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يوم �أردين يف بور�صة لندن 

وبالتعاون  بور�صة عمان  املالية عقدت  وراق  الأ حتت رعاية هيئة 

ندوة  املالية  وراق  الأ اإيداع  مركز  ومب�صاركة  لندن  بور�صة  مع 

 Jordan Capital Market ردين ا�صتثمار خا�صة ب�صوق راأ�س املـال الأ

2007، لغاية  ول من �صباط لعام  Day يف مبنى بور�صة لندن يف الأ

�صواق املالية العاملية وامل�صتثمرين  ا�صتمرارية حتقيق التوا�صل مع الأ

اأردنية  �صركات  ومب�صاركة  الدوليني 

و�صناعية  مالية  موؤ�ص�صات  متثل 

 40 حوايل  اللقاء  ح�صر  وقد  كربى. 

ال�صركات  اكرب  ميثلون  ا�صتثمار  مدير 

يف  املوجودة  ال�صتثمارية  وال�صناديق 

و�صط  الأ ال�صرق  يف  وت�صتثمر  بريطانيا 

و�صمال اأفريقيا. 

الدكتور  لندن  بور�صة  اإدارة  وكرمت 

وراق  الأ هيئة  رئي�س  ال�صاكت  ب�صام 

جمال�س  وروؤ�صاء  وبح�صور  التداول  يوم  افتتاح  حق  مبنحه  املالية 

وعدد  يداع  الإ ومركز  عمان  لبور�صة  التنفيذيني  واملدراء  دارة  الإ

ال�صركات  من  امل�صاركني  وكافة  املال  راأ�س  �صوق  يف  امل�صوؤولني  من 

ردنية يف الندوة. الأ

البور�صة  باأن  لندن  بور�صة  �صواق يف  الأ مارتن جراهام مدير  وقال 

ردين وبني اأهمية عقد مثل هذه الندوات التي متثل  ترحب بالوفد الأ

ردنية وللم�صتثمرين الربيطانيني لاللتقاء  فر�صة كبرية لل�صركات الأ

اهتمامًا  هناك  باأن  بني  كما  امل�صرتكة،  ال�صتثمار  فر�س  وعر�س 

�صواق النا�صئة  متزايدًا من امل�صتثمرين الربيطانيني لال�صتثمار يف الأ

تربط  التي  القوية  العالقات  اإىل  ونوه  و�صط،  الأ ال�صرق  منطقة  يف 

العالقات بني  تعزز  �صوف  الندوات  وان مثل هذه  ردن  بالأ بريطانيا 

بور�صة عمان وبور�صة لندن.

طر  وعر�س الدكتور ب�صام ال�صاكت اأهم املوؤ�صرات القت�صادية، والأ

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

Jordan’s Capital Market Day

Under the patronage of the Jordan Security Commission (JSC), 

the Amman Stock Exchange (ASE), in cooperation with the 

London Stock Exchange (LSE) and in partnership with the 

Securities Depository Center (SDC), organized a   Jordan Capital 

Market Day seminar at the London Stock Exchange on the 1st of 

February 2007, to maintain ways of 

communications with world financial 

markets and international investors.  

The meeting was attended by around 40 

investment managers representing the 

largest funds managers in the United 

Kingdom that invest in the Middle 

East and North Africa.  Jordanian 

companies representing major financial 

and industrial institutions also took part in the day.

The LSE honored Dr. Bassam Saket, JSC Chairman, by awarding 

him the privilege of opening the trading day at the Stock Exchange.  

This was attended by the ASE and SDC Board Chairmen and CEOs, 

as well as a number of capital market officials and all Jordanian 

companies’ representatives who are attending the seminar.

Dr. Bassam 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 witness 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. Dr. 
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القانون  والت�صريع وتطبيق  الرقابة  املالية يف جمال  وراق  الأ هيئة 

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

اخلارجية  امللكية  وحجم  وال�صفافية  ف�صاح  الإ جمال  يف  ردين  الأ

يف ال�صوق التي تقارب ن�صف حجم القيمة الراأ�صمالية يف ال�صوق. 

