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Amman Stock Exchange is a 
Full Member at the WFE

The World Federation of Exchanges (WFE) has accepted 

the full membership of Amman Stock Exchange (ASE) 

during its annual meeting, which was held in Shanghai/

China between October 14-15,2007. The Chairman of the 

ASE, Mr. Mohammad S. Hourani, and the CEO, Mr. Jalil 

Tarif participated in the meeting. Mr. Hourani gave a speech 

as gratitude of the Federation board and directors for their 

trust in the ASE, and he assured that the ASE would always 

adhere to the international standards. He added that the ASE’s 

full membership came as a result of the developments of 

Jordan capital market in general and the technical, legislative 

developments of ASE in particular, besides abiding by 

transparency and disclosure principles.

Mr. Tarif said that since the ASE has been accepted as an affiliate 

member in 2004, it has worked hard to meet the Federation’s 

requirements and a delegation has made an official visit to ASE 

on the purpose of inspecting the compliance to the international 

principles of the securities markets. The inspectors presented a 

report to the Federation’s Board on which the ASE was elected 

a full member at the WFE. The report praised the advanced 

technical and surveillance levels of the ASE and the Jordan 

Securities Commission (JSC) efficiency in increasing the 

transparency, disclosure and investors protection.

This membership is considered an indicator about the 

investment climate in the members markets to the investors 

قبول بور�ضة عمان ع�ضو دائم 

يف االحتاد الدويل للبور�ضات

 World Federation وافقت الهيئة العامة الحتاد البور�صات الدولية

of Exchanges على قبول الع�صوية الكاملة لبور�صة عمان باالحتاد 

مدينة  يف  عقد  والذي  لالحتاد  ال�صنوي  االجتماع  خالل  وذلك 

�صنغهاي / ال�صني خالل الفرتة من 14-15 ت�صرين اأول 2007، ومثل 

بور�صة عمان فيه رئي�س جمل�س اإدارة البور�صة حممد �صالح احلوراين 

واملدير التنفيذي للبور�صة جليل طريف. واألقى ال�صيد احلوراين كلمة 

بهذه املنا�صبة �صكر من خاللها جمل�س اإدارة احتاد البور�صات الدولية 

واأع�صاء الهيئة العامة لالحتاد على ثقتهم ببور�صة عمان واأكد التزام 

عمان  بور�صة  ان�صمام  باأن  واأ�صار  الدولية،  باملعايري  عمان  بور�صة 

املال  راأ�س  التي �صهدها �صوق  الكبرية  للتطورات  نتيجة  لالحتاد جاء 

التطورات  وكذلك  خا�س،  ب�صكل  عمان  وبور�صة  عام  ب�صكل  ردين  االأ

الهامة التي �صهدتها بور�صة عمان ت�صريعيًا ورقابيًا وتقنيًا والتزامها 

ف�صاح وحماية امل�صتثمرين.  مبعايري ال�صفافية واالإ

قد  البور�صة  باأن  طريف  جليل  عمان  لبور�صة  التنفيذي  املدير  واأكد 

تلبية  على   2004 عام   Affiliate م�صاند  كع�صو  قبولها  منذ  عملت 

معني  فريق  قيام  املتطلبات  هذه  اآخر  كان  حيث  االحتاد،  متطلبات 

من املفت�صني بزيارة بور�صة عمان واالطالع عن كثب عن مدى التزام 

ملجل�س  تقريرًا  التفتي�س  فريق  قدم  حيث  الدولية  باملعايري  البور�صة 

االحتاد مت على اأ�صا�صه انتخاب بور�صة عمان كع�صو كامل باالحتاد، 

البور�صة  و�صلته  الذي  والرفيع  املتقدم  بامل�صتوى  التقرير  اأ�صاد  حيث 

هيئة  وقدرة  والرقابية  والفنية  التكنولوجية  �صعدة  االأ خمتلف  على 

ف�صاح وال�صفافية وحماية امل�صتثمرين. وراق على مراقبة معايري االإ االأ

الدوليني  امل�صتثمرين  من  للعديد  هامًا  موؤ�صرًا  االحتاد  ع�صوية  وتعد 

�صواق  الأ اال�صتثماري  املناخ  عن  العاملية  اال�صتثمارية  واملوؤ�ص�صات 

ع�صاء باملعايري  ع�صاء، ملا تعك�صه من التزام من قبل البور�صات االأ االأ
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around the world, as many investors prefer to invest in 

member markets of the WFE, which are distinguished 

by a high caliber.

