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زيارة دولة رئيس الوزراء 
األفخم لمؤسسات 

سوق رأس المال األردني

قام رئيس الوزراء سمير الرفاعي خالل زيارته لهيئة األوراق المالية 
سوق  ومؤسسات  عمان  لبورصة  التحتية  البنية  على  باالطالع 
السيد  عمان  لبورصة  التنفيذي  المدير  قدم  حيث  المال،  رأس 
جليل طريف شرحاً حول أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في 
مجال تطوير البنية التحتية اإللكترونية للبورصة ومؤسسات سوق 
اإللكتروني  التداول  المال، خاصة في مجال تطبيق نظام  رأس 
وأنظمة  المالية  األوراق  لدى هيئة  الرقابة  بنظام  وربطه  الجديد 
مركز اإليداع اإللكترونية، هذا باإلضافة إلى التطورات الحديثة التي 
تقوم بها البورصة في مجاالت نشر المعلومات وتطوير الموقع 
اإللكتروني الجديد، كما قام رئيس الوزراء بزيارة لمواقع األجهزة 
الحديثة  التجهيزات  على  واطلع  السوق  بمؤسسات  الخادمة 
إطار  ضمن  مؤخراً  باستخدامها  السوق  مؤسسات  بدأت  التي 

مشروع تطوير البنية التحتية الممول من االتحاد األوروبي. 

The Prime Minister’s Visit 
to Jordan Capital Market 
Institutions

During his visit to the Jordan Securities Commission (JSC), 
the Prime Minister, Mr. Samir Rifai, was introduced to the 
Amman Stock Exchange’s (ASE) technical infrastructure. 
The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, gave a presentation 
highlighting the ASE achievements in the field of devel-
oping the market technical infrastructure, especially in 
the area of implementing the new electronic trading 
system which is interconnected with the JSC surveil-
lance system and the Securities Depositary Center elec-
tronic system. In addition, Mr. Tarif highlighted the ASE 
efforts in developing new means for data dissemination, 
as well as the introduction of the ASE new website.The 
Prime Minister also visited the ASE servers’ rooms where 
he listened to a brief explanation regarding the modern 
equipments have started to be used by the capital mar-
ket institutions recently within the project of infrastructure 
development funded by the European Union.
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أداء بورصة عمان خالل 
عام  2009

دينار  تداوالت عام 2009 بحجم )9.7( مليار  بورصة عمان  أنهت 
مقارنه مــع )20.3( مليار دينار للعام السابق أي بانخفاض نسبته 
أن  إال  التداول  حجم  في  التراجع  من  الرغم  وعلى   .)%52.4(
إلى  المتداولة  األسهم  والذي يعكس عدد  األسهم  معدل دوران 
الحالي  العام  خالل  حافظ  قد  المدرجة  لألسهم  الكلي  العدد 
على نفس معدله للعام السابق حيث بلغ معدل دوران األسهم 
في البورصة )91.4%(. وتم خالل العام الحالي إدراج )11( شركة 
بورصة  المدرجة في  الشركات  ليرتفع عدد  البورصة  جديدة في 

عمان إلى )272( شركة. 

الحرة  باألسهم  المرجح  األسهم  ألسعار  القياسي  الرقم  وأغلق 
عند مستوى )2534( نقطة مقارنة مع )2758( نقطة بنهاية العام 
الماضي، أي بانخفاض نسبته )8.1%(، ورافق ذلك ارتفاع في عدد 
األسهم المتداولة خالل العام 2009 بنسبة )10.7%( حيث بلغ عدد 
األسهم المتداولة )6( مليار سهم نفذت من خالل )3( ماليين عقداً 
تداولها خالل عام 2008 نفذت  مقارنة مع )5.4( مليار سهم تم 
من خالل )3.8( مليون عقد. كما بلغت القيمة السوقية لألسهم 
المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2009 )22.6( مليار دينار 

مشكلة بذلك ما نسبته )150%( من الناتج المحلي اإلجمالي.

العام  خالل  عمان  بورصة  في  األردنيين  غير  استثمار  صافي  أما 
2009 فقد انخفض خالل العام الحالي بمقدار )3.8( مليون دينار، 
مقارنة مع ارتفاع بقيمة )310( مليون دينار لعام 2008، وقد بلغت 
نسبة ملكية غير األردنيين في بورصة عمان في نهاية عام 2009 

حوالي )48.9%( مقارنة مع )49.2%( بنهاية العام 2008.

