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تشرين األول

General Assembly
Meeting of the
Federation of Euro-Asian
Stock Exchanges (FEAS)
ِAmman Stock Exchange (ASE), represented by the Deputy
CEO, Mr. Nader Azar, participated in the meetings of the
Working Committee, Executive Committee and the General
Assembly of the Federation of Euro-Asian Stock Exchanges
(FEAS) which was held in Budva Republic of Montenegro
during the period from 24-26 September 2009.
Mr. Nader Azar chaired the Working Committee
Meeting at which many important issues were discussed
regarding to the Activity Plan of the Federation for
2009 and 2010. The Committee also discussed the
reports submitted by the Affiliate Member Task Force,
Media Task Force, Corporate Governance Task Force,
Research & Development Task Force, Indexes Task
Force, and the reports submitted by the Task Force of
Rules & Regulations and Blue Chip Listing Task Force.
They discussed the revenues and expenses survey and
the bilateral exchange visit program between the
federation members, as well as the publications issued
by the FEAS special internal reports for members. The
Draft Budget for the Federation years 2009 and 2010
were discussed. Finally, the committee discussed of the
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االجتماع السنوي
الخامس عشر التحاد
البورصات االوروبية
)FEAS( االسيوية
شاركت بورصة عمان ممثلة بالسيد نادر عازر نائب المدير
التنفيذي في اجتماعات لجنة العمل واللجنة التنفيذية والجمعية
 والذين تم عقدهمFEAS العامة التحاد البورصات األوروبية اآلسيوية
26-24 في مدينة بودفا بجمهورية الجبل األسود خالل الفترة من
 وقد ترأس السيد نادر عازر اجتماع لجنة العمل حيث.2009 أيلول
تم خالله مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال االجتماع
والمتعلقة بعمل االتحاد كتقرير خطة عمل االتحاد للعام الحالي
 كما تم مناقشة،2010  وخطة عمل االتحاد للعام المقبل2009
التقارير المقدمة من قبل فرق عمل االتحاد كتقرير فرق العمل
 واإلعالمAffiliate Member Task Force الخاصة باألعضاء التابعين
Corporate Governance  والحوكمة المؤسسيةMedia Task Force
،Research & Development  واألبحاث والتطوير،Task Force
 والتقارير المقدمة من قبل فرقة،Indexes Task Force والمؤشرات
 وإدراجRules & Regulation العمل الخاصة بالقوانين التعليمات
 كذلك تم مناقشة نتائج المسح.Blue Chip Listing الشركات الكبرى
،المتعلق بتحليل اإليرادات والمصاريف للدول األعضاء باالتحاد
 الى جانب مناقشة،وبرنامج تبادل الزيارات بين أعضاء االتحاد
والمطبوعات والمنشورات الصادرة عن االتحاد والتقارير الداخلية
 كما تم خالل االجتماع مناقشة.الخاصة بالبورصات األعضاء باالتحاد
 وأخيرا ً تم مناقشة.2010 و2009 الموازنة التقديرية لالتحاد للعامين
مقترح الفيلم الترويجي لالتحاد والمقدم من قبل فرقة العمل الخاصة
.باإلعالم برئاسة سوق مسقط لألوراق المالية

proposed promotional movie of the Federation that was
addressed by the Media Task Force chaired by Muscat
Securities Market.
The ASE participated in the Executive Committee, several
issues were discussed such as proposed amendments of
the FEAS Charter and the 5-year Strategic Plan for the
Federation and the proposed suggestions by the Working
Committee of the Federation and Draft Budget for the
year 2010 and the Proposed Membership Dues and Dues
estimates. New membership applications submitted
by the Istanbul Gold Exchange, the Association of
Certified Capital Market Professionals of Jordan, Muscat
Securities Market Brokers Association, The Association of
Capital Market Institutions of Turkey and the Securities
and Exchange Brokers Association of Iran. During the
meeting Auditor Report and the financial statements for
the year 2008 of the Federation were discussed.
The ASE also participated in the General Assembly
Meeting of the Federation, were they approved the
amendments made to the FEAS Charter, and accepting
new members to the federation. They also approved the
Activity Plan for the year 2010 and the 5-year Strategic
Plan, and approving of the financial statements of the
Federation for the year ended 2008.

ASE Resolutions
The ASE Board of Directors Decided on
the following:
• Floating the opening price for Gerasa Insurance share,
as of September 27,2009.