حد  واأ�صار الدكتور باأن اللقاء يف بور�صة لندن هو ترجمة عملية لأ

توجيهات  مع  تن�صجم  والتي  املال  راأ�س  �صوق  اإ�صرتاتيجية  بنود 

– حفظه اهلل  الثاين ابن احل�صني املعظم  جاللة امللك عبد اهلل 

بيئة  وتطوير  جنبي  الأ ال�صتثمار  جذب  وتعزيز  ال�صوق  تعميق  يف 

ردن مركزًا ماليًا متقدمًا يف املنطقة،  ا�صتثمارية جاذبة لي�صبح الأ

كما اأنها تتيح الفر�صة اأمام ال�صركات املالية واملوؤ�ص�صات الوطنية 

للم�صتثمرين  املتاحة  ال�صتثمارية  والفر�س  اإجنازاتهم  تقدمي  يف 

الدوليني.

م�صرية  عمان  لبور�صة  التنفيذي  املدير  طريف  جليل  واأ�صتعر�س 

ال�صتثمار  وفر�س  ردن  الأ التخا�صية يف  وبرامج  ردين  الأ القت�صاد 

املال  راأ�س  �صوق  تاريخ  وا�صتعرا�س  ردين  الأ املال  را�س  �صوق  يف 

التي  والكمية  والتكنولوجية  الت�صريعية  التطورات  واآخر  ردين  الأ

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

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

امل�صتثمرين بال�صتثمار  ال�صوقية حيث جاء ذلك ب�صبب ثقة  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 الأ

البنية ال�صتثمارية اجلاذبة والنفتاح القت�صادي.

اإيداع  ملركز  التنفيذي  املدير  جرادات  �صمري  ا�صتعر�س  كما 

يداع يف عمليات الت�صوية  وراق املالية الدور الذي يلعبه مركز الإ الأ

والتقا�س ونقل امللكية، كما تناول املعايري الدولية يف هذا املجال 

واملطبقة من قبل املركز والتي ت�صاهم يف زيادة الثقة ب�صوق راأ�س 

ردين. املال الأ

ليوم  ا هذا  يف  �صاركت  لتي  ا ردنية  لأ ا ل�صركات  ا ممثلو  وقام 

وال�صركة  والتمويل،  للتجارة  �صكان  الإ وبنك  العربي،  البنك  وهي: 

ردنية للتعمري، و�صركة امل�صتثمرون العرب املتحدون، و�صركة جممع  الأ

لكرتونية والثقيلة، و�صركة  و�صط لل�صناعات الهند�صية والإ ال�صرق الأ

ردنية، و�صركة احلكمة  ردنية، و�صركة امللكية الأ الثقة لال�صتثمارات الأ

�صتعرا�س  ا خالل  من  �صركاتهم  بتقدمي  الدوائية  لل�صناعات 

ريع  مل�صا وا تهم  �صركا بها  وتقوم  قامت  لتي  ا ريع  مل�صا ا

ل�صركات.  ا هذه  رباح  اأ على  تها  �صا نعكا وا ملتوقعة  ا مل�صتقبلية  ا

ردين.  لأ ا ملال  ا �س  اأ ر �صوق  حجم  من   %60 ل�صركات  ا هذه  ومتثل 

وقد عر�س الدكتور خالد الوزين مدير عام �صركة تعمري تقريرًا عن 

Saket said that the meeting at the LSE represents a translation of 

one of the items of the capital market strategy, which is in line 

with the directives of HM King Abdullah II Bin Al-Hussein for 

strengthening the market, increasing foreign investment and 

creating an attractive investment environment in order to make 

Jordan an advanced financial center in the region. It also provides 

financial companies and national institutions the opportunity 

to present their achievements and the investment opportunities 

available to international investors.

Mr. Jalil Tarif, ASE CEO, reviewed the march of the Jordanian 

economy, the privatization programs in Jordan, the investment 

opportunities in the Jordanian capital market, as well as the 

history of the Jordanian capital market and the latest legislative, 

technological and quantitative developments witness 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, 

no taxes on capital gains, and cash dividends in an attractive 

investment structure and economic openness.

Mr. Samir Jaradat, SDC CEO, reviewed the role that SDC plays 

in the processes of settlement and clearing and ownership transfer. 

He also addressed the international standards that are applied by 

SDC and that contribute to enhancing confidence in the Jordanian 

capital market.

A number of Jordanian companies which took part in the seminar 

representatives of those companies, which represent 60% of the 

total market Capital, gave presentations about their companies, 

their past and current projects, future projects, and its impact on 

the profit of these companies.

