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ندوة ا�ستثمارية يف مدينة
نيويورك

Jordan Capital Market
Conference in New York

حتت رعاية هيئة الأوراق املالية عقدت بور�صة عمان وبالتعاون مع
 و�شركة �آرباخThe Bank of New York Mellon بنك نيويورك
ومب�شاركة مركز �إيداع الأوراق املاليةAuerbach Grayson جري�سون
Jordan Capital ندوة ا�ستثمار خا�صة ب�سوق ر�أ�س املـال الأردين
 يف مدينة نيويوركMarket Conference
 وذلك،2008  �أيلول لعام18-16 خالل الفرتة
لغاية ا�ستمرارية حتقيق التوا�صل مع الأ�سواق
املالية العاملية وامل�ستثمرين الدوليني وال�سيا�سة
الت�سويقية للبور�صة ومب�شاركة �شركات �أردنية
 وقد.متثل م�ؤ�س�سات مالية و�صناعية كربى
ح�ضر اللقاء ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة واملدراء
التنفيذيني مل�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال �إ�ضافة �إىل ممثلي ال�شركات
امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان وامل�شاركة بالندوة واكرث
 مدير ا�ستثمار ميثلون اكرب ال�شركات وال�صناديق اال�ستثمارية50 من
.املوجودة يف الواليات املتحدة الأمريكية
ويف كلمة االفتتاح رحب الدكتور ب�سام ال�ساكت بامل�شاركني يف امل�ؤمتر
The Bank of New York Mellonوقدم ال�شكر لبنك نيويورك
 على امل�ساعدة التيAuerbach Grayson و�شركة �آرباخ جري�سون
 بعد ذلك ا�ستعر�ض الدكتور ال�ساكت.قدموها يف الإعداد لهذا امل�ؤمتر
الفر�ص اال�ستثمارية التي يتمتع بها ال�سوق الأردين و�أهم م�ؤ�شرات
 ونوه �إىل التطور الذي �شهده �سوق ر�أ�س املال،الأداء لبور�صة عمان
 و�أ�ضاف ب�أن هذا اللقاء والذي.الأردين يف جمال الإف�صاح وال�شفافية
يعقد للمرة الثانية على التوايل مع امل�ستثمرين يف مدينة نيويورك هو
ترجمة عملية لأحد بنود �إ�سرتاتيجية �سوق ر�أ�س املال والتي تن�سجم مع
توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم – حفظه