An Investment Conference 
in New York City

Under the patronage of the Jordan Securities Commission, the Amman 

Stock Exchange, in cooperation with the Bank of New York Mellon 

and Auerbach Grayson Company and in partnership with the Jordan 

Securities Depository Center, organized a Jordan Capital Market 

Conference in New York during the period October 3-4, 2007. The 

Conference aimed at achieving interconnection with the International 

Capital Markets and international investors. The meeting was attended 

by chairmen of the ASE and SDC, shareholding companies listed at 

the ASE and around 80 investment managers representing major 

financial and industrial institutions in the United States of America.

The Executive Chairman of the JSC, Dr. Bassam Al-Saket on his 

part presented the most important economic indicators and legal 

frameworks that govern the capital market in Jordan, as well as the 

tasks undertaken by the JSC in the areas of monitoring, legislations, 

law enforcement and investors protection. He talked about the 

development witnessed by the Jordanian capital market in terms 

of disclosure and transparency, as well as the volume of foreign 

ownership in the market that is close to half the volume of the capital 

value in the market. 

Mr. Jalil Tarif, the CEO of ASE reviewed the investment opportunities 

at the Amman Stock Exchange, as well as the history of the Jordanian 

capital market and the latest legislative, technological and quantitative 

developments witnessed in the market. He stressed that the ASE was 

able to attract more foreign investments, exceeding 45% of the total 

market value, indicating that this was due to the investors’ confidence 

in investing at the ASE, which enjoys complete freedom of capital 

movement, the absence of taxes on capital gains, and distribution in an 

attractive investment structure and economic openness.

A number of Jordanian companies which took part in the conference: 

Arab Bank, Tameer Jordan Holdings Public Shareholding, United 

واجلهات  واملتعاملني  املالية  املوؤ�ص�صات  بني  عليها  املتعارف  العاملية 

�صواق املختلفة، حتى اأن بع�س امل�صتثمرين الدوليني ال  التنظيمية يف االأ

يرغبون باال�صتثمار باأي بور�صة لي�صت ع�صوا يف االحتاد.