Dr. Khaled Al-Wazani, Tameer General Manager, presented 

a report about the company’s programs and existing projects, 

including the Ayla Aqaba project, Andalusia, the Dead Sea 

Resort, and Al-Rawdha village in Zarqa.  He also talked about 

the company’s future projects, including Al-Jiza project and the 

industrial area near the Amman International Airport.  Dr. Al-

Wazani indicated that Tameer’s investments in real estate would 
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برامج ال�صركة وامل�صاريع القائمة ومنها م�صروع اآيال العقبة واأندل�صية 

�صافة اإىل م�صروع قرية الرو�صة يف الزرقاء.  ومنتجع البحر امليت بالإ

اجليزة  م�صروع  ومنها  لل�صركة  امل�صتقبلية  امل�صاريع  اإىل  اأ�صار  كما 

وم�صروع املنطقة ال�صناعية قرب مطار عمان الدويل. كما بني باأنه 

حجم ا�صتثمارات �صركة تعمري يف العقارات 2.3 مليار دولر اأمريكي 

يف نهاية العام 2007.

ومن جهته قدم فاروق اخلاروف املدير املايل للبنك العربي عر�صًا 

 30 تغطي  والتي  البنك  يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  فيه  بني 

دولة يف كافة اأنحاء العامل. كما اأ�صار اإىل اأن البنك العربي هو اأكرب 

موؤ�ص�صة مالية مملوكة للقطاع على م�صتوى الوطن العربي واأ�صار اإىل 

كذلك اأن اأرباح جمموعة البنك العربي ت�صل اإىل 625 مليون دولر 

اأمريكي للعام 2006.

ال�صرق  ل�صركة جممع  املايل  املدير  البا�صا  م�صهور  وقدم من جهته 

عن  عر�صًا  الثقيلة  وال�صناعات  لكرتونية  والإ للهند�صة  و�صط  الأ

�صمن  فيها  ال�صركة  ت�صتثمر  التي  ال�صركات  فيه  بني  ال�صركة 

يف  ال�صركة  وح�صة  ودوليًا  حمليًا  املقدمة  واملنتوجات  جمموعتها 

�صواق العربية من املبيعات حيث منت اأرباح ال�صركة بنهاية العام  الأ

 22 اإىل  لت�صل  املا�صية  اخلم�س  عوام  الأ خالل   %86 مبعدل   2005

لل�صركة  امل�صتقبلية  امل�صاريع  اإىل  اأ�صار  كما  اأردين.  دينار  مليون 

دولية  اأ�صواق  اإىل  والو�صول  العربية  �صواق  الأ يف  ح�صتها  بزيادة 

جديدة واإخراج منتجات حديثة متطورة. 

لال�صتثمارات  الثقة  ل�صركة  التنفيذي  املدير  طنط�س  اأحمد  وبني 

يف عر�صه عن اخلدمات التي تقدمها ال�صركة منها خدمة احلفظ 

ال�صركة  تقدم  كما  املالية  والو�صاطة  املالية  وال�صت�صارات  مني  الأ

خدمة �صناديق ال�صتثمار امل�صرتك. كما اأ�صار اإىل املناخ القت�صادي 

ردن  الأ �صهدها  التي  يجابية  الإ والتطورات  اململكة  به  تتمتع  التي 

جنبية التي  خالل العامني املا�صيني وحجم ال�صتثمارات العربية والأ

ردن. دخلت الأ

ويف عر�صه عن �صركة امل�صتثمرون العرب املتحدون بني عالء اأبو 

قطاعات  عدة  يف  تعمل  ال�صركة  اأن  عمال  الأ تطوير  مدير  عبيد 

ن�صائية. واأ�صار يف  منها العقارية واملالية والتاأمني وال�صناعية والإ

“داركم”  لل�صركة ومنها م�صروع  امل�صتقبلية  امل�صاريع  اإىل  عر�صه 

 14 براأ�صمال  كندية  �صركة  مع  بالتعاون  �صكان  الإ قرو�س  تاأمني 

وراق املالية براأ�صمال  مليون دولر، وم�صروع اإن�صاء �صركة لت�صنيد الأ

دولر  مليون   70 قدره  براأ�صمال  للنقل  و�صركة  دولر  مليون   60

�صافة اإىل حتالف مع �صركات دولية للتقدم بعطاء خ�صخ�صة  بالإ

مطار امللكة علياء الدويل.

reach US$ 2.3 billion dollars by the end of 2007.

Mr. Farouq Al-Kharouf, the financial manager of the Arab Bank, on 

his part gave a presentation about the Bank’s services and products 

that cover 30 countries around the world.  He said that the Arab 

Bank is the largest financial institution owned by the private sector 

at the level of Arab world.  He also indicated that the profits of the 

Arab Bank group have reached US$ 625 million in 2006.

