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ASE General Assembly 
9th Meeting

On March 19th, 2008 the ASE held its 9th General Assembly 

meeting, which was chaired by H.E. Mr. Mohammad S. AL-

Hourani, Chairman of the Board of Directors and with the presence 

of members of the Board, the CEO of the ASE and the Jordan 

Securities Commission (JSC) representative. 

During the meeting, the Board of Directors 

reported on ASE’s accomplishments and 

activities and they discussed future plans. 

Furthermore, the ASE auditor presented his 

audited report of and the financial statements 

of the fiscal year ending on December 31st, 

2007 were endorsed.

2nd Jordan Capital Market 
Road show in London

The Jordan Securities Commission (JSC), the Amman Stock 

Exchange (ASE), and the Securities Depository Center (SDC), 

in cooperation with the London Stock Exchange (LSC) and the 

Bank of New York Mellon (BNYM) held, for the second year, the 

Jordan Capital Market Road show at the London Stock Exchange, 

March 27 – 28 March 2008, with the participation of 10 major 

Jordanian companies representing financial and industrial 

institutions and the Executive Privatization Commission, The 

اجتماع الهيئة العامة التا�سع 

لبور�سة عمان

يف  التا�سع  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  عمان  بور�سة  عقدت 

احلوراين  �سالح  حممد  ال�سيد  معايل  برئا�سة   2008/3/19

الإدارة  اأع�ساء جمل�س  بور�سة عمان بح�سور  اإدارة  رئي�س جمل�س 

هيئة  وممثل  طريف  جليل  ال�سيد  عمان  لبور�سة  التنفيذي  واملدير 

الجتماع  خالل  مت  حيث  املالية.  الأوراق 

مناق�سة تقرير جمل�س الإدارة عن اإجنازات 

 2007 عام  خالل  ون�ساطها  البور�سة 

تقرير  اإىل  وال�ستماع  امل�ستقبلية،  وخطتها 

على  وامل�سادقة  البور�سة  ح�سابات  مدقق 

كانون   31 املنتهية يف  لل�سنة  املالية  البيانات 

الأول 2007.

موؤمتر �سوق راأ�س املال الأردين 

الثاين يف بور�سة لندن 

حتت رعاية هيئة الأوراق املالية عقدت بور�سة عمان وبالتعاون مع بور�سة 

لندن وبنك نيويورك Bank of New York Mellon ومب�ساركة مركز 

اإيداع الأوراق املالية ولل�سنة الثانية على التوايل ندوة ا�ستثمار خا�سة 

ب�سوق راأ�س املـال الأردين Jordan Capital Markets Day يف مبنى 

بور�سة لندن خالل الفرتة 27-28 اآذار 2008، لغاية ا�ستمرارية حتقيق 

الدوليني ومب�ساركة  وامل�ستثمرين  العاملية  املالية  الأ�سواق  التوا�سل مع 

�سركات اأردنية متثل موؤ�س�سات مالية و�سناعية كربى. وقد ح�سر اللقاء 

حوايل 80 مدير ا�ستثمار ميثلون اأكرب ال�سركات وال�سناديق ال�ستثمارية 

April 2008 - Issue �03
ني�سان 2008 - العدد 103



- 2 -

conference was attended by 80 investment managers representing 

the largest investment companies and funds in Britain that invest 

in the Middle East and North Africa. 

Jordanian delegation met officials from Bank of New York 

Mellon, London office. Michael Cole-Fontayn, the BNYM 

representative welcomed the Jordanian delegation and expressed 

pleasure of welcoming the Jordan Capital Market institutions 

and the Jordanian companies to the bank offices in London and 

expressed the bank interest in furthering 

the cooperation between the BNYM and 

the Jordan Capital Market. He pointed out 

the importance of holding such meetings, 

which provide opportunities for Jordanian 

companies and British investors to meet and 

explore joint investment opportunities.

He also indicated that British investors are becoming more 

interested in investing in emerging markets, especially in the Middle 

East. As part of the road show, the BNYM presented a number 

of important technical issues of interest to Jordanian companies 

related to Capital Raising Using Global Depository Receipts, 

Financial reporting pre and post IPO, Valuing Companies before 

an IPO and Communicating with the investment community.