ندوة ا�ضتثمارية يف مدينة 

نيويورك

مع  وبالتعاون  بور�صة عمان  املالية عقدت  وراق  االأ هيئة  رعاية  حتت 

اآرباخ  و�صركة   The Bank of New York Mellon نيويورك  بنك 

وراق املالية  جري�صن Auerbach Grayson ومب�صاركة مركز اإيداع االأ

  Jordan Capital ردين  االأ املـال  راأ�س  ب�صوق  خا�صة  ا�صتثمار  ندوة 

Market Conference يف مدينة نيويورك خالل الفرتة 3-4 ت�صرين 

مع  التوا�صل  حتقيق  ا�صتمرارية  لغاية  وذلك   ،2007 لعام  ول  االأ

الت�صويقية  وال�صيا�صة  الدوليني  وامل�صتثمرين  العاملية  املالية  �صواق  االأ

و�صناعية  مالية  موؤ�ص�صات  اأردنية متثل  �صركات  ومب�صاركة  للبور�صة 

دارة واملدراء التنفيذيني  كربى. وقد ح�صر اللقاء روؤ�صاء جمال�س االإ

امل�صاهمة  ال�صركات  ممثلي  اإىل  اإ�صافة  املال  راأ�س  �صوق  ملوؤ�ص�صات 

العامة املدرجة يف بور�صة عمان وامل�صاركة بالندوة واأكرث من 80 مدير 

ا�صتثمار ميثلون اأكرب ال�صركات وال�صناديق اال�صتثمارية املوجودة يف 

مريكية. الواليات املتحدة االأ

طر  واالأ االقت�صادية  املوؤ�صرات  اأهم  ال�صاكت  ب�صام  الدكتور  وعر�س 

تقوم  التي  واملهام  ردن  االأ يف  املال  راأ�س  �صوق  حتكم  التي  القانونية 

وراق املالية يف جمال الرقابة والت�صريع وتطبيق القانون  بها هيئة االأ

املال  راأ�س  �صوق  �صهده  الذي  التطور  اإىل  ونَوه  امل�صتثمرين،  وحماية 

ف�صاح وال�صفافية.  ردين يف جمال االإ االأ

فر�س  عمان  لبور�صة  التنفيذي  املدير  طريف  جليل  وا�صتعر�س 

املال  راأ�س  �صوق  تاريخ  وا�صتعر�س  عمان  بور�صة  يف  اال�صتثمار 

التي  والكمية  والتكنولوجية  الت�صريعية  التطورات  واآخر  ردين  االأ

املزيد  اجتذاب  من  متكنت  قد  عمان  بور�صة  باأن  موؤكدًا  �صهدها، 

جممل  من   )%45( جتاوزت  بحيث  اخلارجية  اال�صتثمارات  من 

باال�صتثمار  امل�صتثمرين  ثقة  ب�صبب  ذلك  جاء  حيث  ال�صوقية  القيمة 

يف بور�صة عمان والتي تتمتع بحرية كاملة حلركة راأ�س املال وعدم 

رباح الراأ�صمالية والتوزيع يف ظل ظروف من  وجود �صرائب على االأ

البنية اال�صتثمارية اجلاذبة واالنفتاح االقت�صادي. 

امل�صاهمة  ردنية  االأ ال�صركات  من  جمموعة  الندوة  هذه  يف  و�صارك 

ردنية  العامة املدرجة لدى البور�صة وهي: البنك العربي، وال�صركة االأ

للتعمري، و�صركة امل�صتثمرون العرب املتحدون، و�صركة جممع ال�صرق 
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الثقة  و�صركة  والثقيلة،  لكرتونية  واالإ الهند�صية  لل�صناعات  و�صط  االأ

والبنك  ردنية،  االأ الفو�صفات  و�صركة مناجم  ردنية،  االأ لال�صتثمارات 

ردنية وبيت اال�صتثمار العاملي.  ردين الكويتي و�صركة االت�صاالت االأ االأ

وراق املالية وال�صيد  كما التقى الدكتور ب�صام ال�صاكت رئي�س هيئة االأ

التنفيذي  بالرئي�س  عمان  لبور�صة  التنفيذي  املدير  طريف  جليل 

لبور�صة نيويورك ال�صيد جون ثاي وجمموعة من كبار موظفي بور�صة 

امل�صرتك ما  التعاون  اأوجه  ا�صتعرا�س  اللقاء  نيويورك، وجرى خالل 

مت  حيث  ردين  االأ املال  راأ�س  �صوق  وموؤ�ص�صات  نيويورك  بور�صة  بني 

يف  تعقد  والفنية  التدريبية  الربامج  من  �صل�صلة  عقد  على  االتفاق 

الب�صرية  الكوادر  وقدرات  خربات  لتعزيز  ونيويورك  عمان  مدينتي 

ردين. ب�صوق راأ�س املال االأ

اجتماع جمل�س احتاد اأ�ضواق 

املال العربية

ا�صت�صافت بور�صة عمان اجتماع الدورة التا�صعة والع�صرين ملجل�س 

احلوراين  �صالح  حممد  تراأ�س  وقد  العربية  املال  اأ�صواق  احتاد 

عن  ممثلون  ح�صره  الذي  االجتماع  البور�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

