار   )4.284(

ن�سبته )56.5%(. وبالن�سبة لعدد الأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�سل 

للعام  �سهم  مليار  مع )1.304(  مقارنة  �سهم  مليار  اإىل )1.849( 

املا�سي وبارتفاع ن�سبته )41.8%(، كما ارتفعت عدد العقود املنفذة 

لي�سل اإىل )1.368( مليون عقد، بارتفاع ن�سبته )19.8%( لنف�ض 

الفرتة من العام املا�سي. وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة 

يف بور�سة عمان فقد ارتفعت مبقدار )4.6( مليار دينار لت�سل اإىل 

)33.8( مليار دينار وبارتفاع ن�سبته )15.8%( مقارنة مع نهاية عام 

2007 لت�سكل مـا ن�سبتــه )301.4%( من الناجت املحلي الإجمايل.

قرارات بور�شة عمان:

قرارات جمل�س الإدارة:

املوافقة على ان�سمام �سركة اأُمنية لال�ستثمارات املالية يف ع�سوية   •

بور�سة عمان وبداأ ممار�سة اأعمالها اعتبارًا من 2008/4/3 حتت 

ال�سم املخت�سر )اأُمنية( والرقم )91(. 

املوافقة على ان�سمام �سركة البيت الكوين للو�ساطة املالية يف ع�سوية   •

بور�سة عمان وبداأ ممار�سة اأعمالها اعتبارًا من 2008/4/3 حتت 

ال�سم املخت�سر )البيت الكوين( والرقم )90(.

البور�سة وذلك  والتمويل يف  للتجارة  الإ�سكان  اإنهاء ع�سوية بنك   •

اعتبارًا من 2008/4/3.

املوافقة على ان�سمام �سركة ا�ستثمار للخدمات املالية يف ع�سوية   •

 2008/4/16 من  اعتبارًا  اأعمالها  ممار�سة  وبداأ  عمان  بور�سة 

حتت ال�سم املخت�سر )ا�ستثمار( والرقم )85(.

قرارات املدير التنفيذي:

الدوائية  لل�سناعات  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

والكيماوية وامل�ستلزمات الطبية من ال�سوق الثاين اإىل ال�سوق الأول 

للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/1.

at (8711.6) points at the end of April, a (15.9%) increase in 

comparison with the end of 2007. The ASE price index weighted 

by free-float shares closed at (4145.7) points, a (12.8%) 

increase in comparison with the end of 2007. This came as 

a result of the increase in Services sector index by (25.4%), 

the Industry sector index by (40.1%), but the financial Sector 

decreased index by (1.5%). The trading volume during April 

2008 reached to JD (6.705) billion compared to JD (4.284) 

billion with the same month of the last year, a (56.5%) increase. 

The number of traded shares increased to (1.849) billion shares 

in comparison with (1.304) billion shares at the same period of 

last year, a (41.8%) increase. The number of executed contracts 

increased to (1.368) million contracts, an increase of (19.6%) 

in comparison with the same period of last year. Market 

capitalization of listed companies increased by JD (4.6) billion 

reaching JD (33.8) billion, a (15.8%) increase against the end 

of year 2007, constituting (301.4%) of the GDP.

ASE Resolutions

The ASE Board Decided on the Following:

•	 Accepting the membership of Umniah For Financial 

Investments Company and to start its operation as of 

April 3, 2008.

•	 Accepting the membership of Universal House Brokerage 

Company and to start its operation as of April 3, 2008.

•	 Terminating the membership of the Housing Bank for Trade 

and Finance as of April 3, 2008.

•	 Accepting the membership of Istithmar for Financial Services 

Company and to start its operation as of April 16, 2008.

The CEO of the ASE Decided on the Following:

• Transferring the shares of Middle East Pharma and Chemical 

IND and Medical Appliances Company from the Second 

Market to the First Market as of April 1,2008.

• Transferring the shares of Jordan Trading Facilities Company 

from the Second Market to the First Market as of April 1,2008.



نقل اإدراج اأ�سهم �سركة الت�سهيالت التجارية الأردنية من ال�سوق   •

الثاين اإىل ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/1.

ال�سوق  للم�ساريع املتعددة من  املتكاملة  ال�سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

الثاين اإىل ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/6.

واحلوادث  احلياة  على  للتاأمني  العرب  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

من  اعتبارًا  وذلك  للبور�سة  الأول  ال�سوق  اإىل  الثاين  ال�سوق  من 

.2008/4/6

اإىل  الثاين  ال�سوق  من  الوطنية  التاأمني  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/6.

اإدراج اأ�سهم �سركة رم للنقل ال�سياحي املتخ�س�ض والبالغة عددها   •

)7( مليون �سهمًا يف ال�سوق الثاين، وذلك اعتبارًا من 2008/4/6.

الكويتي  الأردين  البنك  راأ�ض مال �سركة  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

والبالغة )25( مليون �سهماً، والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة 

)25( مليون دينار من عالوة الإ�سدار لي�سبح راأ�ض املال املكتتب 

به واملدفوع )100( مليون �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/4/8.