Mr. Mashour Al-Basha, the chief financial manager of the Middle 

East Complex for Engineering, Electronic and Heavy Industries, 

indicated that company’s investments in other companies within 

its group, the products it provides locally and internationally, and 

the company’s sales share of the Arab markets.  He also said that, 

at the end of 2005, the company’s profit increased by 86% over the 

average of the previous five years, reaching a total of JD 22 million. 

Mr. Al-Basha talked about the company’s future projects in terms of 

increasing its share of the Arab markets, accessing new international 

markets, and producing modern and advanced products.

In his presentation, Mr. Ahmad Tantash, CEO of Jordan Investment 

Trust, presented the services provided by the company, including 

the custodian, financial consultations, and financial brokerage 

services, as well as funds. Mr. Tantash also spoke about the 

economic climate of the Kingdom and the positive developments 

witnessed in Jordan in the past two years, as well as the volume of 

Arab and foreign investments that came to Jordan.

In his presentation about the United Arab Investors Company, Mr. 

Ala’ Abu Obeid, the Business Development Manager, said that the 

company functions in several sectors, including the real estate, the 

financial, insurance, industrial and construction sectors. He also 

talked about the company’s future projects, including the “Darkum” 

project for housing loans in cooperation with a Canadian company 

with a capital of US$ 14 million, the project for establishing a 

securities guarantee company with a capital of US$ 60 million, 

and a transportation company with a capital of 70 million dollars, 

in addition to a consortium with international companies to bid for 

the privatization of the Queen Alia International Airport.

Mr. Samer Al-Majali, Vice Chairman of the Board and CEO of 

Royal Jordanian, gave a presentation RJ which he said that the 
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دارة واملدير التنفيذي  وقدم �صامر املجايل نائب رئي�س جمل�س الإ

قد  لل�صركة  املايل  الو�صع  اأن  فيه  ذكر  عر�صًا  ردنية  الأ للملكية 

ال�صركة  اأرباح  وارتفعت  خرية  الأ اخلم�س  ال�صنوات  خالل  حت�صن 

ال�صركة  واأنها  اأردين  20.5 مليون دينار  لتبلغ   2005 العام  نهاية 

متتلك حاليًا اأ�صطوًل من الطائرات يبلغ عددها 21 طائرة. واأ�صار 

من  جزء  �صتطرح  حيث  التخا�صية  طور  يف  ن  الآ ال�صركة  اأن  اإىل 

اأ�صهم ال�صركة من خالل بور�صة عمان.

للتجارة  �صكان  الإ بنك  يف  اخلزينة  دائرة  مدير  ملح�س  عمر  وقال 

الفروع  حجم  يف  ردن  الأ يف  ول  الأ هو  �صكان  الإ بنك  باأن  والتمويل 

العربية  الدول  من  العديد  يف  فروع  عدة  وله  اململكة  داخل  املوزعة 

والثاين من حيث جمموع املوجودات. واأ�صاف باأن اأرباح البنك للعام 

2006 قد بلغت 134 مليون دولر اأمريكي واأن موجودات البنك و�صلت 

اإىل 5.8 مليار دولر اأمريكي. واأ�صاف باأن البنك يتطلع اإىل اإدراج 

اأ�صهمه يف عدد من البور�صات العربية اإ�صافة اإىل بور�صة عمان.

�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  دروزة  مازن  قال  ناحيته  ومن 

اأردنية  �صركة  اأول  هي  ال�صركة  باأن  الدوائية  لل�صناعات  احلكمة 

تدرج اأ�صهمها يف بور�صة لندن. وبني اأن اأ�صواق ال�صركة تنت�صر يف 38 

مريكية  دولة يف خمتلف اأنحاء العامل من �صمنها الوليات املتحدة الأ

وروبي. واأفاد باأن �صعر �صهم ال�صركة قد  والعديد من دول الحتاد الأ

واأن معدل حجم  لندن  بور�صة  اإدراجه يف  25% منذ  باأكرث من  منا 

تداول ال�صهم اليومي يبلغ 2.8 مليون دولر اأمريكي.

تقدمي  وال�صركات من  املال  راأ�س  �صوق  موؤ�ص�صات  انتهت  اأن  وبعد 

عرو�صها والتقارير عن موؤ�ص�صاتها مت عقد اجتماعات ثنائية بني 

ردنية وامل�صتثمرين الربيطانيني املهتمني بال�صتثمار  ال�صركات الأ

رغبة  على  بناًء  الجتماعات  هذه  وتاأتي  ردين،  الأ ال�صوق  يف 

هذه  يف  ال�صتثمار  فر�س  ل�صتك�صاف  واهتمامهم  امل�صتثمرين 

كبار  مع  ثنائيًا  اجتماعا   23 عقد  باأنه مت  يذكر  ال�صركات. ومما 

امل�صتثمرين.