Under the patronage of the Jordan Securities Commission (JSC),
the Amman Stock Exchange (ASE), in cooperation with the
Bank of New York Mellon and Auerbach Grayson Company
and in partnership with the Securities Depository Center
(SDC), organized a Jordan Capital Market
Conference in New York during the period
September 16-18, 2008. The conference
aimed at achieving interconnection with
the international capital markets and
international investors. The conference was
attended by the chairman of the ASE, the
CEOs of the ASE and SDC, representatives of the shareholding
companies listed at the ASE and around 50 investment managers
representing major investment companies and funds in the United
States.
In the opening speech, the Executive Chairman of the JSC,
Dr. Bassam Saket welcomed the participants and thanked the
Bank of New York Mellon and Auerbach Grayson for their
help in preparing for the conference. Dr. Saket talked about
the development witnessed by the Jordan capital market in
terms of disclosure and transparency, as well as the investment
opportunities of the Jordanian market and the main performance
indicators of the ASE. He added that this conference which was
held for the second time in New York, represents a translation
of one of the items of the capital market strategy, which is in
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اهلل يف تعميق ال�سوق وتعزيز جذب اال�ستثمار الأجنبي وتطوير بيئة
،ا�ستثمارية جاذبة لي�صبح الأردن مركز ًا مالي ًا متقدم ًا يف املنطقة
كما �أنها تتيح الفر�صة �أمام ال�شركات املالية وامل�ؤ�س�سات الوطنية يف
.تقدمي �إجنازاتهم والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة للم�ستثمرين الدوليني
وتتيح للم�ستثمرين الإطالع على الت�شريعات والأنظمة احلالية التي
حتكم عمل م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال والتوجهات القادمة وخا�صة
يف جمال الإف�صاح وتنظيم وتطوير ال�سوق و�إجراءات �إعالء �سيادة
.القانون على التعامل حماية للم�ستثمرين
بعد ذلك قام حممد �صالح احلوراين رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة
عمان ب�إلقاء كلمه رحب فيها بامل�شاركني وعرب عن �سعادته بعقد مثل
هذه اللقاءات والتي ت�ساهم يف زيادة التعاون بني ال�شركات الأردنية
 وبني لهم بان قيام بور�صة عمان بتنظيم،وامل�ستثمرين الأمريكيني
هذا اللقاء لل�سنة الثانية على التوايل ي�أتي �ضمن جهود البور�صة يف
 كما و�ضح لهم �أهم مزايا اال�ستثمار.جذب اال�ستثمارات غري الأردنية
بال�سوق الأردين ملا يتمتع به هذا ال�سوق من حوافز �إ�ضافة �إىل
.اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي
وا�ستعر�ض جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان فر�ص
اال�ستثمار يف بور�صة عمان وتاريخ �سوق ر�أ�س املال الأردين و�آخر
 م�ؤكد ًا،التطورات الت�شريعية والتكنولوجية والكمية التي �شهدها
ب�أن بور�صة عمان قد متكنت من اجتذاب املزيد من اال�ستثمارات
) من جممل القيمة ال�سوقية حيث%50( اخلارجية بحيث جتاوزت
جاء ذلك ب�سبب ثقة امل�ستثمرين باال�ستثمار يف بور�صة عمان والتي
تتمتع بحرية كاملة حلركة ر�أ�س املال وعدم وجود �ضرائب على الأرباح
الر�أ�سمالية والتوزيع يف ظل ظروف من البنية
.اال�ستثمارية اجلاذبة واالنفتاح االقت�صادي
و�أ�ضاف ال�سيد طريف ب�أن بور�صة عمان قد
متكنت خالل ال�سنوات الأخرية من حتقيق
نقلة نوعية يف خمتلف املجاالت الت�شريعية
 كما ا�ستعر�ض م�ؤ�شرات الأداء.والتكنولوجية
لبور�صة عمان ومقارنت ًا مع الأ�سواق العربية
 وبني امل�شاريع امل�ستقبلية لبور�صة،والعاملية
عمان ومنها املركز املايل الوطني وم�شاريع �أخرى تهدف �إىل زيادة
.ال�شفافية وحت�سني بيئة اال�ستثمار يف ال�سوق الأردين
كما قدم �سمري جرادات املدير التنفيذي ملركز �إيداع الأوراق املالية
ملحة موجزة عن �إن�شاء مركز �إيداع الأوراق املالية ومهامه املتنوعة
من حفظ الأوراق املالية و�إيداعها ونقل ملكيتها و�إجراء التقا�ص
 كما تطرق �إىل �أبرز املعايري الدولية املطبقة من قبل،والت�سوية لها