يف  ال�ستثمارية  للم�ساريع  العربية  ال�سركة  باأ�سهم  التداول  اإعادة   •

البور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/9.

للم�ساريع  العربية  ال�سركة  مال  راأ�ض  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

ال�ستثمارية والبالغة )15( مليون �سهمًا، لي�سبح راأ�ض املال املدرج 

يف البور�سة )20( مليون �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/4/9.

اإدراج الإ�سدار الثاين من �سندات اخلزينة لعام 2008 ا�ستحقاق   •

ا�سمية  بقيمة  �سند   )148.000( عددها  والبالغ   2011/3/23

مليون   )148( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000( مقدارها 

دينار وفائدة )7.395%( وذلك اعتبارًا من 2008/4/14.

اإدراج اأ�سهم �سركة �سريكو لالأوراق املالية والبالغة عددها )12(   •

مليون �سهمًا يف ال�سوق الثاين، وذلك اعتبارًا من 2008/4/16

والبالغة  الدويل  للنقل  الثقة  �سركة  باأ�سهم  التداول  اإعادة   •

)3.434.750( �سهم يف البور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/17.

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ض مال ال�سركة الأردنية لتجهيز وت�سويق   •

الدواجن ومنتجاتها والبالغة )2.200.000( �سهم، لي�سبح راأ�ض 

اعتبارًا  وذلك  �سهم   )14.888.874( البور�سة  يف  املدرج  املال 

من 2008/4/20.

الإقبال  �سركة  اإىل  الدولية  وال�سجائر  الدخان  �سركة  ا�سم  تغيري   •

لال�ستثمار وذلك اعتبارًا من 2008/4/21.

الثاين  ال�سوق  اإربد من  اأ�سهم �سركة كهرباء حمافظة  اإدراج  نقل   •

اإىل ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/22.

• Transferring the shares of Comprehensive Multiple Projects 

Company from the Second Market to the First Market as of 

April 6,2008.

• Transferring the shares of Arab Life and Accident Insurance 

Company from the Second Market to the First Market as of 

April 6,2008.

• Transferring the shares of the National Insurance Company 

from the Second Market to the First Market as of April 6,2008.

• List the (7) million shares of Rum Tourist Transport Company 

in the Second Market as of April 6, 2008.

• List the (25) million shares capital increase of Jordan Kuwait 

Bank Company, which emanated from capitalizing JD (25) 

million of Issuance premiums, as of April 8, 2008. The company 

paid in capital reached (100) million shares.

• Re-trade the shares of Arab for Investment Projects Company, 

as of April 9,2008.

• List the (15) million shares capital increase of Arab for 

Investment Projects Company as of April 9, 2008. The company 

paid in capital reached (20) million shares.

• List the Second issue of Treasury Bills for the year 2008, as of 

April 14, 2008. The maturity date is 23/3/2011. The total value 

is JD (148) million, and (7.395%) interest rate.

• List the (12) million shares of Shareco Brokerage Company in 

the Second Market as of April 16, 2008.

• Re-trade the (3,434,750) shares of Trust International Transport 

Company, as of April 17,2008.

• List the (2,200,000) shares capital increase of Jordan Poultry 

Processing & Marketing Company as of April 20, 2008. The 

company paid in capital reached (14, 888,874) shares.

• Change the name of The International Tobacco and Cigarettes 

Bonds Company to the Al-Eqbal Investment Company as of 

April 21, 2008.

• Transferring the shares of Irbid District Electricity Company 

from the Second Market to the First Market as of April 22,2008.

• Transferring the shares of Arabian Seas Insurance Company 

from the First Market to the Second Market as of April 23,2008.

- � -



الأول  ال�سوق  للتاأمني من  العربية  البحار  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

اإىل ال�سوق الثاين للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/23.

اإىل  الأول  ال�سوق  من  الأردنية  التاأمني  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

ال�سوق الثاين للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/4/24.

�سركة  اإىل  عقاركو  ال�ستثمارية/  العقارية  ال�سركة  ا�سم  تغيري   •

الأردن دبي لالأمالك وذلك اعتبارًا من 2008/4/27.

اإدراج اأ�سهم ال�سركة املتكاملة للنقل املتعدد والبالغة عددها )20(   •

مليون �سهمًا يف ال�سوق الثاين، وذلك اعتبارًا من 2008/4/28.

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�ض مال �سركة الكابالت الأردنية احلديثة   •

طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �سهمًا،  مليون   )13.5( والبالغة 

ر�سملة ميلغ )13.230.046( من الأرباح املدورة و)269.936( 

البور�سة  املدرج يف  املال  راأ�ض  لي�سبح  الختياري  الحتياطي  من 

)27( مليون �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/4/29.

الحتاد  ب�سركة  الزيادة  باأ�سهم  اكتتاب  حق  مليون   )2( اإدراج   •

العربي الدويل للتاأمني وذلك اعتبارًا من 2008/4/29.

والبالغة  العربي  البنك  �سركة  مال  راأ�ض  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

)178( مليون �سهمًا، والتي متت زيادتها عن طريق ر�سملة مبلغ 

)178( مليون لي�سبح راأ�ض املال املدرج يف البور�سة )534( مليون 

�سهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/4/29.