و�صركتني  عربية  مالية  اأوراق  هيئات  وثالث  عربية  بور�صات  ع�صر 

اأن�صئ  التي  الغايات  احلوراين  بنَي  االجتماع،  بداية  للمقا�صة.ويف 

االحتاد من اأجلها واملتمثلة يف اإيجاد بيئة عادلة و�صفافة يف اأ�صواق 

وراق  االأ تداول  دون  حتول  التي  املعوقات  من  واحلد  العربية،  املال 

�صواق، والعمل على حتقيق االن�صجام بني قوانني  املالية بني هذه االأ

ولت�صجيع  بينها،  فيما  اخلربات  وتبادل  العربية  البور�صات  واأنظمة 

عمليات  يف  ومتطورة  جديدة  تقنيات  العتماد  العربية  البور�صات 

والتقا�س. والت�صوية  التداول 

وا�صتعر�س جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان والذي يراأ�س 

اللجنة املكلفة من جمل�س احتاد اأ�صواق املال العربية بتعديل النظام 

بور�صة  ملدير  �صافة  باالإ ت�صم  والتي  دور االحتاد،  وتفعيل  �صا�صي  االأ

وراق  لالأ وم�صقط  �صكندرية  واالإ القاهرة  بور�صات  مدراء  عمان 

املالية وبريوت، اإجنازات اللجنة والتي قامت بو�صع م�صودة النظام 

االحتاد  دور  تفعيل  حول  تو�صياتها  قدمت  كما  لالحتاد،  �صا�صي  االأ

هيكلة  اإعادة  خالل  من  وذلك  والدويل  العربي  امل�صتويني  على 

مانة العامة لالحتاد. ويف ختام االجتماع، اأ�صدر املجل�س قراراته  االأ

للتعاون  اآلية  وبو�صع  لالحتاد  العام  مانة  االأ دور  بتفعيل  اخلا�صة 

Arab Investors, Middle East Complex for ENG. Electronic and 

Heavy Industries, Jordan Investment Trust, Jordan Phosphate 

Mines, Jordan Kuwait Bank, Jordan Telecommunication, Global 

Investment House.

The Executive Chairman of the JSC, Dr. Bassam Al-Saket and the 

CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif met the CEO of New York Stock 

Exchange, Mr. John Thai. During the meeting they reviewed the 

ways of cooperation between the New York Stock Exchange and 

Jordan Capital Market, they also agreed on holding a series of training 

and technical program in Amman and New York to strengthen the 

capacities of the employees of Jordan Capital Market.

ASE Hosts the Union of 
Arab Stock Exchange’s 
Meeting

Amman Stock Exchange (ASE) hosted the twenty-ninth meeting 

of the Union of Arab Stock Exchanges, which was chaired by 

the ASE chairman, Mr. Mohammed S. Hourani, and attended by 

representatives from 10 Arab stock exchanges, 3 Arab securities 

commissions and 2 clearance firms. Mr. Hourani stressed the 

importance of such gatherings between the Union’s members to 

achieve the goals of the Union and a fair and transparent environment 

in Arab stock exchanges. He emphasized the need for eliminating 

obstacles that preclude trading securities among markets, achieving 

conformity among laws and regulations of Arab stock exchanges 

and providing for further exchange of expertise in line with the 

Union’s objectives. 

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif as the Head of the committee 

assigned by the Union to modify the Charter and activate the Union’s 

role, briefed the participants on the committee’s achievements. The 

committee also includes CEOs from Cairo and Alexandria Stock 

Exchanges, Muscat Securities Market and Beirut Stock Exchange. 

The committee has so far completed the draft of the Union’s Charter. 