The administration of LSE honored the 

Jordanian delegation and invited Dr. Bassam 

Saket, Executive Chairman of the JSC, to 

open the electronic trading day on March 28, 

2008 in the presence of the chairmen of the 

boards and executive directors of the ASE 

and SDC, as well as a number of Capital 

Market officials and all participants from Jordanian companies. 

Dr. Bassam Saket, pointed out the importance of conducting such 

meetings that offer real opportunities for Jordanian companies 

to meet and present their investment opportunities to British 

investors and he indicated that Jordan follows a proactive policy 

of communicating with the world rather than waiting for others 

to come to Jordan. In addition, he said that Jordan enjoys a safe 

investment climate that offers high returns, as well as a free 

املوجودة يف بريطانيا وت�ستثمر يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

نيويورك  بنك  اإىل  بزيارة  امل�ساركة  الوفود  قامت  الأول  اليوم  ويف 

حيث رحب مايكل كول فونتني نائب املدير التنفيذي يف البنك بالوفد 

وبني  ال�سوق  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  �سعيد  البنك  اإن  وقال  الأردين 

لل�سركات  كبرية  فر�سة  متثل  التي  الندوات  هذه  مثل  عقد  اأهمية 

الأردنية وللم�ستثمرين الربيطانيني لاللتقاء وعر�س فر�س ال�ستثمار 

امل�ستثمرين  من  متزايدًا  اهتمامًا  هناك  باأن  بني  كما  امل�سرتكة، 

ال�سرق  منطقة  يف  النا�سئة  الأ�سواق  يف  لال�ستثمار  الربيطانيني 

التي  القوية  العالقات  اإىل  ونوه  الأو�سط، 

تربط بريطانيا بالأردن وان مثل هذه الندوات 

عمان  بور�سة  بني  العالقات  تعزز  �سوف 

وبور�سة لندن. وبعد ذلك مت عقد �سل�سلة من 

املحا�سرات يف البنك لل�سركات الأردنية حول 

اإ�سدار  ال�سركات عن طريق  زيادة راأ�س مال 

قبل  ال�سركات  تقييم  دولية،  اإيداع  اإي�سالت 

وبعد الطرح العام لالأ�سهم، وكيفية التعامل مع امل�ستثمرين.

ال�ساكت  ب�سام  الدكتور  لندن  بور�سة  اإدارة  كرمت  الثاين  اليوم  ويف 

وبح�سور  التداول  يوم  افتتاح  املالية مبنحه حق  الأوراق  هيئة  رئي�س 

ومركز  عمان  لبور�سة  التنفيذيني  واملدراء  الإدارة  جمال�س  روؤ�ساء 

الإيداع وعدد من امل�سوؤولني يف �سوق راأ�س املال وكافة امل�ساركني من 

ال�سركات الأردنية يف الندوة.

وبعد ذلك عر�س الدكتور ب�سام ال�ساكت اأهم املوؤ�سرات القت�سادية، 

املال  راأ�س  التي حتكم �سوق  القانونية  والأطر 

يف الأردن واملهام التي تقوم بها هيئة الأوراق 

وتطبيق  والت�سريع  الرقابة  جمال  يف  املالية 

القانون وحماية امل�ستثمرين، ونوه اإىل التطور 

الذي �سهده �سوق راأ�س املال الأردين يف جمال 

الإف�ساح وال�سفافية وحجم امللكية اخلارجية 

القيمة  حجم  ن�سف  تقارب  التي  ال�سوق  يف 

الراأ�سمالية يف ال�سوق. واأ�سار الدكتور باأن اللقاء يف لندن هو ترجمة 

مع  تن�سجم  والتي  املال  راأ�س  �سوق  اإ�سرتاتيجية  بنود  لأحد  عملية 

توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم – حفظه 

اهلل يف تعميق ال�سوق وتعزيز جذب ال�ستثمار الأجنبي وتطوير بيئة 

املنطقة،  يف  متقدمًا  ماليًا  مركزًا  الأردن  لي�سبح  جاذبة  ا�ستثمارية 

كما اأنها تتيح الفر�سة اأمام ال�سركات املالية واملوؤ�س�سات الوطنية يف 

تقدمي اإجنازاتهم والفر�س ال�ستثمارية املتاحة للم�ستثمرين الدوليني. 