جنبية امل�صاركة يف الندوة قد �صملت  ومما يذكر باأن اأهم ال�صركات الأ

 JPMorgan, Merrill Lynch International, Deutsche Bank, :كل من

 Citigroup, Genesis Investment Management, Aberdeen Asset

 Management, AXA Framlington, F & C Asset Management,

 Fortis PIM, Hoodless Brennan, IAF Group, Jefferies,  Numis

 Securities, Panmure Gordon, Schroders, Seymour Pierce,

.Thomas Murray, and Walker, Crips, Weddle & Beck

financial situation of the company has improved over the past 

five years and that the company’s profit rose to JD 20.5 million 

by the end of 2005 and that the company owns 21 airplanes. Mr. 

Al-Majali indicated that the company is currently in the process 

of privatization where part of the company’s shares will be 

offered through the ASE.

Mr. Omar Malhas, Director of the Treasury Department at the 

Housing Bank for Trade and Finance, said that the Housing Bank 

ranks first bank in Jordan in terms of the number of branches 

throughout the Kingdom and has several branches in many Arab 

countries, and ranks second in terms of total assets. He added that 

the Bank’s profit for 2006 has reached US134 million dollars and 

that the Bank’s assets have reached US5.8 million dollars.  Mr. 

Malhas also indicated that the Bank is looking towards listing its 

shares in a number of Arab stock exchanges along with the ASE.

On his part, Mr. Mazen Darwazeh, Vice Chairman of the Board 

of Al-Hikma Pharmaceutical Company, said that the company is 

the first company to list its shares at the London Stock Exchange. 

He said that the company has markets in 38 countries around 

the world, inclusive of the United States of America and many 

countries of the European Union. Mr. Darwazeh added that the 

price of the company’s share has increased more than 25% since 

it’s listing at the London Stock Exchange and that the daily average 

volume has reached US2.8 million dollars.

Following the presentations of capital market institutions and 

companies, one-to-one meetings were held between the Jordanian 

companies and British investors interested in investing in the 

Jordanian market. The meetings came in response to the investors’ 

wishes to explore investment opportunities in these companies. A 

total of 23 one-to-one meetings were held with leading investors.

It is noteworthy to mention here that the most important foreign 

companies that participated in the seminar included: JPMorgan, 

Merrill Lynch International, Deutsche Bank, Citigroup, Genesis 

Investment Management, Aberdeen Asset Management, AXA 

Framlington, F & C Asset Management, Fortis PIM, Hoodless 

Brennan, IAF Group, Jefferies, Numis Securities, Panmure 

Gordon, Schroders, Seymour Pierce, Thomas Murray, and Walker, 

Crips, Weddle & Beck.
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حتاد  انتخاب ال�ساكت رئي�سا لإ

هيئات �لرقابة �لعربية على 

�أ�صو�ق �ملال

مت الإعالن ر�صميًا يف مدينة اأبو ظبي بتاريخ 2007/1/30 بح�صور 

املالية  وراق  الأ هيئات  احتاد  قيام  عن  عربية  دولة  ع�صرة  اإحدى 

املالية  وراق  الأ رئي�س هيئة  ال�صاكت  ب�صام  الدكتور  واختيار  العربية 

الرئي�س  الطريفي  وال�صيد عبد اهلل  رئي�صًا ملجل�س الحتاد  ردنية  الأ

ماراتية اأمينًا عامًا لالحتاد  وراق املالية وال�صلع الإ التنفيذي لهيئة الأ

اجلديد.