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, and allows investors to learn
of the current legislations and regulations that govern the work of
capital market institutions as well as future trends, particularly in
the areas of disclosure, market development and regulation, and
the measures that emphasize the rule of law on trading for the
purpose of protecting investors.
The Chairman of the ASE, Mr. Mohammad S. Hourani, delivered
a speech in which he praised such conferences that contribute to
increasing cooperation between the Jordanian companies and
American investors. He added that the ASE is keen on holding this
conference for the second time so as to attract the non-Jordanian
investments, and he talked about the advantages of investments in
Jordanian market such as the safety and political stability.
Mr. Jalil Tarif, the CEO of the ASE reviewed the investment
opportunities at the ASE, as well as the history of the Jordan 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,
as a result foreign ownership exceeded 50%
of the market capitalization, indicating that
this was due to the investors’ confidence
in investing at the ASE, which enjoys
complete freedom of capital movement and
no taxes on capital gains or cash dividends,
in an attractive investment structure and
economic openness. Finally he compared the ASE performance
with the international and Arab markets, and he mentioned some
future plans of the ASE such as the national financial center and
other projects that will ameliorate the investments environment
and enhance transparency.
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املركز يف هذا املجال والتي من �ش�أنها الإ�سهام يف زيادة الثقة ب�سوق
ر�أ�س املال الأردين ورفع كفاءته وفاعليته لي�صبح يف م�صاف الأ�سواق
املالية املتقدمة ،حيث عمل املركز على تطوير البيئة الإلكرتونية
اخلا�صة به لتن�سجم مع املعايري الدولية خلدمة �أع�ضاء �سوق ر�أ�س
املال على اختالف �أنواعهم.
و�شارك يف هذه الندوة جمموعة من ال�شركات الأردنية امل�ساهمة
العامة املدرجة لدى البور�صة وهي :البنك العربي ،و�شركة البوتا�س
العربية ،وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل ،و�شركة االت�صاالت
الأردنية ،وال�شركة الأردنية للتعمري القاب�ضة ،و�شركة امل�ستثمرون
العرب املتحدون ،و�شركة جممع ال�شرق الأو�سط لل�صناعات
الهند�سية والإلكرتونية والثقيلة ،و�شركة عالية -اخلطوط اجلوية
امللكية الأردنية ،والبنك التجاري الأردين ،و�شركة الأردن الأوىل
لال�ستثمار ،و�شركة �إدارة املحافظ واخلدمات اال�ستثمارية للعمالء-
�أموال انف�ست ،و�شركة الثقة لال�ستثمارات الأردنية ،و�شركة ال�سنابل
الدولية لال�ستثمارات الإ�سالمية (القاب�ضة) .وقام ممثلو ال�شركات
املذكورة بتقدمي �شركاتهم من خالل ا�ستعرا�ض امل�شاريع التي قامت
وتقوم بها �شركاتهم وامل�شاريع امل�ستقبلية املتوقعة وانعكا�ساتها على
�أرباح هذه ال�شركات ،ومتثل القيمة ال�سوقية لهذه ال�شركات نحو %60
من جممل القيمة ال�سوقية للبور�صة.
وبعد �أن انتهت م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال وال�شركات من تقدمي
عرو�ضها والتقارير عن م�ؤ�س�ساتها مت عقد اجتماعات ثنائية بني
ال�شركات الأردنية وامل�ستثمرين املهتمني باال�ستثمار يف ال�سوق
الأردين ب�شكل عام وال�شركات الأردنية امل�شاركة ب�شكل خا�ص ،وت�أتي
هذه االجتماعات بنا ًء على رغبة امل�ستثمرين واهتمامهم ال�ستك�شاف
فر�ص اال�ستثمار يف هذه ال�شركات .ومما يذكر ب�أنه مت عقد 55
اجتماعا ثنائي ًا مع كبار امل�ستثمرين وملده يومني على التوايل.
كما التقى الدكتور ب�سام ال�ساكت رئي�س هيئة الأوراق املالية وال�سيد
جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان وال�سيد �سمري جرادات
بعدد من ممثلي ال�صحافة العاملية يف نيويورك ،وجرى خالل اللقاء
ا�ستعرا�ض �أهم امليزات التي يتمتع بها ال�سوق الأردين.
كما قام الوفد امل�شارك بزيارة �إىل بور�صة نازداك والتي تعترب من
اكرب البور�صات العاملية ،حيث التقى بنائب الرئي�س التنفيذي وعدد
من امل�س�ؤولني وجرى بحث �أوجه التعاون معهم .كما �شارك الوفد
بقرع جر�س الإغالق لبور�صة النازداك حيث قام الدكتور ب�سام
ال�ساكت بقرع جر�س الإغالق لبور�صة النازداك والذي مت بثه ب�شكل
حي ومبا�شر على عدد كبري من املحطات التلفزيونية.