التي  والأنظمة احلالية  الت�سريعات  على  الإطالع  للم�ستثمرين  وتتيح 



- 3 -

وخا�سة  القادمة  والتوجهات  املال  راأ�س  �سوق  موؤ�س�سات  عمل  حتكم 

اإعالء �سيادة  يف جمال الإف�ساح وتنظيم وتطوير ال�سوق واإجراءات 

القانون على التعامل حماية للم�ستثمرين.

 CNBC وقد حظيت هذه الندوة باهتمام اإعالمي كبري من حمطات

الإجنليزية، حيث اأ�سار الدكتور ب�سام ال�ساكت يف مقابلة مع حمطة 

�سبب  اأن  النت�سار  والوا�سعة  املتخ�س�سة  القت�سادية   CNBC

ال�ستثماري.  الدويل  مركزها  هو  الندوة  هذه  لعقد  لندن  اختيار 

وبني اأن الأردن بلد يتقدم نحو التغيري ول ينتظر التغيري لي�سل اإليه 

وتتوفر فيه فر�س  اقت�ساد حر  ا�ستثماري ممتاز وذو  ويتمتع مبناخ 

ا�ستثمارية كبرية، كما منا ال�ستثمار املبا�سر يف الأردن ب�سكل كبري 

يف ال�سنوات الأخرية.

م�سرية  عمان  لبور�سة  التنفيذي  املدير  طريف  جليل  وا�ستعر�س 

ال�ستثمار  وفر�س  الأردن  يف  التخا�سية  وبرامج  الأردين  القت�ساد 

يف �سوق راأ�س املال الأردين وا�ستعرا�س تاريخ �سوق راأ�س املال واآخر 

موؤكدًا  �سهدها،  التي  والكمية  والتكنولوجية  الت�سريعية  التطورات 

ال�ستثمارات  من  املزيد  اجتذاب  من  متكنت  قد  عمان  بور�سة  باأن 

ال�سوقية حيث  القيمة  بحيث جتاوزت )50%( من جممل  اخلارجية 

جاء ذلك ب�سبب ثقة امل�ستثمرين بال�ستثمار يف بور�سة عمان والتي 

تتمتع بحرية كاملة حلركة راأ�س املال وعدم وجود �سرائب على الأرباح 

اجلاذبة  ال�ستثمارية  البنية  ظل  يف  املوزعة  والأرباح  الراأ�سمالية 

والنفتاح القت�سادي.

الأوراق  اإيداع  ملركز  التنفيذي  املدير  جرادات  �سمري  ا�ستعر�س  كما 

املالية الدور الذي يلعبه مركز الإيداع يف عمليات الت�سوية والتقا�س 

ونقل امللكية، كما تناول املعايري الدولية يف هذا املجال واملطَبقة من 

قبل املركز والتي ت�ساهم يف زيادة الثقة ب�سوق راأ�س املال الأردين.

وقام ممثلو ال�سركات الأردنية التي �ساركت يف هذا اليوم وهي: البنك 

العربي، والبنك الأهلي الأردين، و�سركة امل�ستثمرون العرب املتحدون، 

وال�سركة الأردنية للتعمري، و�سركة جممع ال�سرق الأو�سط لل�سناعات 

لال�ستثمارات  الثقة  و�سركة  والثقيلة،  والإلكرتونية  الهند�سية 

الأردنية، و�سركة الأردن الأوىل لال�ستثمار، و�سركة ال�سنابل الدولية 

للتعليم  الدولية  العربية  وال�سركة  الإ�سالمية،  املالية  لال�ستثمارات 

خالل  من  �سركاتهم  بتقدمي  العربية  البوتا�س  و�سركة  وال�ستثمار، 

وامل�ساريع  �سركاتهم  بها  وتقوم  قامت  التي  امل�ساريع  ا�ستعرا�س 

امل�ستقبلية املتوقعة وانعكا�ساتها على اأرباح هذه ال�سركات. ومتثل هذه 

ال�سركات 50% من حجم �سوق راأ�س املال الأردين.