لالحتاد  الداخلي  والنظام  �صا�صي  الأ النظام  املجتمعون  اأقر  وقد 

الذي عملت على �صياغته جلنة فنية مكونة من خم�س دول عربية 

اأما  ردن.  الأ اإىل  �صافة  مارات وال�صعودية وُعمان بالإ هي م�صر والإ

الجتماع  يف  واحلا�صرة  املوؤ�ص�صة  الدول  قررت  فقد  الإحتاد  مركز 

اأن تكون مدينة اأبو ظبي مركزًا له. ومن اجلدير بالذكر باأن  دولة 

مارات قد اأظهرت بوادر جيدة لدعم هذا الحتاد واإجناح اأعماله  الأ

ع�صاء فيه.  واأهدافه بالتعاون مع الدول الأ

لديها  التي  العربية  الدول  ي�صمل  والإحتاد اجلديد هو جتمٌع مهنٌي 

هيئات رقابة على البور�صات وهي دول �صمال اأفريقيا العربية وهي 

م�صر وتون�س واملغرب واجلزائر ودول اخلليج العربي وهي ال�صعودية 

مارات العربية املتحدة وُعمان والكويت اإ�صافة  والبحرين وقطر والإ

ردن والعراق وفل�صطني و�صوريا ولبنان. اإىل الأ

وفد من هيئة �صوق ر�أ�س �ملال 

�ل�صوري يزور بور�صة عمان

ا�صتقبل ال�صيد جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان وفد من 

قدم  حيث  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  يف  املال  راأ�س  �صوق  هيئة 

بحاث والعالقات الدولية �صرحًا  ال�صيد �صامي حطاب  رئي�س دائرة الأ

للوفد عن طبيعة عمل البور�صة وعن اأهم التطورات التي �صهدها �صوق 

ردين من النواحي الت�صريعية والتقنية، كما اطلع الوفد  راأ�س املال الأ

على عمل �صركات اخلدمات املالية وقام بزيارة اإىل قاعة امل�صتثمرين 

ومرافق البور�صة املختلفة.

Dr. Saket Chairman of the 
Union of Arab Financial Market 
Monitoring Organizations

In the presence of eleven Arab countries in Abu Dhabi on 

30/1/2007, Dr. Bassam Al-Saket, JSC Chairman, was nominated 

as Chairman of the newly established Union of Arab Financial 

Market Monitoring Organizations and Mr. Abdullah Al-Tarifi, 

CEO of the Emirates Securities and Commodities Commission, 

was nominated as Secretary General of the Union.

Participants also endorsed the Union’s Articles of Association and 

Bylaws which were formulated by a technical committee made 

of five Arab countries: Egypt, the UAE, Saudi Arabia, Oman 

and Jordan.  As the Union’s headquarters, the founding countries 

attending the meeting decided that the city of Abu Dhabi will be 

the Union’s permanent headquarters.  It is noteworthy to mention 

here that the UAE has demonstrated good and positive gestures 

towards supporting this Union and rendering successful its work 

and objectives in cooperation with the member countries.

The new Union is a professional complex that includes the Arab 

countries that have stock market monitoring organizations, 

namely Egypt, Tunisia, Morocco, and Algeria from the North 

African Arab countries; Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the UAE, 

Oman, and Kuwait from the Arab Gulf countries; in addition to 

Jordan, Iraq, Palestine, Syria and Lebanon.

Syrian SEC Delegation Visits 
the ASE

Mr. Jalil Tarif the CEO of the ASE received a delegation from the 

Syrian Capital Market. Mr. Sami Hattab Director of the Research 

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

latest legislative and technical developments on the Jordan 

Capital Market. The delegation visited the Financial Brokerage 

Companies and toured the ASE facilities and Investor’s Gallery.
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�أد�ء بور�صة عمان

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

املرجح  القيا�صي  الرقم  اأغلق  حيث   .2007 عام  من  الثاين  كانون 

عند )6145.7( نقطة بارتفاع ن�صبته )11.4%( مقارنة مع م�صتواه 

ارتفع  فقد  القطاعي،  امل�صتوى  على  اأما   .2006 العام  نهاية  يف 

القيا�صية  رقام  الأ ارتفعت  حيث  القطاعات،  جلميع  القيا�صي  الرقم 

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

حجم  بلغ  و  التوايل.  على   )%9،3(  ،)%7.4(،)%6.7(،)%13.5(

التداول منذ بداية العام ولغاية �صهر كانون الثاين 2007 )832.9( 

مليون دينار مقارنة مع )1،109( مليار دينار للعام املا�صي وبانخفا�س 

�صهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل  ن�صبته )24،9%(. وبالن�صبة لعدد الأ

اإىل )267.4( مليون �صهم مقارنة مع )164.6( مليون �صهم للعام 

املا�صي وبارتفاع ن�صبته )62،5%(، كما ارتفعت عدد العقود املنفذة 

لنف�س  ن�صبته )%54.4(  بارتفاع  مليون عقد،  اإىل )278،1(  لي�صل 

�صهم املدرجة  الفرتة من العام املا�صي. وبالن�صبة للقيمة ال�صوقية لالأ

يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار )2،3( مليون دينار لت�صل اإىل 

)23،4( مليار دينار وبارتفاع ن�صبته )10،9%( مقارنة مع نهاية عام 

2006 لت�صكل مـا ن�صبتــه )259،6 %( من الناجت املحلي الإجمايل.