The SDC CEO Mr. Samir Jaradat 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 Jordan capital market as SDC developed the electronic
environments to go in line with the international standards so as
to offer the services for the different members of the market.
Following the presentations of capital market institutions and
companies, one on one meetings were held between the Jordanian
companies and 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
55 one on one meetings were held with leading investors.
The Executive Chairman of the JSC, Dr. Basam Saket, the CEO
of the ASE, Mr. Jalil Tarif and the SDC CEO Mr. Samir Jaradat
met a number of international journalists and talked about the
privileges of investments in Jordan.
Finally, the delegation visited the Nasdaq which is one of the
biggest international stock exchanges. They met the Deputy CEO
and a number of officials with whom they discussed cooperation
chances. Dr. Saket rang the exchange’s closing bell which was
broadcast live on a number of TV channels.
Companies took part in the conference: Arab Bank, The Arab
Potash, Housing Bank For Trade and Finance, Jordan Telecom,
Tameer Jordan Holdings, United Arab Investors, Middle East
Complex for Engineering, Electronics and Heavy Industries,
Alia-The Royal Jordanian Airlines, Jordan Commercial Bank,
First Jordan Investment, Amwal Invest, Jordan Investment
Trust, Al-Sanabel international For Islamic Investments.
Representatives of those companies, which represent 60% of the
total market capitalization of the ASE, gave presentations about
their companies, their past and current projects, future projects,
and its impact on the profit of these companies.
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The IOSCO Technical
Committee Meeting

اجتماع اللجنة التقنية ملنظمة

The IOSCO technical committee completed its assessment of

) �أعمالها فيما يخ�صIOSCO( �أنهت اللجنة التقنية ملنظمة
تقييم معايري االلتزام بالأداء من قبل م�ؤ�س�سات الت�صنيف
 وقد حددت املنظمة �أربعة معايري من �ش�أنها امل�ساهمة يف.العاملية
الرقابة الدولية على هذه امل�ؤ�س�سات ودرا�سة �أخطاء بع�ض الأ�سواق
 وتتلخ�ص املعايري يف �إيجاد نظام دويل للرقابة على �أن�شطة.املالية
م�ؤ�س�سات الت�صنيف العاملية وتطوير �آليات متكن املنظمني من
ممار�سة الرقابة على م�ؤ�س�سات الت�صنيف بناءٍ على معايري الأداء
 و�ستقوم الوحدة املخت�صة بالرقابة على.)IOSCO(التي و�ضعتها
م�ؤ�س�سات الت�صنيف مبراجعة مدى التزام �شركات الت�صنيف
مبعايري الأداء و�ستدر�س �إمكانية ت�شكيل هيئة رقابة دولية خمت�صة
.ب�ش�ؤون م�ؤ�س�سات الت�صنيف
كما ناق�شت اللجنة التقنية للمنظمة الأو�ضاع احلالية للأ�سواق
ورتبت �أولويات عملها يف �ضوء الأزمة التي تعر�ضت لها الأ�سواق
 التعاون الدويل: وركزت اللجنة على مو�ضوعني �أ�سا�سيني.م�ؤخر ًا
من �أجل الرقابة على م�ؤ�س�سات الت�صنيف العاملية واملتعاملني
 كما �أو�صت اللجنة باتباع �إجراءات منا�سبة من.بالأوراق املالية
قبل مدراء اال�ستثمار للحد من املخاطر املتعلقة باملنتجات املالية
: ومن �أولويات اللجنة.املراد اال�ستثمار بها حل�ساب عمالئهم
�إدارة خماطر ال�شركات والرقابة الدقيقة والتقييم واملحا�سبة مما
 ومتكنت.�سي�سهم يف رفع م�ستوى �أنظمة الأ�سواق املالية العاملية
اللجنة من خالل اجتماعها من و�ضع الأع�ضاء وجه ًا لوجه مع
الأو�ضاع الراهنة يف الأ�سواق املالية من �أجل حتقيق التعاون يف
.توفري �أ�سواق �أكرث كفاءة و�شفافية
)IOSCO( تعد املنظمة الدولية لهيئات الرقابة على �أ�سواق ر�أ�س املال
 ويقوم �أع�ضاء املنظمة.ملتقى دويل ملنظمي �أ�سواق الأوراق املالية
 كما.من �أ�سواق الأوراق املالية يف العامل%90 بتنظيم ما يزيد عن
تهدف املنظمة من خالل �أع�ضائها الدائمني �إىل التعاون لتح�سني
م�ستوى الأنظمة مبا ي�ضمن توفري �أ�سواق عادلة وفعالة وذات �شفافية
 بالإ�ضافة �إىل تبادل املعلومات واخلربات لتطوير الأ�سواق،عالية
املالية وتوحيد اجلهود يف �سبيل ت�أ�سي�س معايري رقابة فعالة على
.عمليات تداول الأوراق املالية ورفع كفاءتها