تقدمي  من  وال�سركات  املال  راأ�س  �سوق  موؤ�س�سات  انتهت  اأن  وبعد 

بني  ثنائية  اجتماعات  عقد  مت  موؤ�س�ساتها  عن  والتقارير  عرو�سها 

economy that offers investment opportunities to build major 

partnerships. He outlined in his presentation, the most important 

developments in the Jordanian market, the JSC duties in enforcing 

the law and protecting investors and the progress achieved in 

terms of disclosure and transparency in the market.

Dr. Fayez Tarawneh, Chairman of the United Arab Investors 

Company, said that Jordan started to implement the economic 

reform program in 1989 successfully, despite the instability in the 

region. He also spoke of the progress of the Jordanian economy, 

the privatization program, and recent economic indicators, mainly 

the growth levels achieved by the Jordanian economy in the past 

years. He added that political and economic reform in Jordan 

is an ongoing process that reinforces its economic and political 

position in the region and raises its competitiveness in attracting 

foreign investments in a safe and stable environment.

CEO of the ASE, Jalil Tarif, reviewed investment opportunities 

in the Jordanian capital market and the latest legislative and 

technological developments at the ASE. He stressed that the ASE 

succeeded in attracting more foreign investments, as a result 

foreign ownership exceeded 50% of the market capitalization. 

This high ownership, explained Mr. Tarif, is due to the confidence 

in the market that enjoys complete freedom in the movement of 

capital and no taxes on capital gains or cash dividends.

CEO of the SDC, Samir Jaradat, spoke of the important work done 

by the SDC, such as settlement and the transfer of ownership in a 

safe and documented manner. He pointed out that the SDC adopts 

international best practice in this area, which enhances confidence 

in the Jordanian capital market.

Mr. Abdel Rahman Al Khatib, CEO of the Executive Privatization 

Commission (EPC) reviewed in his presentation the successes 

of the privatization process, the most recent of which was the 

privatization of Royal Jordanian Airlines. He also pointed out 

the future privatization projects on the (EPC) agenda, namely the 

privatization of the Jordan Post Company, the Jordan Petroleum 

Refinery Company, and Khirbet Al Samra water treatment plant.

Representatives of Jordanian companies also gave presentations 

in which they presented their companies and reviewed their latest 
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الأردنية وامل�ستثمرين الربيطانيني املهتمني بال�ستثمار يف  ال�سركات 

ال�سوق الأردين، وتاأتي هذه الجتماعات بناًء على رغبة امل�ستثمرين 

ومما  ال�سركات.  هذه  يف  ال�ستثمار  فر�س  ل�ستك�ساف  واهتمامهم 

يف  امل�ستثمرين  كبار  مع  ثنائيًا  اجتماعًا   105 عقد  مت  باأنه  يذكر 

باأكرث من  العدد من الجتماعات يزيد  باأن هذا  العامل. ومما يذكر 

ثالثة اأ�سعاف عن الجتماعات التي عقدت يف الندوة ال�سابقة التي 

املتزايد  املا�سي يف لندن وهو موؤ�سر على الهتمام  العام  مت عقدها 

هذه  مثل  لعقد  نتيجة  جاء  والذي  الأردنية  ال�سركات  يف  بال�ستثمار 

اللقاءات التعريفية وب�سكل دوري.