It also presented its recommendations on activating the Union’s role 

on Arab and international levels through the restructuring of the 



- � -

الهيئات  فيها  املالية مبا  وراق  االأ تعمل يف حقل  التي  املوؤ�ص�صات  بني 

و�صركات املقا�صة اإ�صافة اإىل توثيق التوا�صل بني ال�صركات العاملة 

العربية من خالل عمل دورات  الدول  املالية يف  يف حقل اخلدمات 

وراق املالية. تدريبية لهم وعقد موؤمترات يف جمال االأ

يكون  بحيث  لالحتاد  اإلكرتوين  موقع  اإن�صاء  املجل�س  قرر 

عقد  تقرر  وقد  ع�صائه.  واأ االحتاد  عن  موثوق  معلومات  م�صدر 

القادم  العام  من  ول  االأ الن�صف  خالل  القادم  املجل�س  اجتماع 

النهائي  ب�صكله  لالحتاد  �صا�صي  االأ النظام  قرار  الإ القاهرة  يف 

العامة. مانة  االأ وهيكلة 

تقارير ال�ضركات ربع ال�ضنوية 

عن الفرتة املنتهية يف 

2007/9/30

وراق املالية يف بور�صة  التزامًا باأحكام املادة )15/ب( من تعليمات اإدراج االأ

ول بتزويد البور�صة  عمان، والتي األزمت ال�صركات املدرجة يف ال�صوق االأ

بتقرير ربع �صنوي مراجع من مدقق ح�صاباتها وذلك خالل �صهر واحد من 

ربعاء املوافق 2007/10/31،  انتهاء الربع املعني ومع نهاية دوام يوم االأ

انتهت املهلة املحددة ال�صتالم التقارير ربع ال�صنوية من قبل ال�صركات 

ول، حيث بلغ عدد ال�صركات التي  امل�صاهمة العامة املدرجة يف ال�صوق االأ

زودت البور�صة بالتقرير ربع ال�صنوي املراجع )103( �صركات �صكلت ما 

ول. ن�صبته )93.6%( من اإجمايل ال�صركات املدرجة يف ال�صوق االأ

علمًا باأن �صركة امل�صتثمرون العرب املتحدون قد قامت بتزويد البور�صة 

ببياناتها ربع ال�صنوية غري املراجعة من قبل مدققي ح�صاباتها خالل الفرتة 

املحددة، وباأن �صركة الفار�س الوطنية لال�صتثمار والت�صدير و�صركة مناجم 

ردنية و�صركة جممع ال�صليل ال�صناعي و�صركة الكابالت  الفو�صفات االأ

ردنية احلديثة وال�صركة العربية لل�صناعات الكهربائية وال�صركة الوطنية  االأ

وىل ل�صناعة وتكرير الزيوت النباتية مل تقم بتزويد البور�صة بتقرير ربع  االأ

حكام املادة )15/ب( من  �صنوي مراجع �صمن الفرتة املحددة خالفًا الأ

وراق املالية يف بور�صة عمان. تعليمات اإدراج االأ

�صافة  وقد قامت البور�صة بتعميم جميع هذه التقارير على �صركات الو�صاطة، باالإ

لكرتوين بالن�صخة العربية  اإىل توفريها للم�صتثمرين من خالل موقع البور�صة االإ

www.exchange.jo �صمن التعاميم و االإف�صاحات )بيانات ربع �صنوية(.

Union secretariat. It also recommended activating the role of the 

secretariat and formulating a mechanism for cooperation among 

financial securities institutions, it also recommended strengthening 

contacts among companies operating in the field of financial services 

in Arab countries through conducting training courses and meetings 

and focusing on financial securities-related issues. 

They decided to set up a website for the Union to act as a reliable 

information source. It was also agreed that the next meeting would 

be held during the first half of the coming year in Cairo in order to 

endorse the Union’s Charter in its final blueprint and restructure the 

Union secretariat.

Companies Quarterly 
Reports of the Period 
Ending in 30/9/2007

By virtue of the ASE Listing Directives for the year 2004, all 

companies listed at the First Market must submit reviewed 

quarterly reports during the first month follows the said quarter 

and by the end of Wednesday 31/10/2007, the time limit of 

receiving the reviewed quarterly reports has ended. The number 

of companies which submitted their audited quarterly reports 

reached 103 companies representing (93.6%) of the overall 

companies listed at the First Market.

The United Arab Investors has submitted its un-reviewed quarterly 

report, whereas, Al-Faris National Company For Investment and 

Export, Jordan Phosphate Mines, AD-Dulayl Industrial Park Co. 

plc, Jordan New Cable, Arab Electrical Industries and the First 

National Vegetable Industries Company have not submitted 

their reviewed quarterly report in breach to Article (15/B) of the 

Directives for Listing securities.

The ASE circulates these reports to the brokerage firms, 

post them on, ASE boards and on the ASE website (Arabic 

version) www.exchange.jo in the Circulars and Disclosures/

quarterly reports window.
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قرارات بور�ضة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

وذلك  دوية  االأ ل�صناعة  العربية  ال�صركة  باأ�صهم  التداول  تعليق   •

اعتبارًا من 2007/10/7.