IOSCO

methods for checking compliance with the Code of Conduct
Fundamentals for Credit Rating Agencies. IOSCO has identified
four measures, which it believes will contribute to improve
international monitoring of credit rating agencies (CRA) and
serve to address the issues that have contributed to the failures
in the structured finance products market. The measures are
summarized in favoring a consistent global regulatory approach
to monitoring the activities of CRAs, developing mechanisms by
which national regulators can coordinate their monitoring CRAs
with the substance of the IOSCO Code of Conduct. The IOSCO’s
Task Force on Credit Rating Agencies (TFCRA) will also conduct
a review of CRAs adoption of codes of conduct and will examine
the possibility of developing an international monitoring body to
discuss issues with CRAs and to advance the expectations of the
international regulatory community.
The IOSCO’s Technical Committee discussed current market
conditions and prioritize IOSCO’s work in response to the subprime
crisis. The TC continues to prioritize its focus on two key areas:
greater international coordination for the oversight of credit rating
agencies; and market participants responsible for retail clients.
Other priorities are firm risk management, prudential supervision
and valuation and accounting. The Technical Committee has
enabled members to engage in face-to-face discussions on current
market conditions.
The International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) is recognized as the leading international policy forum
for securities regulators. The organization’s wide membership
regulates more than 90% of the world’s securities markets and
IOSCO is the world’s most important international cooperative
forum for securities regulatory agencies.
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ASE Resolutions

قرارات بور�صة عمان:
قرارات جمل�س الإدارة-:

The ASE board decided on the following:
• Accepting the membership of Al-Yasmeen for Securities and

•املوافقة على ان�ضمام �شركة اليا�سمني للأوراق املالية واال�ستثمار
يف ع�ضوية بور�صة عمان وبدء ممار�سة �أعمالها اعتبار ًا من
 2008/9/2حتت اال�سم املخت�صر (اليا�سمني) والرقم (.)92

Investment Company and to start its operations as of September
2, 2008.

قرارات املدير التنفيذي:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CEO of the ASE Decided on the Following:
• List the (20) million shares capital increase of Oasis Insurance,

�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الواحة للت�أمني والبالغة
( )20مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة ()25
مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/9/2
�إدراج الإ�صدار الثاين والثالثون من �سندات �سلطة املياه ا�ستحقاق
 2010/7/31والبالغ عددها (� )47.5ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )47.5مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/9/2
�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة ميثاق لال�ستثمارات
العقارية والبالغة ( )7.5مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج
يف البور�صة ( )15مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/9/3
تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة االت�صاالت الأردنية يف البور�صة وذلك
اعتبار ًا من .2008/9/3
�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الأردن لتطوير امل�شاريع
ال�سياحية والبالغة ( )4.5مليون �سهم ًا ،والتي متت زيادتها عن
طريق ر�سملة مبلغ ( )2.511.928دينار من الأرباح املدورة
ومبلغ ( )1.144.684دينار من االحتياطي اخلا�ص ومبلغ
()843.388دينار من االحتياطي االختياري لي�صبح ر�أ�س املال
املدرج يف البور�صة ( )21.5مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
.2008/9/4
�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة االت�صاالت الأردنية يف البور�صة
وذلك اعتبار ًا من .2008/9/7
�إعادة التداول ب�أ�سهم ال�شركة الأردنية لتجهيز وت�سويق الدواجن
ومنتجاتها يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من .2008/9/8
تغيري ا�سم �شركة �إدارة املحافظ واخلدمات اال�ستثمارية للعمالء
�إىل �شركة �أموال انف�ست وذلك اعتبار ًا من .2008/9/9
�إدراج �أ�سهم �شركة املجموعة املتحدة القاب�ضة والبالغة
عددها ( )50مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا
من.2008/9/14
�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة م�سافات للنقل املتخ�ص�ص