قد  الندوة  يف  امل�ساركة  الأجنبية  ال�سركات  اأهم  باأن  يذكر  ومما 

�سملت كل من: 

Addleshaw Goddard, Blackrock, Blakeney, BNP Paribas, 

Citigroup, Deephaven, Deka, Deutsche Bank, EFG-Hermes, 

Ernest Bateman Photography, Event Force, Fidelity, First 

Equity, Frankfurt Trust, GLG, Goldman Sachs, Hermitage 

Fund, Invesco, JPMorgan, JPMorgan Chase, JPMorgan 

Depositary Bank, Kudu, Lehman, Liberty Square Asset 

Management, Mango Capital, Mena Capital, Merrill Lynch, 

Mondrian, Montpelier, Nomura, Och-Ziff, Pantera Capital, 

Pictet, Polunin, Prince St Capital, Schroders, Societe 

Generale, T.Rowe Price, The Bank of New York Mellon, 

White and Case, and Zenith Corporate Finance

املوقع الإلكرتوين لبور�سة لندن والذي يحتوي على كافة اأوراق العمل 

التي قدمت من قبل امل�ساركني الأردنيني.

http://www.londonstockexchange.com/en-gb/products/irs/

capitaldays/Jordan

بور�سة عمان ت�سارك يف 

ملتقى الأردن 

االقت�سادي الثالث

الأردن  ملتقى  يف  عمان  بور�سة  �ساركت 

مركز  يف  عقد  الذي  و  الثالث  القت�سادي 

امللك ح�سني بن طالل للموؤمترات يف البحر 

2-3 اآذار 2008، امليت يف الفرتة بني 

projects and future plans, and their effect on the companies’ 

profits. These companies, which represent 50% in volume of the 

Jordan capital market, include the Arab Bank, the Jordan Ahli 

Bank, United Arab Investors Co., Tameer Jordan, Middle East 

Complex for Engineering, Electronics, and Heavy Industries Co, 

Jordan Investment Trust, First Jordan Investment, Al-Sanabel 

International for Islamic Financial Investment, Arab International 

for Education and Investment, and the Arab Potash Company. 

It should be noted that some of the investment companies and 

funds that participated in the event are listed among the 20 largest 

investment companies in the world, namely: 

Addleshaw Goddard, Blackrock, Blakeney, BNP Paribas, 

Citigroup, Deephaven, Deka, Deutsche Bank, EFG-Hermes, 

Ernest Bateman Photography, Event Force, Fidelity, First Equity, 

Frankfurt Trust, GLG, Goldman Sachs, Hermitage Fund, Invesco, 

JPMorgan, JPMorgan Chase, JPMorgan Depositary Bank, Kudu, 

Lehman, Liberty Square Asset Management, Mango Capital, 

Mena Capital, Merrill Lynch, Mondrian, Montpelier, Nomura, 

Och-Ziff, Pantera Capital, Pictet, Polunin, Prince St Capital, 

Schroders, Societe Generale, T.Rowe Price, The Bank of New 

York Mellon, White and Case, and Zenith Corporate Finance.

For more information on the conference please visit the electronic 

site of the London Stock Exchange, which published all the 

working papers presented by Jordanian participants. 

http://www.londonstockexchange.com/en-gb/products/irs/

capitaldays/Jordan

ASE Participates in The Third 
Jordan Economic 
Forum

Amman Stock Exchange participated in the 

third Jordan Economic Forum, which was 

held in King Hussein Bin Talal Convention 

Center, Dead Sea in the period between
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عمان  لبور�سة  التنفيذي  املدير  طريف  جليل  ال�سيد  األقى  حيث 

كلمة حول دور البنوك و اأ�سواق املال يف متويل التطور القت�سادي 

يف الأردن.

تقرير �سندوق النقد الدويل 

املال  راأ�س  الذي �سهده �سوق  بالتطور  الدويل  النقد  اأ�ساد �سندوق 

املا�سي.  ال�سهر  عمان  بور�سة  اإىل  بها  قام  زيارة  بعد  الأردين 

واأ�سار يف تقريره اإىل الدور الذي تلعبه موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال 

بور�سة  اتخذتها  التي  باخلطوات  اأ�ساد  كما  القت�ساد  تعزيز  يف 

عمان املتعلقة باإطالق موؤ�سر داو جونز لبور�سة عمان مما �سيعزز 

تطوير �سوق راأ�س املال يف الأردن. 