�صكان  واالإ العقارية  لال�صتثمارات  املهنية  ال�صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )55( عددها  والبالغة 

اعتبارًا من 2007/10/8.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة �صركة املقاي�صة للنقل واال�صتثمار   •

والبالغة )1( مليون �صهم والتي متت عن طريق الر�صملة لي�صبح راأ�س 

املال املدرج )11( مليون �صهم وذلك اعتبارا من 2007/10/8.

اإدراج )5( مليون حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة ب�صركة ال�صرق العربي   •
لال�صتثمارات املالية واالقت�صادية وذلك اعتبارًا من 11/ 2007/10.

�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  باأ�صهم  اكتتاب  حق  مليون  اإدراج )2(   •

وروبية للتاأمني وذلك اعتبارًا من 2007/10/16. املجموعة العربية االأ

�صدار الثامن من اأذونات اخلزينة لعام 2007 ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند  األف   )50( عددها  والبالغ   2008/8/19

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

وذلك اعتبارًا من 2007/10/18.

�صدار اخلام�س من اأذونات اخلزينة لعام 2007 ا�صتحقاق  اإدراج االإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند  األف   )50( عددها  والبالغ   2010/8/30

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

وفائدة)7.431%( وذلك اعتبارًا من  2007/10/18. 

لال�صتثمارات  ردنية  االأ ال�صركة  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

املتخ�ص�صة والبالغة )500.000( �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج 

يف البور�صة )4.5( مليون �صهم وذلك اعتبارًا من 2007/10/21.

املتداخل  والبالط  الطوب  ل�صناعة  باطون  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

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

اعتبارًا من 2007/10/24.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة اإجناز للتنمية وامل�صاريع   •

طريق  عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )151( والبالغة  املتعددة 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  اخلا�س،  االكتتاب 

)3.335.942( �صهم وذلك اعتبارًا من 2007/10/24.

تعليق التداول باأ�صهم �صركة عمان للتنمية واال�صتثمار يف البور�صة   •

وذلك اعتبارًا من 2007/10/24. 

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة الديرة لال�صتثمار والتطوير   •

العقاري والبالغة )3.3( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج 

)28.3( مليون �صهمًا وذلك اعتبارا من 2007/10/31.

ASE Resolutions:

The CEO of the ASE Decided on the Following:

• Suspend the trading of Arab Pharmaceutical Manufacturing as 

of October 7, 2007.

• List the (55) million shares of The Professional For Real 

Estate Investment And Housing in the Second Market as 

of October 8, 2007.

• List the (1) million shares capital increase of Transport 

& Investment Barter Company, which emanated from 

Capitalization of (1) million shares of the retained earning 

as of October 8, 2007. The company paid-in capital reached 

(11) million shares.

• List the (5) million right issues of capital increase of Arab 

East Investment as of October 11, 2007.

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

Insurance Group as of October 16,2007.

• List the eighth issue of Treasury Bills for the year 2007, as 

of October18, 2007. The maturity date is 19/8/2008. The total 

number is (50.000) bills with a total value of JD (50) million.

• List the fifth issue of Treasury Bills for the year 2007, as of 

October18, 2007. The maturity date is 30/8/2010. The total 

value is JD (50) million, and (7.431%) interest rate.

• List the (500.000) shares capital increase of Specialized 

Jordanian Investments as of October 21, 2007. The company 

paid-in capital reached (4.5) million shares.

• List the (12) million shares of Baton for Block and Interlocking 

Tiles Company in the Second Market as of October 24, 2007.

• List the (151) shares capital increase of Enjaz for Development 

& Multi project Company, which emanated from private 

subscription as of October 24, 2007. The company paid-in 

capital reached (3.335.942) shares.

• Suspend the trading of Amman For Development and 

Investment Company as of October 24, 2007.

• List the (3.3) million shares capital increase of Deera 

Investment and Real Estate Development Company as 

of October 31, 2007. The company paid-in capital reached 

(28.3) million shares.