as of September 2,2008. The company paid in capital reached
(25) million shares.
• List the Thirty Second issue of the Water Authority Bills, as of
September 2, 2008. The maturity date is 31/7/2010.The total
value is JD (47.5) million.
• List the (7.5) million shares capital increase of Methaq Real
Estate Investment, as of September 3,2008. The company paid
in capital reached (15) million shares.
• Suspend the Trading of Jordan Telecom as of September 3,
2008.
• List the (4.5) million shares capital increase of Jordan Projects
for Tourism Development, which emanated from capitalization
of JD (2.511.928) of the retained earning, JD (1.144.684) of
the private reserves and JD (843.388) of the voluntary reserves
as of September 3, 2008. The company paid in capital reached
(21.5) million shares.
• Re-trade the shares of Jordan Telecom, as of September 7,
2008.
• Re-trade the shares of Poultry Processing, as of September 8,
2008.
• Change the name of Portfolio Management and Investment
Services for Clients to Amwal Invest. As of September 9,
2008.
• List the (50) million shares of United Group Holdings in the
Second Market as of September 14, 2008.
• List the (4.250.000) shares capital increase of Masafat for
Specialised Transport, as of September 15,2008. The company
paid in capital reached (17) million shares.
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والبالغة (� )4.250.00سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
البور�صة ( )17مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/9/15
�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة ال�سلفوكيماويات الأردنية
والبالغة ()1مليون �سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة
( )5مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/9/17
�إدراج �أ�سهم �شركة اجلميل لال�ستثمارات العامة والبالغة
عددها (� )1.023.000سهم ًا يف ال�سوق الثاين وذلك اعتبار ًا
من.2008/9/21
�إدراج الإ�صدار التا�سع من �سندات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/8/19والبالغ عددها (� )100.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون
دينار وفائدة ( )%7.062وذلك اعتبار ًا من .2008/9/24
�إدراج الإ�صدار العا�شر من �سندات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2009/8/24والبالغ عددها (� )100.000سند بقيمة ا�سمية
مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون
دينار وفائدة ( )%7.145وذلك اعتبار ًا من .2008/9/24
�إدراج الإ�صدار احلادي ع�شر من �سندات اخلزينة لعام 2008
ا�ستحقاق  2010/2/28والبالغ عددها (� )100.000سند بقيمة
ا�سمية مقدارها ( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون
دينار وفائدة ( )%7.663وذلك اعتبار ًا من .2008/9/24
�إدراج الإ�صدار االتا�سع من �أذونات اخلزينة لعام  2008ا�ستحقاق
 2008/11/26والبالغ عددها (� )100ألف بقيمة ا�سمية مقدارها
( )1.000دينار وقيمة �إجمالية تبلغ ( )100مليون دينار وذلك
اعتبار ًا من .2008/9/24
�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س املال �شركة الريموك للت�أمني
والبالغة (� )700.000سهم ًا والتي متت زيادتها عن طريق
ر�سملة ( )700.000دينار،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج لل�شركة
(� )5.700.000سهم ًا وذلك اعتبارا من.2008/9/23
�إدراج ( )2.300.000حق اكتتاب ب�أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال
�شركة الريموك للتامني  ،وذلك اعتبارا من .2008./9/23
�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة العربية لال�ستثمارات
املالية والبالغة (� )380.737سهم ًا ،لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف
البور�صة ( )15مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من .2008/9/28