اأداء بور�سة عمان

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

من عام 2008. حيث اأغلق الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة ال�سوقية 

عند )8067.9( نقطة بارتفاع ن�سبته )7.3%( مقارنة مع م�ستواه يف 

نهاية العام 2007، كما اأغلق الرقم القيا�سي املرجح لالأ�سهم احلرة 

م�ستواه  مع  مقارنة   )6.8( ن�سبته  وبارتفاع  نقطة  عند )3925.6( 

2007، وقد جاء ذلك نتيجة لرتفاع الرقم القيا�سي  يف نهاية العام 

اأ�سهم قطاع اخلدمات بن�سبة )15.9%(، ولقطاع ال�سناعة  لأ�سعار 

بن�سبة )24%(، بينما انخف�س الرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم القطاع 

املايل بن�سبة )2.6(.و بلغ حجم التداول خالل �سهر اآذار 2008 حوايل 

لنف�س  دينار  مليار   )3.526( مع  مقارنة  دينار  مليار   )4.658(

ال�سهر من العام املا�سي وبارتفاع ن�سبته )32.1%(. وبالن�سبة لعدد 

الأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�سل اإىل )1.327( مليار �سهم مقارنة 

مع )1.029( مليار �سهم للعام املا�سي وبارتفاع ن�سبته )%28.9(، 

كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�سل اإىل )1.016( مليون عقد، 

بارتفاع ن�سبته )13.5%( لنف�س الفرتة من العام املا�سي. وبالن�سبة 

للقيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة يف بور�سة عمان فقد ارتفعت مبقدار 

)3.5( مليار دينار لت�سل اإىل )31.4( مليار دينار وبارتفاع ن�سبته 

)7.4%( مقارنة مع نهاية عام 2007 لت�سكل مـا ن�سبتــه )314%( من 

الناجت املحلي الإجمايل.

2-3/ March, 2008. The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif gave a speech 

on the role of banks and financial markets in financing economic 

development in Jordan.

IMF Report

The International Monetary Fund (IMF) has praised the 

developments of Jordan capital market after it made a field visit 

to Amman Stock Exchange (ASE). The IMF report highlighted 

the important role of the capital market institutions in supporting 

the economy. It also praised the procedures taken by the ASE to 

publish the Dow Jones ASE 100 Index, which would foster the 

growth of the capital market in Jordan.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance during March 2008, as the weighted index closed 

at (8067.9) points at the end of March, a (7.3%) increase 

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

weighted by free- float shares closed at (3925.6) points, a 

(6.8%) increase in comparison with the end of 2007. This came 

as a result of the increase in Services sector index by (15.9%), 

the Industry sector index by (24%), but the financial sector 

decreased index by (2.6%). The trading volume during March 

2008 reached to JD (4,658) billion compared to JD (3,526) 

billion with the same month of the last year, a (32.1%) increase. 

The number of traded shares increased to (1.327) billion shares 

in comparison with (1.029) billion shares at the same period of 

last year, a (%28.9) increase. The number of executed contracts 

increased to (1.016) million contracts, an increase of (13.5%) 

in comparison with the same period of last year. Market 

capitalization of listed companies increased by JD (3.5) billion 

reaching JD (31.4) billion, a (7.4%) increase against the end of 

year 2007, constituting (314%) of the GDP.



قرارات بور�سة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

ا�ستحقاق   2008 لعام  اأذونات اخلزينة  الأول من  الإ�سدار  اإدراج   •

2009/1/29 والبالغ عددها )100( األف بقيمة ا�سمية مقدارها 

تبلغ )100( مليون دينار وذلك  اإجمالية  )1.000( دينار وقيمة 

اعتبارًا من 2008/3/4.

�سو�ستيه جرنال- بنك  �سركة  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

املال  راأ�س  لي�سبح  �سهم،   )13.485.277( والبالغة  الأردن 

من  اعتبارًا  وذلك  �سهم   )40.455.830( البور�سة  يف  املدرج 

.2008/3/5

البور�سة  العقارية يف  للتنمية  العرب  �سركة  باأ�سهم  التداول  اإعادة   •

وذلك اعتبارًا من 2008/3/5.

العقارية  للتنمية  العرب  �سركة  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�سهم  اإدراج   •

والبالغة )5( مليون �سهمًا، لي�سبح راأ�س املال املدرج يف البور�سة 

)30( مليون �سهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/3/5.