اأداء بور�ضة عمان

�صهر  خالل  مميزًا  اأداء  عمان  بور�صة  يف  داء  االأ موؤ�صرات  اأظهرت 

املرجح  القيا�صي  الرقم  اأغلق  حيث   .2007 عام  من  ول  االأ ت�صرين 

عند )6688( نقطة بارتفاع ن�صبته )21.2%( مقارنة مع م�صتواه يف 

رقام  االأ ارتفعت  القطاعي فقد  امل�صتوى  اأما على   .2006 نهاية عام 

القيا�صية لكل من قطاعات البنوك والتاأمني واخلدمات وال�صناعة 

التوايل.  على   )%40.9(  ،)%15.6(  ،)%10.5(  ،)%18( بن�صبة 

ول 2007  وبلغ حجم التداول منذ بداية العام ولغاية �صهر ت�صرين االأ

للعام  )10.265( مليار دينار مقارنة مع )12.691( مليار دينار 

�صهم املتداولة  املا�صي وبانخفا�س ن�صبته )19%(. وبالن�صبة لعدد االأ

فقد ارتفع لي�صل اإىل )3.684( مليار �صهم مقارنة مع )3.573( 

انخف�صت  كما   ،)%3( ن�صبته  وبارتفاع  املا�صي  للعام  �صهم  مليار 

بانخفا�س  عقد،  مليون   )2.912( اإىل  لي�صل  املنفذة  العقود  عدد 

للقيمة  وبالن�صبة  املا�صي.  العام  من  الفرتة  لنف�س   )%1.6( ن�صبته 

مبقدار  ارتفعت  فقد  عمان  بور�صة  يف  املدرجة  �صهم  لالأ ال�صوقية 

وبارتفاع  دينار  مليار   )25.818( اإىل  لت�صل  دينار  مليار   )4.7(

ن�صبتــه  مـا  لت�صكل   2006 عام  نهاية  مع  مقارنة   )%22.5( ن�صبته 

جمايل. )255.4%( من الناجت املحلي االإ

جنبي اال�ضتثمـار االأ

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

 )%75.3( منها  دينار،  مليون   )277.9( ول  االأ ت�صرين 

عرب. مل�صتثمرين 

ردنيني )190.9( مليون  �صهم املباعة من قبل غري االأ بلغت قيمة االأ  •
دينار، منها )80.4%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )86.9( ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  االأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •
مليون دينار.

من   )%47.2( ردنيني  االأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  االأ �صكلت   •
ول، منـها )%35.6(  القيمة ال�صوقية للبور�صة يف نهاية ت�صرين االأ

مل�صتثمرين عرب، و)11.6%( لغري العرب.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance since the beginning of the year until the end of 

ِِِِِِِOctober 2007, as the weighted index closed at (6688) points at 

the end of October, a (21.2%) increase in comparison with the 

end of 2006. At the sectoral level, sectoral indices increased for 

each of the Banking, Insurance, Services and Industry sectors 

by (18%), (10.5%), (15.6%), and (40.9%) respectively. The trading 

volume has decreased since the beginning of the year until the 

end of October to JD (10.265) billion compared to JD (12.691) 

billion with the same period of last year, a (19%) decrease. The 

number of traded shares increased to (3.684) billion shares in 

comparison with (3.573) billion shares at the same period of 

last year, a (%3) increase. The number of executed contracts 

decreased to (2.912) million contracts, a decrease of (1.6%) 

in comparison with the same period of last year. Market 

capitalization of listed companies increased by JD (4.7) billion 

reaching JD (25.818) billion, a (22.5%) increase against the end 

of year 2006, constituting (255.4%) of the GDP.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in 

October equaled JD (277.9) million, (75.3%) of which were 

purchased by Arabs.

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (190.9) 

million, (80.4%) of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (86.9) million.

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

represented (47.2%) of ASE capitalization, (35.6%) of which 

are owned by Arab investors and (11.6%) by Non-Arabs.