The CEO of the ASE Decided on the
following:
• List the seventeenth issue of Treasury Bills for the year 2009,
as of September 2, 2009. The maturity date is 6/2/2010
and the total value is JD (50) million.
• Re-trade the shares of National Steel Industry, as of September 2, 2009.
• List the (1.85) million shares capital increase of Arab Orient
Insurance For Development, which emanated from Capitalization of JD (1.676.364) of the retained earning and
voluntary reserves and capitalizing JD (173.636) as of September 2, 2009. The company paid in capital reached
(12.85) million shares.
• List the thirty-sixth issue of the Water Authority Bills, as of
September 6, 2009. The maturity date is 21/7/2012.The total value is JD (10) million, and (5.473%) interest rate.

كما شاركت بورصة عمان باجتماع اللجنة التنفيذية والذي تم خالله
،مراجعة التعديالت المقترحة على النظام األساسي لالتحاد
وتم كذلك مناقشة الخطة االستراتيجية الخمسية الحالية لالتحاد
والمقترحات المقدمة من لجنة العمل حول خطة عمل اتحاد
 والمستحقات المالية المتوقعة2010 والموازنة التقديرية للعام
 كذلك فقد تم مناقشة طلبات العضوية الجديدة.على أعضاء االتحاد
 وجمعية معتمدي سوق،المقدمة من بورصة اسطنبول للذهب
، جمعية الوسطاء في سوق مسقط المالي،رأس المال األردني
 وجمعية الوسطاء،وجمعية مؤسسات سوق رأس المال بتركيا
 كما خالل االجتماع مناقشة تقرير مدقق الحسابات.الماليين بإيران
.2008 والحسابات الختامية لالتحاد للعام

كذلك فقد شاركت البورصة في اجتماع الهيئة العامة لالتحاد
وقد تم خالله المصادقة على التعديالت التي تم إدخالها على
 والموافقة على انضمام األعضاء الجدد،النظام األساسي لالتحاد
 كما تم خالل االجتماع المصادقة على خطة العمل.إلى االتحاد
 والمصادقة، والخطة االستراتيجية الخمسية2010 لالتحاد للعام
.2008 على الحسابات الختامية لالتحاد للعام

قرارات بورصة عمان
:قرارات مجلس اإلدارة
ً •تعويم السعر االفتتاحي لسهم شركة جراسا للتامين وذلك اعتبارا
.2009/9/27 من