اإىل  الثاين  ال�سوق  من  الأردنية  الألبان  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/3/12.

نقل اإدراج اأ�سهم �سركة الزرقاء للتعليم وال�ستثمار من ال�سوق الثاين    •

اإىل ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/3/12.

نقل اإدراج اأ�سهم �سركة املعا�سرون للم�ساريع الإ�سكانية من ال�سوق   •

الثاين اإىل ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/3/12.

نقل اإدراج اأ�سهم �سركة الإحداثيات العقارية من ال�سوق الثاين اإىل   •

ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/3/12.

من  املالية  للخدمات  ال�ستثمار  بيت  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  نقل   •

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

.2008/3/12

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

ا�سمية  بقيمة  �سند   )100.000( عددها  والبالغ   2013/2/14

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )100( مليون دينار 

وفائدة )7.738%( وذلك اعتبارًا من 2008/3/16.

اإدراج اأ�سهم الزيادة يف راأ�س مال ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتاأمني   •

يف  املدرج  املال  راأ�س  لي�سبح  �سهم،   )2.600.000( والبالغة 

البور�سة )9.100.000( �سهم وذلك اعتبارًا من 2008/3/19.

نقل اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأردنية لل�سحافة والن�سر/ الد�ستور   •

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

من 2008/3/23.

ASE Resolutions

The CEO of the ASE Decided on the Following:

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

March 4, 2008. The maturity date is 29/1/2009. The total 

number is (100,000) bill with a total value of JD (100) million.

• List the (13,485,277) shares capital increase of Societe General 

De Banque – Jordanie Company as of March 5, 2008. The 

company paid in capital reached (40,455,830) shares.

• Re-trade the shares of Arab Real Estate Development Company, 

as of March 5,2008.

• List the (5) million shares capital increase of Arab Real Estate 

Development Company as of March 5, 2008. The company 

paid in capital reached (30) million shares.

• Transferring the shares of Jordan Dairy Company from the 

Second Market to the First Market as of March 12,2007.

• Transferring the shares of Al-Zarqa Educational & Investment 

from the Second Market to the First Market as of March 

12,2007.

• Transferring the shares of Contempro for Housing Projects 

Company from the Second Market to the First Market as of 

March 12,2007.

• Transferring the shares of Ihdathiat Co-Ordinates Company 

from the Second Market to the First Market as of March 

12,2007.

• Transferring the shares of Investment House for Financial 

Services Company from the Second Market to the First Market 

as of March 12,2007.

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

March 16, 2008. The maturity date is 14/2/2013. The total 

value is JD (100) million, and (7.738%) interest rate.

• List the (2,600,000) shares capital increase of Jordan French 

Insurance Company as of March 19, 2008. The company paid 

in capital reached (9,100,000) shares.

• Transferring the shares of Jordan Press and Publishing/

Addustour Company from the Second Market to the First 

Market as of March 23,2007.

- � -



نقل اإدراج اأ�سهم �سركة التجمعات للم�ساريع ال�سياحية من ال�سوق   •

الأول اإىل ال�سوق الثاين للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/3/23.

اإدراج )3.5( مليون حق اكتتاب باأ�سهم الزيادة ب�سركة وادي ال�ستا   •

لال�ستثمارات ال�سياحية وذلك اعتبارًا من 2008/3/23.

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

األف بقيمة ا�سمية مقدارها  2009/2/25 والبالغ عددها ) 100( 

وذلك  دينار  مليون   )100( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000(

اعتبارًا من 2008/3/24.

نقل اإدراج اأ�سهم �سركة التجمعات للم�ساريع ال�سياحية من ال�سوق   •

الثاين اإىل ال�سوق الأول للبور�سة وذلك اعتبارًا من 2008/3/26.

اال�ستثمـار االأجنبي

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

اآذار )262.4( مليون دينار، منها )79.9%( مل�ستثمرين عرب.

بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني )259.9( مليون   •

دينار، منها )80.5%( مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب.

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

مليون دينار.