- � -
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�ضرات اأداء البور�ضة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

ول %اأيلولت�شرين الأ

OctoberSeptemberChange

�Trading Value (JD million).�2�8908.��9حجم التداول )مليون دينار(

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

�صهم )مليون( �No. of Traded Shares (m).��2.����.��9عدد االأ

لف( �No. of Contracts (thousand).92�2.8�2.���عدد العقود )باالأ

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

كرث ارتفاعا يف اأ�ضعار اأ�ضهمها ال�ضركات الع�ضر االأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

ردنية ��78.0Jordan Sulpho-chemicals.�ال�صلفوكيماويات االأ

التجمعات خلدمات

�صكان التغذية واالإ
�.����.0

Al-tajamouat For 
Catering And Housing

قبال للطباعة والتغليف 90�0.8.�االإ
Al-ekbal Printing And 
Packaging

ردنية 0Jordan Phosphate Mines.����.8مناجم الفو�صفات االأ

�.����.2تهامة لال�صتثمارات املالية
Tuhama For Financial 
Investments

اإدارة املحافظ واخلدمات 

اال�صتثمارية للعمالء
�.72��.�

Portfolio Management & 
Inv. Services For Clients

املتو�صط واخلليج

ردن للتاأمني-االأ
2.����.�

The Mediterranean & 
Gulf Insurance-jordan 

ردنية ��28.9.�املوارد ال�صناعية االأ
Jordan Industrial 
Resources

�The Arab Potash.22.0028البوتا�س العربية

The United Insurance 2.0928.2املتحدة للتاأمني

كرث انخفا�ضا يف اأ�ضعار اأ�ضهمها ال�ضركات الع�ضر االأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

 2.90�8.8Al-salem For Investmentال�صامل لال�صتثمار

االإمناء العربية للتجارة 

واال�صتثمارات العاملية
�.���8.�

Int’l Arabian Development 
& Investment Trading 

 2.���8.0Al Barakah Takafulالربكة للتكافل

ال�صناعات والكربيت 

ردنية / جيمكو االأ
2.0��7.0

Industrial Industries & 
Match/jimco

�.���2.8بندار للتجارة واال�صتثمار
Bindar Trading & 
Invetment 

82��.7.�تاأمني القرو�س ال�صكنية
Housing Loan
Insurance Company

The Arab Assurers 88��.9.�ال�صامنون العرب للتاأمني

ردنية لال�صتثمارات  االأ

املتخ�ص�صة
�.����.�

Specialized Jordanian 
Investment

�8��.2.�عمان للتنمية واال�صتثمار
Amman For Development 
& Investment

ردن لال�صتثمارات  زهرة االأ

العقارية والفنادق
�.00��.8

Zaharat Alurdon 
Real Estate & Hotels 
Investment
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ما هو املق�سود بالرقم القيا�سي؟

العام  االجتاه  حتديد  على  امل�ستثمر  ت�ساعد  اأداة  هو 

عليها  تطراأ  التي  التغريات  وقيا�س  �سهم  االأ �سعار  الأ

خالل فرتة معينة مقارنة مع فرتة اأخرى.

قيا�سي  رقم  باإطالق  حديثًا  عمان  بور�سة  قامت 

رقام القيا�سية ال�سابقة،  جديد للبور�سة اإىل جانب االأ

بحيث اعتمد هذا املوؤ�رش على اأ�سا�س الرتجيح بالقيمة 

�سهم احلرة املتاحة للتداول. ويتم اإعطاء  ال�سوقية لالأ

على  املوؤ�رش  هذا  تكوين  يف  الداخلة  لل�رشكات  وزن 

احلد  املوؤ�رش عن  هذا  اأي �رشكة يف  وزن  يزيد  ال  اأن 

على امل�سموح به. االأ

مواعيد جل�سات التداول 

مراحل اجلل�سة  ال�سوق  الوقت 

 ما قبل االفتتاح

 �سندات + �سناديق ا�ستثمار

9:35 - 9:30

 9:35 االفتتاح

  9:35 - 9:55 التداول امل�ستمر

 ما قبل االفتتاح

كتتاب  االول + الثاين+ حقوق االإ

10:00 - 9:30

 10:00 االفتتاح

 10:00 - 12:00 التداول امل�ستمر

ال�سفقات اخلا�سة ال�سفقات 12:15-12:00 