:قرارات المدير التنفيذي
 استحقاق2009 •إدراج اإلصدار السابع عشر من اذونات الخزينة لعام
) سند بقيمة اسمية مقدارها50.000(  والبالغ عددها2010/2/6
 وذلك اعتبارا ً من،) مليون دينار50( ) دينار وقيمة إجمالية تبلغ1000(
.2009/9/2
•إعادة التداول بأسهم الشركة الوطنية لصناعة الصلب في البورصة
.2009/9/2 وذلك اعتبارا ً من
•إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة الشرق العربي للتأمين
 والتي تمت زيادتها عن طريق رسملة،ً) مليون سهما1.85( والبالغة
) دينار173.636( ) دينار من األرباح المدورة ومبلغ1.676.364( مبلغ
 ليصبح رأس المال المدرج في البورصة،من االحتياطي االختياري
.2009/9/2 ) مليون سهماً وذلك اعتبارا ً من12.85(
•إدراج اإلصدار السادس والثالثون من سندات سلطة المياه استحقاق
)1.000( ) آالف بقيمة اسمية مقدارها10(  والبالغ عددها2012/7/21
)%5.473 ( وسعر فائدة,) مليون دينار10( دينار وقيمة إجمالية تبلغ
.2009/9/6 وذلك اعتبارا ً من
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•إدراج اسهم الزيادة في راس مال شركة االستثمارات والصناعات
المتكاملة (قابضة) والبالغة ( )4مليون سهماُ ،ليصبح رأس المال
المدرج في البورصة ( )11مليون سهماً ،وذلك اعتبارا ً من
.2009/9/6
•السماح لشركة الجزيرة لالستثمارات المالية بالشراء ،وذلك اعتبارا ً
من .2009/9/7
•إيقاف التداول بأسهم شركة بيت المال لالدخار واالستثمار
لإلسكان /بيتنا في البورصة وذلك اعتبارا ً من .2009/9/7
•إدراج ( )272.400حق اكتتاب باسهم الزيادة في شركة الجميل
لالستثمارات العامة وذلك اعتبارا ً من .2009/9/10
•إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة البنك اإلسالمي األردني
والبالغة ( )18.750مليون سهم ،والتي تمت عن طريق رسملة
مبلغ ( )10مليون دينار من االحتياطي االختياري ،ومبلغ ()8.750
مليون دينار من األرباح المدورة ليصبح رأس المال المدرج في
البورصة ( )100مليون سهماً وذلك اعتبارا ً من.2009/9/10
•إدراج ( )13مليون حق اكتتاب باسهم الزيادة في شركة الشرق
األوسط لالستثمارات المتعددة وذلك اعتبارا ً من .2009/9/10
•إدراج اإلصدار الثامن عشر من سندات الخزينة لعام 2009
استحقاق  2012/8/13والبالغ عددها ( )50.000سند بقيمة
اسمية مقدارها ( )1000دينار وقيمة إجمالية تبلغ ( )50مليون
دينار وفائدة ( )%5.287وذلك اعتبارا ً من .2009/9/13
•إدراج اإلصدار الثامن عشر من اذونات الخزينة لعام 2009
استحقاق  2010/2/20والبالغ عددها ( )100.000سند بقيمة
اسمية مقدارها ( )1000دينار وقيمة إجمالية تبلغ ( )100مليون
دينار ،وذلك اعتبارا ً من .2009/9/13
•إدراج اإلصدار التاسع عشر من سندات الخزينة لعام 2009
استحقاق  2012/8/24والبالغ عددها ( )100.000سند بقيمة
اسمية مقدارها ( )1000دينار وقيمة إجمالية تبلغ ( )100مليون
دينار وفائدة ( )%5.488وذلك اعتبارا ً من .2009/9/29
•إدراج اإلصدار التاسع عشر من اذونات الخزينة لعام 2009
استحقاق  2010/2/26والبالغ عددها ( )100.000سند بقيمة
اسمية مقدارها ( )1000دينار وقيمة إجمالية تبلغ ( )100مليون
دينار ،وذلك اعتبارا ً من .2009/9/29
•إدراج اإلصدار العشرون من اذونات الخزينة لعام  2009استحقاق
 2010/8/31والبالغ عددها ( )72.000سند بقيمة اسمية مقدارها
( )1000دينار وقيمة إجمالية تبلغ ( )72مليون دينار ،وذلك اعتبارا ً
من .2009/9/29
•إدراج اإلصدار الحادي والعشرون من اذونات الخزينة لعام 2009
استحقاق  2010/3/3والبالغ عددها ( )50.000سند بقيمة اسمية
مقدارها ( )1000دينار وقيمة إجمالية تبلغ ( )50مليون دينار ،وذلك
اعتبارا ً من .2009/9/29

أداء بورصة عمان
أظهرت مؤشرات األداء في بورصة عمان تراجعاً خالل شهر أيلول
من عام  .2009حيث أغلق الرقم القياسي المرجح لألسهم
الحرة عند ( )2688.2نقطة وبانخفاض نسبته ( )%2.6مقارنة مع
مستواه في نهاية العام  ،2008وقد جاء ذلك نتيجة النخفاض
الرقم القياسي ألسعار أسهم القطاع المالي بنسبة (،)%6.1
بينما ارتفع لقطاع الخدمات بنسبة ( ،)%0.2وقطاع الصناعة بنسبة

• List the (4) million shares capital increase of Investment
and Integrated Industries Co. PLC (Holding CO), as of
September 6, 2009. The company paid in capital reached
(11) million shares.
• Permitting Aljazeera For Financial Investment to buy as of
September 7,2009
• Suspend the Trading of Beit Al-Mal Saving and Investment
For Housing company. As of September 7, 2009.
• List the (272.400) right issues capital increase of Al-Jamil
For Investment, as of September 10,2009.
• List the (18.750) million shares capital increase of Jordan
Islamic Bank, which emanated from capitalizing JD (10) of
the voluntary reserves and capitalizing JD (8.750) million
of the retained earnings as of September 10, 2009. The
company paid in capital reached (100) million shares.
• List the (13) million right issues capital increase of Middle
East Diversified Investment, as of September 10,2009.
• List the Eighteenth issue of Treasury Bonds for the year
2009, as of September 13, 2009. The maturity date is
)13/8/2012. The total value is JD (50) million, and (5.287%
interest rate.
• List the eighteenth issue of Treasury Bills for the year 2009,
as of September 13, 2009. The maturity date is 20/2/2010
and the total value is JD (100) million.
• List the Nineteenth issue of Treasury Bonds for the year
2009, as of September 29, 2009. The maturity date is
)24/8/2012. The total value is JD (100) million, and (5.488%
interest rate.
• List the Nineteenth issue of Treasury Bills for the year 2009,
as of September 29, 2009. The maturity date is 26/2/2010
and the total value is JD (100) million.
• List the Twentieth issue of Treasury Bills for the year 2009, as
of September 29, 2009. The maturity date is 31/8/2010 and
the total value is JD (72) million.
• List the Twentieth -first issue of Treasury Bills for the year
2009, as of September 29, 2009. The maturity date is
3/3/2010 and the total value is JD (50) million.