واستمرت بورصة في جهودها المتواصلة الرامية لتطوير وتحديث 
سوق األوراق المالية، فقد قامت خالل عام 2009 بإنجاز وتدشين 
ورفع  التطور  تعزيز  في  أثر  لها  سيكون  التي  المشاريع  من  عدد 
التقنية  البنية  وتحديث  السوق  أداء  في  والشفافية  الكفاءة  وزيادة 
بورصة  قامت  فقد  المعلومات.  نشر  وسائل  وتحسين  للبورصة 
عمان خالل عام 2009 بتطبيق النسخة الجديدة من نظام التداول 
اإللكتروني NSC V900، والذي يتميز بالسرعة العالية والكفاءة في 
استقبال األوامر ومعالجتها، كما يتميز بتطويره لبرامج توفر سيطرة 
رقابية  أنظمة  التداول، وتطوير  للبورصة على أحداث جلسة  تامة 
جميع  بتحديث  قامت  كما  المعلومات.  بنشر  خاصة  وأخرى 
وفاعلية  كفاءة  ذات  حديثة  بأجهزة  واستبدالها  الخادمة  األجهزة 
لتشغيل  واألمان  والجاهزية  الكفاءة  درجات  أعلى  لضمان  أكبر 
قامت  كما  بالتداول.  المتعلقة  وتلك  الداخلية  البورصة  أنظمة 
بورصة عمان خالل عام 2009 بإطالق موقعها اإللكتروني الجديد 

Performance of ASE 
During 2009
Amman Stock Exchange (ASE) ended the trading trans-
actions for the year 2009. by a volume that reached 
JD 9.7 billion compared with JD 20.3 billion for 2008, a 
decrease of 52.4%. Despite the decline, the share turn-
over, reflecting the number of traded shares to the total 
number of listed shares, maintained during this year the 
same turnover of the last year; i.e. 91.4%. During this year, 
11 new companies were listed at the ASE to increase the 
number of listed companies to 272 companies. 

The ASE price index weighted by free float decreased 
by 8.1% reaching 2534 points compared to 2758 points 
at the end of 2008, The number of traded shares in-
creased by10.7% during 2009. The number of traded 
shares reached 6 billion shares implemented through 3 
million contracts compared with 5.4 billion shares trad-
ed during 2008 through 3.8 million contracts. The market 
capitalization of shares listed at the ASE reached JD 22.6 
billion by the end of 2009 constituting 150% of the GDP. 

The net non-Jordanian investments at the ASE increased 
JD 1.1 million in 2009 compared with an increase of JD 
310 million in 2008. The non-Jordanian ownership at the 
ASE reached 48.3% by the end of November 2009 com-
pared to 49.2% by the end of 2008. 

The ASE furthered its efforts to develop and update the 
securities market. In 2009, the ASE launched a number 
of projects that will help enhancing development and 
transparency of the market performance. Such projects 
will also help update the infrastructure of the ASE and 
introduce new means of information dissemination. In 
2009, the ASE adopted the new version of the electronic-
trading system (NSC V900) characterized by high speed, 
efficiency in receiving buy and sell orders, developing 
the functions of the program responsible for managing 
the trading session, which allows full control over the ses-
sion. Moreover, the system is connected to other surveil-
lance and information dissemination systems. The ASE 
worked on updating all servers and replacing them with 
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والذي صمم بطريقة عصرية وحديثة ترقى إلى المعايير العالمية 
التكنولوجيا  خالل  من  والموقع  المستخدم  بين  أكبر  تفاعال  ويتيح 
الحديثة المستخدمة في تصميمه، ويحتوي الموقع الجديد على 
مزايا جديدة ومعلومات إضافية تم عرضها بأسلوب يسُهل على 

المستخدم الحصول عليها.

مالية  أدوات  استحداث  بدراسة  حالياً  عمان  بورصة  تقوم  كما 
وزيادة  المالية  األدوات  في  التنويع  لزيادة  البورصة  في  جديدة 
عمق السوق، لجذب المزيد من المستثمرين المحليين واألجانب 
البورصة، إضافة إلى إطالق خدمة  وتوسيع قاعدة االستثمار في 

التداول عبر اإلنترنت.

modern servers of high efficiency and effectiveness to 
secure a higher degree of efficiency, promptness, and 
safety to operate the ASE internal systems and the trad-
ing systems. In 2009, the ASE launched its new website, 
which fulfills international standards and permits further 
interaction with the user. The site offers further advan-
tages and additional information displayed in a user-
friendly manner. 