• List the (1) million shares capital increase of Jordan Sulphochemicals, as of September 17,2008. The company paid in
capital reached (5) million shares.
• List the (1.023.000) shares of Al-Jamil for Investments Co in
the Second Market as of September 21, 2008.
• List the ninth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of
September 24, 2008. The maturity date is 19/8/2009. The total
value is JD (100) million, and (7.062%) interest rate.
• List the tenth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of
September 24, 2008. The maturity date is 24/8/2009. The total
value is JD (100) million, and (7.145%) interest rate.
• List the eleventh issue of Treasury Bills for the year 2008, as of
September 24, 2008. The maturity date is 28/2/2010. The total
value is JD (100) million, and (7.663%) interest rate.
• List the ninth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of
September 24, 2008. The maturity date is 26/11/2008 and the
total value is JD (100) million.
• List the (700.000) shares capital increase of Yarmouk
)Insurance, which emanated from capitalization of (700.000
share as of September 23, 2008. The company paid in capital
reached (5.700.000) share.
• List the (2.300.000) right issues of Yarmouk Insurance as
of June23, 2008.
• List the (380.737) shares capital increase of Arab Financial
Investment, as of September 28,2008. The company paid in
capital reached (15) million shares.
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ASE Performance

�أداء بور�صة عمان

ASE performance indicators have revealed remarkable

�أظهرت م�ؤ�شرات الأداء يف بور�صة عمان �أداء مميز ًا خالل �شهر �أيلول
 حيث �أغلق الرقم القيا�سي املرجح للأ�سهم احلرة.2008 من عام
) مقارنة مع م�ستواه يف%10.8( ) نقطة وبارتفاع ن�سبته4074( عند
 جاء ذلك نتيجة الرتفاع الرقم القيا�سي لأ�سعار،2007 نهاية العام
 ولقطاع ال�صناعة بن�سبة،)%10.5( �أ�سهم قطاع اخلدمات بن�سبة
 بينما انخف�ض الرقم القيا�سي لأ�سعار �أ�سهم القطاع،)%42.8(
 كما �أغلق الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة، )%0.7( املايل بن�سبة
) مقارنة مع%17.6( ) نقطة بارتفاع ن�سبته8846( ال�سوقية عند
وبلغ حجم التداول لغاية �شهر �أيلول.2007 م�ستواه يف نهاية العام
) مليار دينار لنف�س9( ) مليار دينار مقارنة مع18.1(  حوايل2008
 وبالن�سبة لعدد.)%101( الفرتة من العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
) مليار �سهم مقارنة4.644( الأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل
،)%44.6( ) مليار �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته3.210( مع
،) مليون عقد3.207( كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل
 وبالن�سبة.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%25( بارتفاع ن�سبته
للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد ارتفعت مبقدار
) مليار دينار وبارتفاع ن�سبته35( ) مليار دينار لت�صل �إىل5.8(
) من%312(  لت�شكل مـا ن�سبتــه2007 ) مقارنة مع نهاية عام%20(
.الناجت املحلي الإجمايل

performance during September 2008, as the ASE price index
weighted by free-float shares closed at (4074) points, an (10.8%)
increase in comparison with the end of 2007. This came as a result
of the increase in services sector index by (10.5%), the industry
sector index by (42.8%), but the financial sector decreased index
by (0.7%). The weighted index closed at (8846) points at the end
of September, a (17.6%) increase in comparison with the end of
2007. The trading volume during September 2008 reached to JD
(18.1) billion compared to JD (9) billion with the same month
of the last year, a (101%) increase. The number of traded shares
increased to (4.644) billion shares in comparison with (3.210)
billion shares at the same period of last year, a (%44.6) increase.
The number of executed contracts increased to (3.207) million
contracts, an increase of (25%) in comparison with the same
period of last year. Market capitalization of listed companies
increased by JD (5.8) billion reaching JD (35) billion, a (20%)
increase against the end of year 2007, constituting (312%) of
the GDP.