املتحدة  بال�سركة  الزيادة  باأ�سهم  اكتتاب  حق  مليون   )1( اإدراج   •

للتاأمني وذلك اعتبارًا من 2008/4/29.

ب�سركة  الزيادة  باأ�سهم  اكتتاب  حق  مليون   )485.373( اإدراج   •

اجلنوب ل�سناعة الفالتر وذلك اعتبارًا من 2008/4/29.

اأ�سهم ال�سركة الأردنية لل�سناعات اخل�سبية/ جوايكو  اإدراج  نقل   •

من  اعتبارًا  وذلك  للبور�سة  الأول  ال�سوق  اإىل  الثاين  ال�سوق  من 

.2008/4/30

ال�شتثمـار الأجنبي

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

ني�سان )392.4( مليون دينار، منها )74.3%( مل�ستثمرين عرب.

بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني )346.5( مليون   •

دينار، منها )79%( مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب. 

 )45.9( ال�سهر  هذا  خالل  الأردنيني  غري  ا�ستثمار  �سايف  بلغ   •

مليون دينار.

• Transferring the shares of Jordan Insurance Company from 

the First Market to the Second Market as of April 24,2008.

• Change the name of Real Estate Investment/Aqarco 

Company to the Jordan Dubai Properties Company as of 

April 27, 2008.

• List the (20) million shares of Comprehensive Multiple 

Transportation Company in the Second Market as of April 

28, 2008.

• List the (13.5) million shares capital increase of Jordan New 

Cable Company, which emanated from Capitalization of JD 

(13,230,046) of the retained earning and JD (269,936) of the 

voluntary reserves as of April 29, 2008. The company paid 

in capital reached (27) million shares.

• List the (2) million right issues of capital increase of Arab 

Union International Insurance Company as of April 29, 2008.

• List the (178) million shares capital increase of Arab Bank 

Company, which emanated from Capitalization is JD (178) 

million of Issuance premiums as of April 29, 2008. The 

company paid in capital reached (534) million shares.

• List the (1) million right issues of capital increase of The 

United Insurance Company as of April 29, 2008.

• List the (485,373) right issues of capital increase of Al-Janoub 

Filters Manufacturing Company as of April 29, 2008.

• Transferring the shares of Jordan Wood Industries/ JWICO 

Company from the Second Market to the First Market as of 

April 30,2008.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in 

April equaled JD (392,4) million, (74.3%) of which were 

purchased by Arabs.

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (346,5) 

million, (79%) of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (45,9) million.

- � -
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ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Top Ten Performers

الإغالق      %                               

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

املتخ�س�سة للتجارة 

وال�ستثمارات
�.2�9�.�

Specialized Trading & 
Investment

�Arab German Insurance.�2.�04العربية الأملانية للتاأمني

التجمعات ال�ستثمارية 

املتخ�س�سة
9.924�.�

Specialized Investment 
Compounds

اأوتاد لال�ستثمارات املالية 

والعقارية
�.���9.9

Awtad For Financial & 
Real Estate Investments 

2.82�8.9The Islamic Insuranceالتاأمني الإ�سالمية

�Jordan Electric Power.20�4.�الكهرباء الأردنية

0The Arab Potash.����.��البوتا�ض العربية

�.����.�املوارد للتنمية وال�ستثمار
Resources For 
Development & 
Investment 

�Jordan Phosphate Mines.�228.��مناجم الفو�سفات الأردنية

�Jordan Hotels  & Tourism.�892.�الفنادق وال�سياحة الأردنية

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�شا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Lowest Ten Performers

الإغالق     %                                

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

**

*�Shareco Brokerage.9429.��سريكو لالأوراق املالية

اإعمار للتطوير وال�ستثمار 

العقاري
2.�02�.0

Emmar Investments & 
Realestate Development

الدولية لال�ستثمارات 

الطبية
�.�2��.�

International  For Medical 
Investment

املعا�سرون للم�ساريع 

الإ�سكانية
�.���4.�

Contempro For Housing 
Projects

�.02�4.�الأهلية للمراكز التجارية
Al-ahlia Commercial 
Centers

0.94��.8Arabian Seas Insuranceالبحار العربية للتاأمني

8Ittihad Schools.����.�مدار�ض الحتاد

2.92��.4بندار للتجارة وال�ستثمار
Bindar Trading & 
Invetment

22�2.9.�القبال للطباعة والتغليف
Al-ekbal Printing And 
Packaging

املركز الأردين للتجارة 

الدولية
2.40�2.�

Jordan International 
Trading Center

 The change in price was calculated in accordance with the company’s ** مت احت�ساب التغري يف ال�سعر بناءًا على ال�سعر الفتتاحي لل�سركة
opening price

�سكلت الأ�سهم اململوكة من قبل غري الأردنيني )50%( من القيمة   •

مل�ستثمرين   )%33.7( منـها  ني�سان،  نهاية  يف  للبور�سة  ال�سوقية 

عرب، و)16.3%( لغري العرب.

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

represented (50%) of ASE capitalization, (33.7%) of which are 

owned by Arab investors and (16.3%) by Non-Arabs.