The ASE is currently engaged in creating new financial in-
struments to achieve further diversification and increase 
the market depth to attract further local and foreign in-
vestors as well as expanding the investment base at the 
ASE and launching the electronic-trading service.

ASE Price Index Weigthed by Free Floatالرقم القياسي لبورصة عمان المرجح باألسهم الحرة
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Awareness lecture in 
Philadelphia University

Amman Stock Exchange (ASE) in cooperation with the 
Business Administration Faculty/ Banking and Finance 
Dep. at the Philadelphia University, held an awareness 
lecture to spread investment culture and raise aware-
ness among banking and finance students. The CEO 
of ASE, Mr. Jalil Tarif, in the presence of 
the Dean of the Business Administration 
Faculty, Dr. khaled Al sartawi, the Head 
of the Finance Department, Dr. Abed 
Alnafeh Alzorari and a number of pro-
fessors and students delivered a lecture 
entitled “Recent developments of the 
Jordan Capital Market” concentrating 
on the technical and legislative devel-
opments at the ASE and the basic top-
ics relevant to Jordan capital market 
and securities trading, in addition to a 
glimpse on the main concepts related 
to the capital market including securities, bonds, in addi-
tion to the discussion of the international financial crises 
and its effects on the global economy in general and 
the ASE in particular. Tarif also stressed on the important 
role of the capital market in increasing investments and 
creating job opportunities, which supports the econom-
ic growth in the kingdom and attracts local and foreign 
investments as the non- Jordanian investments reached 
about (48%) of the ASE market capitalization.

Student Delegations Visit 
ASE

Student delegations from Al- Isra University/ Faculty of 
Economics and Um Umara School visit the ASE. Mr. Am-
jad Al-Qudah, the Head of Awareness and Public Re-
lations Dept.briefed them on the latest legislative and 
technical developments of the Jordan Capital Market 
and the basic investment principles at the ASE.

محاضرة تثقيفية في 
جامعة فيالدلفيا 

والمالية  اإلدارية  العلوم  كلية  مع  بالتعاون  عمان  بورصة  عقدت 
محاضرة  فيالدلفيا  بجامعة  والمصرفية  المالية  العلوم  قسم 
قسم  طالب  لدى  الوعي  وزيادة  االستثمار  ثقافة  لنشر  تثقيفية 
العلوم المالية والمصرفية ، حيث قام السيد جليل طريف المدير 
اإلدارية  العلوم  كلية  عميد  وبحضور  عمان  لبورصة  التنفيذي 

والمالية الدكتور خالد السرطاوي 
المالية  العلوم  قسم  ورئيس 
النافع  عبد  الدكتور  والمصرفية 
الزرري وعدد من أستاذة الجامعة 
حول  محاضرة  بتقديم  والطلبة 
سوق  في  الحديثة  "التطورات 
األردني" حيث ركزت  المال  رأس 
التطورات  على  المحاضرة  هذه 
في  والتشريعية  والفنية  التقنية 
المواضيع  وعلى  عمان  بورصة 
رأس  بسوق  المرتبطة  األساسية 
باألوراق  والتعامل  األردني  المال 
إعطاء  إلى  إضافة  المالية، 

بسوق  المرتبطة  األساسية  واألدوات  المفاهيم  بعض  عن  لمحة 
المال، بما في ذلك األسهم والسندات, إضافة إلى مناقشة  رأس 
األزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاد العالمي بشكل عام 
رأس  سوق  أهمية  على  أكد  .كما  خاص  بشكل  عمان  وبورصة 
المال الوطني في زيادة االستثمارات وخلق فرص التوظيف األمر 
بالمملكة هذا  االقتصادي  النمو  تعزيز معدالت  الذي يسهم في 
باإلضافة إلى جذب االستثمارات المحلية والخارجية، خاصة وان 
القيمة  مجمل  من   )%48( نحو  تشكل  األردنية  غير  االستثمارات 

السوقية للبورصة .