ا�ستثمـار الأجنبي

Foreign Investment

بلغت قيمة الأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري الأردنيني خالل �شهر �أيلول
.) مل�ستثمرين عرب%54.3(  منها،) مليون دينار357.8(
) مليون327.1( بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%52.2(  منها،دينار
) مليون30.8( بلغ �صايف ا�ستثمار غري الأردنيني خالل هذا ال�شهر
.دينار
) من القيمة%49.8( �شكلت الأ�سهم اململوكة من قبل غري الأردنيني
،) مل�ستثمرين عرب%34.1(  منـها، ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �أيلول
.) لغري العرب%15.7(و

The value of shares purchased by Non-Jordanians in
September equaled JD(357.8) million, (54.3%) of which
were purchased by Arabs.
The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (327.1)
million, (52.2%) of which were sold by Arabs.
During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD(30.8) million.
By the end of September, shares owned by non-Jordanians
represented (49.8%) of ASE market capitalization, (34.1%) of
which are owned by Arab investors and (15.7%) by Non-Arabs.
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ASE’s Performance Indicators

م�ؤ�شرات �أداء البور�صة
�آب

�أيلول

%
Change

August

September

Trading Value (JD million)

(13.9)

1617

1617

Avg. Daily Trading Value (m)

(13.9)

77

66.3

No. of Traded Shares (m)

(26.6)

438.2

321.5

No. of Contracts (thousand)

(18.5)

297.9

242.9

Market Capitalization (JD m)

(6.6)

37529

35046

)حجم التداول (مليون دينار
)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون
)عدد الأ�سهم (مليون
)عدد العقود (بالألف
)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Lowest Ten Performers

Top Ten Performers

%
Company’s Name

الإغالق

Closing

%

ا�سم ال�شركة

Specialized Investment
Compounds

34.2

6.35

التجمعات اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة

Comprehensive Multiple
Transportation

32.2

1.18

Al-Tahdith for Real Estate
Investment

30.5

Jordan Poultry Processing
and Marketing*

الإغالق

Company’s Name

Closing

ا�سم ال�شركة

General Investment

23.7

6.00

اال�ستثمارات العامة

املتكاملة للنقل التعدد

Ready Mix Concrete and
Construction Supplies

17.9

2.83

الباطون اجلاهز
والتوريدات الإن�شائية

1.32

التحديث لال�ستثمارات
العقارية

Jordan project for
Tourism Development*

14.6

6.90

الأردن لتطوير امل�شاريع
*ال�سياحية

30.1

0.93

الأردنية لتجهيز وت�سويق
*الدواجن ومنتاجاتها

Al-Qaria Food and
Vegetable Oil Industries

13.8

3.30

القرية لل�صناعات الغذائية
والزيوت النباتية

Intermediate Petro
Chemicals Industries

29.2

1.21

ال�صناعات البرتوكيماوية
الو�سيطة

Palaces Real Estate and
Development

12.7

5.05

الق�صور للم�شاريع العقارية

Premier Business and
Projects

25.3

5.95

املت�صدرة للأعمال
وامل�شاريع

Akary for Industries and
Real Estate Inv.

12.3

1.28

عقاري لل�صناعات
واال�ستثمارات العقارية

Jordanian Expatriates
Investment Holding

25.1

1.34

اال�ستثمارية القاب�ضة
للمغرتبني الأردنيني

Union Tobacco and
Cigarette Industries

10.9

3.05

م�صانع االحتاد لإنتاج التبغ
وال�سجائر

Ihdathiat Co-Ordinates

24.1

1.80

الإحداثيات العقارية

Societe General DeBanque -Jordan

10.7

2.79

بنك �سو�سيتيه جرنال
الأردن

AD-Dulayl Industrial Park
and Real Estate

23.9

1.59

جممع ال�ضليل ال�صناعي
العقاري

Comprehensive Multiple
Project

10.1

2.94

املتكاملة للم�شاريع املتعددة

Al-Amal Financial
Investment

21.7

1.95

الأمل لال�ستثمارات املالية

National Poultry

10.0

2.20

الوطنية للدواجن

* The change in price calculation based on the reference price for the share of
the company

* مت احت�ساب التغري يف ال�سعر بناءا على ال�سعر املرجعي ل�سهم ال�شركة
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