قر�ر�ت بور�صة عمان

قرارات املدير التنفيذي:

ردن لتطوير امل�صاريع  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة الأ  •

ال�صياحية والبالغة )2،5( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املكتتب 

به واملدفوع )17( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2007/1/10.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة اعمار للتطوير وال�صتثمار   •

عن  زيادتها  متت  �صهمًا،والتي   )8،466( والبالغة  العقاري 

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

)11،743،626( �صهم وذلك اعتبارًا من 2007/1/15.

 2006 لعام  اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  الثاين  �صدار  الإ اإدراج   •

2011/9/28 والبالغ عددها )50.000( �صند بقيمة  ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون 

دينار وفائدة )8،034%( وذلك اعتبارًا من 2007/1/15.

�صالمي  الإ البنك  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

ردين والبالغة )15( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املكتتب  الأ

به واملدفوع )65( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2007/1/16.

ASE Performance

ASE performance indicators revealed remarkable performance 

since the beginning of the year until the end of January 2007, as 

the weighted index closed at (6145.7) points at the end of January, 

a (11.4%) 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 (%13.5), (%6.7), 

(%7.4), and (%9.3) respectively. The trading volume decreased 

since the beginning of the year till end of January to JD (832.9) 

million compared to JD (1.109) billion with the same period of last 

year, a (%21.9) decrease. The number of traded shares increased to 

(267.4) million shares in comparison with (164.6) million shares 

with the same period of last year, a (%62.5 increase. The number 

of executed contracts increased to (278.1) million contracts, an 

increase of (%54) in comparison with the same period of last year. 

Market capitalization of listed companies increased by JD (2.3) 

million reaching JD (23.4) billion, a (%10.9) increase against the 

end of year 2006, constituting (259.6%) of the GDP.

ASE Resolutions
The ASE CEO Decided on the Following:

• List the (2,5) million shares capital increase of Jordan Projects 

for Tourism Development Company as of January 10, 2007. 

The company paid in capital reached (17) million shares.

• List the (8,466) shares capital increase of Emmar Investment 

and Real Estate Development Company, which emanated from 

private subscription as of January 15, 2007. The company paid 

in capital reached (11,743,626) shares.

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

as of January 15, 2007. The maturity date is 28/9/2011, the 

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

JD (50) million, and (8.034%) interest rate.

• List the (15) million shares capital increase of Jordan Islamic 

Bank Company as of January 16, 2007. The company paid in 

capital reached (65) million shares.
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اإدراج اأ�صهم �صركة امل�صتقبل العربية لال�صتثمار والبالغة )15،5(   •

مليون �صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك اعتبارًا من 2007/1/25. 

ردنية للتعمري  والبالغة  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة الأ  •

اخلا�س   الكتتاب  طريق  عن  زيادتها  متت  �صهم،والتي   )500(

�صهم  واملدفوع )211،930،323(  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح 

وذلك اعتبارًا من 2007/1/25.

نقل اإدراج اأ�صهم ال�صركة املتحدة لال�صتثمارات املالية من ال�صوق   •

ول وذلك اعتبارًا من 2007/1/29. الثاين اإىل ال�صوق الأ

وذلك  وال�صتثمار،  للتجارة  نوبار  �صركة  باأ�صهم  التداول  تعليق   •

اعتبارا من 2007/1/29.

هلية  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة التاأمني الوطنية الأ  •

من  اعتبارًا  وذلك  اكتتاب  حق  �صهم  مليون   )1،5( والبالغة 

 .2007/1/30

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة فياللفيا للتاأمني والبالغة   •

)250( األف �صهم حق اكتتاب وذلك اعتبارًا من 2007/1/30.

املقد�صة  را�صي  الأ �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

للتاأمني والبالغة )125( األف �صهم حق اكتتاب وذلك اعتبارًا من 

.2007/1/30

جنبي �ل�صتثمـار �لأ

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

 )%82.2( منها  دينار،  مليون   )134،8( الثاين  كانون  �صهر 

مل�صتثمرين عرب.

ردنيني )117،3( مليون  �صهم املباعة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •

دينار، منها )91،7%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

• List the (15.5) million shares of Arab Future Investment 

Company in the Second Market as of January 25, 2007.

• List the (500) shares capital increase of Taameer Jordan 

Company, which emanated from private subscription as 

of January 25,2007. The company paid in capital reached 

(211,930,323) shares.