وفود طالبية تزور بورصة 
عمان 

بزيارة  عمارة  أم  ومدرسة  اإلسراء  جامعة  من  كل  من  وفد  قام 
بورصة عمان. حيث قدم السيد أمجد القضاة رئيس دائرة التوعية 
واإلنجازات  الحديثة  التطورات  أهم  عن  شرحاً  العامة  والعالقات 
الماضية  السنوات  خالل  األردني  المال  رأس  سوق  شهدها  التي 
وآخر التطورات التشريعية والتكنولوجية و أساسيات االستثمار في 

البورصة
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قرارات بورصة عمان:
قرارات المدير التنفيذي:

الدواجن  وتسويق  لتجهيز  األردنية  الشركة  بأسهم  التداول  عادة  إ	 
في البورصة وذلك اعتباراً من 2009/12/3.

	 إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة وادي الشتا لالستثمارات 
السياحية والبالغة )4.744.618( سهماُ، ليصبح رأس المال المدرج 

في البورصة )9.744.618( سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/12/6.

األلبسة  لصناعة  الزى  شركة  مال  رأس  في  الزيادة  أسهم  	 إدراج 
المال المدرج  الجاهزة والبالغة )1.711.223( سهماُ، ليصبح رأس 

في البورصة )15( مليون سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/12/6.

  	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  الثالثين  و  الخامس  اإلصدار  إدراج 
اسمية  بقيمة  سند   )50.000( عددها  والبالغ   2010/5/5 استحقاق 
وذلك  دينار،  مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها 

اعتباراً من 2009/12/6.

الضليل  مجمع  شركة  عن  الصادرة  القرض  اسناد  إدراج  	 إلغاء 
الصناعي العقاري في البورصة وذلك اعتبارا من 2009/12/8.

  	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  الثالثين  و  الثالث  اإلصدار  إدراج 
استحقاق 2010/4/26 والبالغ عددها )50.000( سند بقيمة اسمية 
مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )50( مليون دينار وذلك 

اعتباراً من2009/12/9.

  	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  الثالثين  و  السادس  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   )100.000( عددها  والبالغ   2010  /5/18 استحقاق 
مليون   )100( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها  اسمية 

دينار، وذلك اعتباراً من 13 /2009/12.

الضليل  مجمع  شركة  عن  الصادرة  القرض  بأسناد  التداول  	 إيقاف 
الصناعي العقاري في البورصة وذلك اعتباراً من 2009/12/15.

	 إدراج أسهم الزيادة في رأس مال الشركة العربية الدولية للفنادق 
والبالغة )5( مليون سهماُ، ليصبح رأس المال المدرج في البورصة 

)32( مليون سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/12/16.

	 إعادة التداول بأسهم شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة في 
البورصة وذلك اعتباراً من 2009/12/16.

	 إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة إعمار للتطوير واالستثمار 
المال  رأس  ليصبح  سهماُ،   )3.005.670( والبالغة  العقاري 
من  اعتباراً  وذلك  سهماً،   )16.785.670( البورصة  في  المدرج 

.2009/12/20

	 إعادة التداول بأسهم شركة أمانة لالستثمارات الزراعية والصناعية 
في البورصة وذلك اعتباراً من 2009/12/21.

	 تغيير اسم شركة بنك اإلنماء الصناعي إلى شركة بنك األردن دبي 
اإلسالمي وذلك اعتباراً من 2009/12/28.

ASE Resolutions:

CEO Decisions:

Re-trade the shares of Jordan Poultry Processing and • 
Marketing, as of December 3, 2009.

List the (4.744.618) shares capital increase of Winter • 
Valley Tourism Investment, as of December 6, 2009. The 
company paid in capital reached (9.744.618) shares.

List the (1.711.223) shares capital increase of El-Zay Ready • 
Wear Manufacturing, as of December 6, 2009. The com-
pany paid in capital reached (15) million shares.

List the thirty-fifth issue of Treasury Bills for the • 
year 2009, as of December 6, 2009. The maturity 
date is 5/5/2010 and the total value is JD (50) 
million.

Cancelling the listing of bonds issued of Al-Dulayl In-• 
dustrial Park as of December 8, 2009.

List the thirty-third issue of Treasury Bills for the • 
year 2009, as of December 9, 2009. The maturity 
date is 26/4/2010 and the total value is JD (50) 
million.
List the thirty-sixth issue of Treasury Bills for the • 
year 2009, as of December 13, 2009. The maturity 
date is 18/5/2010 and the total value is JD (100) 
million.