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

 )%34.2( منـها  اآذار،  نهاية  يف  للبور�سة  ال�سوقية  القيمة  من 

مل�ستثمرين عرب، و)15.5%( لغري العرب.

• Transferring the shares of Al-Tajamouat for Touristic Projects 

Company from the First Market to the Second Market as of 

March 23,2007.

• List the (3.5) million right issues of capital increase of Winter 

Valley Tourism Investment Company as of March 23, 2008.

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

of March 24, 2008. The maturity date is 25/2/2009. The total 

number is (100,000) bill with a total value of JD (100) million.

• Transferring the shares of Al-Tajamouat for Touristic Projects 

Company from the Second Market to the First Market as of 

March 26,2007.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in 

March equaled JD (262,4) million, (79.9%) of which were 

purchased by Arabs.

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (259,9) 

million, (80.5%) of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (2,5) million.

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

represented (49.6%) of ASE capitalization, (34.2 %) of which 

are owned by Arab investors and (15.5%) by Non-Arabs.

- � -

ASE’s Performance Indicatorsموؤ�سرات اأداء البور�سة

%�شباطاآذار

MarchFebruaryChange

�Trading Value (JD million).���98��2�9حجم التداول )مليون دينار(

�Avg. Daily Trading Value (m).���.9�.3�0املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

3No. of Traded Shares (m).���.��8��2عدد الأ�سهم )مليون(

�No. of Contracts (thousand).3�0.�33�.2�0عدد العقود )بالألف(

Market Capitalization (JD m)(�.�)���3�39�32القيمة ال�سوقية )مليون دينار(
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ال�سركات الع�سر الأكرث ارتفاعا يف اأ�سعار اأ�سهمها

Top Ten Performers

الإغالق      %                               

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

.�Al-amal For Financial Inv.��3.09الأمل لال�ستثمارات املالية

التجمعات للم�ساريع 

ال�سياحية
2.0339.0

Al-tajamuat For Tourist 
Projects

�Jordan Petrolm Refinary.��3.�93م�سفاة البرتول الأردنية

التجمعات ال�ستثمارية 

املتخ�س�سة
�.9�3�.9

Specialized Investment 
Compounds

2�.2�28.2Jordan Phosphate Minesمناجم الفو�سفات الأردنية

امل�ستثمرون وال�سرق العربي 

لال�ستثمارات ال�سناعية 

والعقارية

3.�92�.0
The Investors & Eastern 
Arab For Ind. & Real 
Estate Dev.

3.��2�.9اجلنوب ل�سناعة الفالتر
Al-januob Filter 
Manufacturing

التجمعات خلدمات التغذية 

والإ�سكان
2.��23.0

Al-tajamouat For 
Catering And Housing

�Jordan Steel.��32.�حديد الأردن

العربية ل�سناعة الأملنيوم 

/ اآرال
�.8020.8

Arab Aluminum Industry/
aral

ال�سركات الع�سر الأكرث انخفا�سا يف اأ�سعار اأ�سهمها

Lowest Ten Performers

الإغالق     %                                

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

الوطنية الأوىل ل�سناعة 

وتكرير الزيوت النباتية
0.8�30.�

First National Vegetable 
Oil Industries

وادي ال�ستا لال�ستثمارات 

*
ال�سياحية

�.3�2�.3
Winter Valley Toursim 
Investment *

القرية لل�سناعات الغذائية 

والزيوت النباتية
2.��23.8

Al-qaria Food And 
Vegetable Oil Industries

احتاد امل�ستثمرون العرب 

للتطوير العقاري
�.��22.�

Arab Investors Union For 
Real Estate Developing

8920.9Ittihad Schools.�مدار�س الحتاد

�.2920.�م�سافات للنقل املتخ�س�س
Masafat For Specialized 
Transport

اأمانة لال�ستثمارات 

الزراعية والزيوت النباتية
0.���8.�

Amana For Agr. And 
Industrial Inv.

.2��8.2Union Financial Inv.�الحتاد لال�ستثمارات املالية

2.�8�8.2الدخان وال�سجائر الدولية
International Tobacco And 
Cigarettes

�Oasis Insurance.0.�8�8الواحة للتاأمني

 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