• Transferring the shares of United for Financial Investment 

Company from the second market to the first market as of 

January 29, 2007.

• Suspend the trading on the shares of Nopar for Trading and 

Investment Company as of January 29, 2007.

• List the (1.5) million shares capital increase of The National 

Ahlia Insurance Company as of January 30, 2007.

• List the (250) thousand shares capital increase of Philadelphia 

Insurance Company as of January 30, 2007.

• List the (425) thousand shares capital increase of The Holly 

Land Insurance Company as of January 30, 2007.

Foreign Investment
• The value of shares purchased by Non-Jordanians in January 

equaled JD (134.8 ) million, (86.7%) of which were purchased 

by Arabs. 

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (117.3) 

million, (94%) of which were sold by Arabs. 

�صر�ت �أد�ء �لبور�صة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

ولكانون الثاين %كانون الأ

JanuaryDecemberChange

8�2.9���.�2�.2Trading Value (JD million)حجم التداول )مليون دينار(

�Avg. Daily Trading Value (m).8�7�8.��املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�صهم )مليون( 2�7.�228.2�7.2No. of Traded Shares (m)عدد الأ

لف( 278.��92.9��.2No. of Contracts (thousand)عدد العقود )بالأ

2��9�.�2�080.2�0.9Marked Capitalization (JD m)القيمة ال�صوقية )مليون دينار(
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 )17،5( ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •

مليون دينار .

من   )%45،9( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  الأ �صكلت   •

القيمة ال�صوقية للبور�صة يف نهاية كانون الثاين، منـها )%34،6( 

مل�صتثمرين عرب، و)11،3%( لغري العرب. 

* مت تعديل ن�صبة التغري بناًء على حقوق الكتتاب التي مت اإدراجها يف البور�صة

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

positive balance of JD (17.5) million.

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

represented (45.9%) of ASE capitalization, (34.6 %) of which 

are owned by Arab investors and  (11.3%) by Non-Arabs.  

* The % change has been adjusted for the right issues listed in ASE

كرث �رتفاعا يف �أ�صعار �أ�صهمها �ل�صركات �لع�صر �لأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

 103.33.11Transport & Investmentاملقاي�صة للنقل وال�صتثمار
Barter

ال�صتثمارية القاب�صة 

ردنيني للمعرتبني الأ
54.12.25Jordan Expatriates 

Investment Holding

اأمانة لال�صتثمارات 

ال�صناعية والزراعية
46.61.07Amana Industrial & 

Agricultural Investment

احتاد امل�صتثمرون العرب 

للتطوير العقاري
46.32.75Arab Investors Union For 

Real Estates Dev. 

م�صانع الزيوت النباتية 

ردنية الأ
39.01.71Jordan Vegetable Oil 

Industries

العاملية لل�صناعات 

الكيماوية
33.32.04Universal Chemical 

Industries

 & 31.04.77Amana Agriculturalعمان للتنمية وال�صتثمار
Industrial Investments

ال�صقر لال�صتثمارات 

واخلدمات املالية
29.73.10Falcon For Investment & 

Financial Services

 29.11.33Al-januob Filtersاجلنوب ل�صناعة الفالتر
Manufacturing

بيت املال لالدخار 

�صكان وال�صتثمار لالإ
28.73.50Beit Al-mal Saving & 

Investment For Housing

كرث �نخفا�صا يف �أ�صعار �أ�صهمها �ل�صركات �لع�صر �لأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

ردن الدولية لال�صتثمار 1.3037.5الأ
Jordan International 
Investment

الفار�س الوطنية لال�صتثمار 

والت�صدير
1.6335.8

Al-faris National For 
Investment & Exports

*

هلية  * 1.6117.8National Ahlia Insuranceالتاأمني الوطنية الأ

�صراء للتعليم a Education؛2.8815.8Al- Esraالإ

و�صط  ال�صرق الأ

لال�صتثمارات املتعددة
2.6313.8

Middle East Diversified 
Investment  

مريكية للتاأمني  العربية الأ

التكافلي
1.4913.4Arab American Insurance

1.2410.8الدولية ل�صناعات ال�صيليكا
International Silica 
Industries

ميثاق لال�صتثمارات 

العقارية
2.7310.2

Meethaq Real Estate 
Investment

2.289.5Oasis Insuranceالواحة للتاأمني

املجموعة ال�صت�صارية 

ال�صتثمارية
1.829.0

Consulting And 
Investment Group