Suspend the trading in bonds issued of Al-Dulayl In-• 
dustrial Park, as of December 15, 2009. 

List the (5) million shares capital increase of Arab In-• 
ternational Hotels, as of December 16, 2009. The com-
pany paid in capital reached (32) million shares.

Re-trade the shares of Al-Fatihoun Al-Arab for Indus-• 
trial and Trade, as of December 16, 2009.

List the (3.005.670) shares capital increase of Em-• 
mar Investments and Real Estate Development, as 
of December 20, 2009. The company paid in capital 
reached (16.785.670) million shares.

Re-trade the shares of Aman for Agriculture and Indus-• 
trial Investment, as of December 21, 2009.

Change the name of The Industrial Development Bank to • 
the Jordan Dubai Islamic Bank as of December 28, 2009.
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List the thirty-seventh issue of Treasury Bills for the • 
year 2009, as of December 28, 2009. The maturity 
date is 22/11/2010 and the total value is JD (50) 
million.

List the thirty-ninth issue of the Water Authority Bills, as • 
of December 28, 2009. The maturity date is 18/11/2012.
The total value is JD (7.5) million, and (5.692%) interest 
rate.

List the (2) million right issues capital increase of Na-• 
tional Steel Industry, as of December 29, 2009.

  	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  الثالثين  و  السابع  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   )50.000( عددها  والبالغ   2010/11/22 استحقاق 
مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها  اسمية 

دينار، وذلك اعتباراً من 28 /2009/12.

	 إدراج اإلصدار التاسع والثالثون من سندات سلطة المياه استحقاق 
مقدارها  اسمية  بقيمة  آالف   )7.5( عددها  والبالغ   2012/11/8
وسعر  دينار,  مليون   )7.5( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1.000(

فائدة) 5.692%( وذلك اعتباراً من2009/12/28.

( مليون حق اكتتاب باسهم الزيادة في الشركة الوطنية  إدراج ) 2	 
لصناعة الصلب وذلك اعتباراً من 29 /2009/21.

مؤشرات أداء بورصة 
عمان

ASE Performance 
Indicators

% 
Change

تشرين الثاني 
November

كانون األول
December

Trading Value (JD million) 38.1 474.2 655.1 حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m)  19.6 25 29.8 المعدل اليومي لحجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m) 47 360.7 530.4 عدد األسهم )مليون(

No. of Contracts (thousand) 7.5 177.1 190.3 عدد العقود )باأللف(

Market Capitalization (JD m) (1.9) 23027 22574 القيمة السوقية )مليون دينار(

Foreign Investment
The value of shares purchased by Non-Jordanians in • 
December equaled JD (120.1) million, (93.4%( of which 
were purchased by Arabs.

The value of shares sold by Non-Jordanians was JD • 
(124.9) million, (89.1%) of which were sold by Arabs. 

During this month, net Non–Jordanian investments • 
showed a negative balance of JD (4.9) million.

By the end of December, shares owned by non-Jor-• 
danians represented (48.8%) of ASE market capital-
ization, (33.3%) of which are owned by Arab investors 
and (15.5%) by Non-Arabs.

االستثمـار األجنبي
	 بلغت قيمة األسهم المشتراة من قبل غير األردنيين خالل شهر 
لمستثمرين   )%93.4( منها  دينار،  مليون   )120.1( األول  كانون 

عرب.

 )  	124.9( األردنيين  غير  قبل  من  المباعة  األسهم  قيمة  بلغت 
مليون دينار، منها )89.1%( تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. 

( مليون  بلغ صافي استثمار غير األردنيين خالل هذا الشهر )4.9	 
دينار بالسالب.

من   )%  	48.8( األردنيين  غير  قبل  من  المملوكة  األسهم  شكلت 
القيمة السوقية للبورصة في نهاية كانون األول، منـها )%33.3( 

لمستثمرين عرب، و)15.5%( لغير العرب.
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الشركات العشر األكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها
TOP TEN PERFORMERS

COMPANY'S NAME )%(  اإلغالق
Closing اســــم الشــركـــة

AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE(1) 55.8 0.67 الفاتحون العرب للصناعة والتجارة )1(

AMANA FOR AGR.& INDUSTRIAL INVESTMENT(2) 34.8 0.31 أمانة لالستثمارات الزراعية والصناعية )2(