ASE Performance
ASE performance revealed a decline during September
2009, as the ASE price index weighted by free-float shares
closed at (2688.2) points, a (2.6%) decrease in comparison
with the end of 2008. This came as a result of the decrease
in financial sector index by (6.1%), but the increase of the
services sector by (0.2%), and the industry sector index
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by (2%). The index weighted by market capitalization
closed at (5850.1) points at the end of September, a
(6.3%) decrease in comparison with the end of 2008. The
trading volume until September 2009 reached JD (7.8)
billion compared to JD (18.1) billion in the same period of
the last year, a (56.9%) decrease. The number of traded
shares decreased to (4.65) billion shares in comparison
with (4.63) billion shares at the same period of last year,
a (0.2%) decrease. The number of executed contracts
decreased to (2.361) million contracts, a decrease of
(26.3%) in comparison with the same period of last year.
Market capitalization of listed companies decreased
by JD (1.3) billion reaching JD (24.152) billion, a (4.9%)
decrease against the end of year 2008, constituting
(170.2%) of the GDP.

 كما أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية عند،)%2(
) مقارنة مع مستواه في%6.3( ) نقطة بانخفاض نسبته5850.1(
2009 و بلغ حجم التداول لغاية شهر أيلول.2008 نهاية العام
) مليار دينار لنفس الفترة18.1( ) مليار دينار مقارنة مع7.8( حوالي
 وبالنسبة لعدد.)%56.9( من العام الماضي وبانخفاض نسبته
) مليار سهم مقارنة4.65( األسهم المتداولة فقد ارتفع ليصل إلى
،)%0.2( ) مليار سهم للعام الماضي وبارتفاع نسبته4.63( مع
) مليون2.361( كما انخفضت عدد العقود المنفذة ليصل إلى
.) لنفس الفترة من العام الماضي%26.3(  بانخفاض نسبته،عقد
وبالنسبة للقيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان
) مليار24.152( ) مليار دينار لتصل إلى1.3( فقد انخفضت بمقدار
 لتشكل2008 ) مقارنة مع نهاية عام%4.9( دينار وبانخفاض نسبته
.) من الناتج المحلي اإلجمالي%170.2( مـا نسبتــه

مؤشرات أداء
بورصة عمان

ASE Performance
Indicators
%
Change

آب
August

أيلول
September

Trading Value (JD m)

51.1

482.4

728.9

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

84.9

21.9

40.5

)المعدل اليومي لحجم التداول (مليون

No. of Traded Shares (m)

53.8

373.9

575.2

)عدد األسهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

35.2

186.5

252.1

)عدد العقود (باأللف

Market Capitalization (JD m)

1.7

23741

24152

(القيمة السوقية (مليون دينار

Foreign Investment

االستثمـار األجنبي

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in
September equaled JD(89.1) million, (86%) of which
were purchased by Arabs.

•بلغت قيمة األسهم المشتراة من قبل غير األردنيين خالل شهر
.) لمستثمرين عرب%86(  منها،) مليون دينار89.1( أيلول

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD
(99.4) million, (86.9%) of which were sold by Arabs.

) مليون99.4( •بلغت قيمة األسهم المباعة من قبل غير األردنيين
.) تم بيعها من قبل مستثمرين عرب%86.9(  منها،دينار

• During this month, net Non–Jordanian investments
showed a negative balance of JD (10.3) million.
• By the end of September, shares owned by nonJordanians represented (48.3%) of ASE capitalization,
(33.6%) of which are owned by Arab investors and
(14.7%) by Non-Arabs

) مليون10.3( •بلغ صافي استثمار غير األردنيين خالل هذا الشهر
.دينار بالسالب
) من%48.3( •شكلت األسهم المملوكة من قبل غير األردنيين
)%33.6(  منـها،القيمة السوقية للبورصة في نهاية أيلول
.) لغير العرب%14.7( و،لمستثمرين عرب
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الرقم القياسي المرجح باألسهم الحرة
Price Index Weighted by Market Captalization
of Free Float Shares