PETRA EDUCATION 30.6 4.35 البتراء للتعليم

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS 29.1 4.13 التجمعات االستثمارية المتخصصة

SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENT 26.2 3.90 األردنية لالستثمارات المتخصصة

AL AHLIA ENTERPRISES 26.2 3.13 األهلية للمشاريع

JORDAN NATIONAL SHIPPING LINES 25.3 2.13 الخطوط البحرية الوطنية األردنية

FIRST NATIONAL VEGETABLE OIL INDUSTRIES 16.3 0.93 الوطنية األولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية

ALISRAA FOR ISLAMIC FINANCE AND INVESTMENT 16.1 1.01 اإلسراء لالستثمار والتمويل اإلسالمي

RESOURCES FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT 15.7 0.96 الموارد للتنمية واالستثمار

)1( تم احتساب التغير في سعر سهم الشركة مع األخذ بعين االعتبار السعر االفتتاحي الذي تم احتسابه نتيجة تخفيض رأسمال الشركة
)2( تم احتساب التغير بناًء على السعر االفتتاحي

(1) The change in company’s price was calculated taking into consideration the company’s opening price which 
was calculated according to capital decrease
(2) The change was calculated based on open price

 الشركات العشر األكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها
WORST TEN PERFORMERS

COMPANY'S NAME )%(
اإلغالق 
Closing اســــم الشــركـــة

AKARY FOR INDUSTRIES & REAL ESTATE INVESTMENTS 48.6 0.54 عقاري للصناعات واالستثمارات العقارية

JORDAN PAPER & CARDBOARD FACTORIES 45.4 1.12 مصانع الورق والكرتون األردنية

UNITED GROUP HOLDINGS 34.6 0.53 المجموعة المتحدة القابضة

JORDAN CERAMIC INDUSTRIES 31.1 0.51 مصانع الخزف األردنية

HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE 26.3 0.59 الكفاءة لالستثمارات العقارية

ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT 25.0 0.42 العرب للتنمية العقارية

UNITED ARAB INVESTORS 21.8 0.43 المستثمرون العرب المتحدون

THE INVESTORS & EASTERN ARAB FOR IND. & REAL EST. INV. 20.0 1.04
 المستثمرون والشرق العربي لالستثمارات الصناعية

والعقارية

RUM ALADDIN INDUSTRIES 20.0 0.68 رم عالء الدين للصناعات الهندسية

TUHAMA FOR FINANCIAL INVESTMENTS 19.4 0.50 تهامة لالستثمارات المالية
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الشركات العشر االكثر تداوالً في بورصة عمان لشهر كانون االول 2009 
TOP TEN COMPANIES BY VALUE TRADED AT THE ASE,DECEMBER 2009

COMPANY'S NAME

سعر اإلغالق
Closing Price

% النسبة إلى  
التداول الكلي

للبورصة
%To The Total 
Value Traded 

حجم التداول )دينار( 
Value Traded

(JD)
اســــم الشــركـــة

الشهر السابق
Last month

الشهر الحالي
This month

AL AHLIA ENTERPRISES 2.48 3.13 12.3 80,569,638 األهلية للمشاريع

SPECIALIZED INVESTMENT COM-
POUNDS 3.20 4.13 5.6 36,685,954 التجمعات االستثمارية المتخصصة

UNION LAND DEVELOPMENT CORPO-
RATION 1.7 1.56 4.4 28,796,768 االتحاد لتطوير االراضي

ARAB BANK 12.60 12.15 4.2 27,789,738 البنك العربي

ALIA- THE ROYAL JORDANIAN AIR-
LINES 2.02 2.03 4.2 27,376,629 عالية- الخطوط الجوية الملكية األردنية

UNITED GROUP HOLDINGS 0.81 0.53 3.5 23,211,905 المجموعة المتحدة القابضة

TAAMEER JORDAN HOLDINGS 0.58 0.47 3.4 22,109,858 االردنية للتعمير القابضة

JORDAN PHOSPHATE MINES 17.15 18.00 3.2 21,043,748 مناجم الفوسفات االردنية

ALISRAA FOR ISLAMIC FINANCE AND 
INV. 0.87 1.01 2.9 19,211,663 اإلسراء لالستثمار والتمويل اإلسالمي

JORDAN CLOTHING 2.78 2.76 2.7 17,551,321 األلبسة األردنية

TOTAL - - 46.5 304,347,222 المجموع