2688

Point

نقطة

Year

السنة

2009  أيلول30 لغاية

القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية
Market Cap. For ASE Nationality

33.6%

51.7%

14.7%

Jordanians

أردنيين

Non-Arabs

أجانب

Arabs

عرب

2009  أيلول30 لغاية
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الشركات العشر االكثر ارتفاع اً في اسعار اسهمها خالل شه رأيلول 2009
BEST PERFORMERS DURING SEPTEMBER 2009

اســــم الشــركـــة

اغالق هذا
الشهر(
َ)(دينار
This Month
)Closing (JD

اغالق الشهر
السابق (دينار(
Previous
Month
)Closing (JD

التغير
)(%
Change
)(%

حجم التداول
)دينار(
Trading
Volume
)(JD

االتحاد لالستثمارات المالية

2.88

1.26

128.6

13,311,376

UNION INVESTMENT
CORPORATION

االتحاد لتطوير االراضي

2.82

1.36

107.4

33,673,486

UNION LAND
DEVELOPMENT
CORPORATION

العربية االلمانية للتأمين

4.32

2.10

105.7

6,273,590

ARAB GERMAN
INSURANCE

التجمعات االستثمارية
المتخصصة

4.16

2.37

75.5

18,371,804

SPECIALIZED INVESTMENT
COMPOUNDS

األردن األولى لالستثمار

0.52

0.32

62.5

10,061,295

FIRST JORDAN INVESTMENT

العامة للتعدين

7.15

4.42

61.8

110,108

درويش الخليلي واوالده

1.35

0.84

60.7

18,572,931

& DARWISH AL-KHALILI
SONS

انجاز للتنمية والمشاريع
المتعددة

1.23

0.81

51.9

1,050,194

ENJAZ FOR DEVELOPMENT
& MULTI PROJECTS

الصقر لالستثمار والخدمات
المالية

3.81

2.54

50.0

12,223,685

FALCON FOR INVESTMENT
& FINANCIAL SERVICES

الموحدة للنقل والخدمات
اللوجستية

1.05

0.72

45.8

1,150,379

& UNIFIED TRANSPORT
LOGISTICS
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COMPANY'S NAME

THE PUPLIC MINING

2009 الشركات العشر االكثر انخفاض اً في اسعار أسهمها خالل شهر أيلول
WORST PERFORMERS DURING SEPTEMBER 2009
حجم التداول
()دينار
Trading
Volume
(JD)

التغير
(%)
Change
(%)

اغالق الشهر
(السابق (دينار
Previous
Month
Closing (JD)

اغالق هذا
(الشهر
َ)(دينار
This Month
Closing (JD)

اســــم الشــركـــة

SOCIETE GENERALE DE
BANQUE - JORDANIE

38,492

24.2

1.98

1.50

بنك سوسيته جنرال األردن

JORDANIAN
MANAGEMENT AND
CONSULTING

22,643

22.8

1.45

1.12

االردنية لالدارة واالستشارات

AL-QARIA FOOD AND
VEGETABLE OIL INDUSTRIES

6,906,446

22.2

2.48

1.93

القرية للصناعات الغذائية
والزيوت النباتية

NATIONAL STEEL INDUSTRY *

543,081

20.7

0.87

1.38

*الوطنية لصناعة الصلب

7,486,614

19.7

1.17

0.94

المعاصرون للمشاريع االسكانية

TRAVERTINE

4,272

14.4

1.11

0.95

الترافرتين

AL-NISR AL-ARABI
INSURANCE

11,133

14.3

3.50

3.00

النسر العربي للتأمين

JORDAN ROCK WOOL
INDUSTRIES

4,271

11.0

0.82

0.73

األردنية لصناعات الصوف
الصخري

THE ARAB POTASH

7,175,959

10.4

38.60

34.60

البوتاس العربية

INT'L ARABIAN
DEVELOPMENT AND
INVESTMENT TRADING

1,397,336

10.2

0.98

0.88

االنماء العربية للتجارة
واالستثمارات العالمية

COMPANY'S NAME

CONTEMPRO FOR
HOUSING PROJECTS

*The change in company’s price was calculated taking
into consideration the company’s opening price which
was calculated according to capital decrease
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َ* تم احتساب التغير في سعر سهم الشركة مع االخذ بعين
االعتبار السعر االفتتاحي الذي تم احتسابه نتيجة تخفيض رأسمال
الشركة

