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بورصة عمان تستقبل كبير 
 HSBC االقتصاديين في بنك

كبير  طريف  جليل  السيد  عمان  لبورصة  التنفيذي  المدير  استقبل 
االقتصاديين في بنك HSBC السيد سميث وليامز، حيث قام السيد 
وليامز بإعطاء محاضرة لعدد من الوسطاء الماليين وممثلين عن 
مؤسسات سوق رأس المال حول أثر األزمة المالية العالمية على 
السيد  أجاب  اللقاء  نهاية  وفي  المنطقة،  في  المالية  األسواق 

وليامز على أسئلة الحضور.

اجتماع الهيئة العامة الثاني 
عشر لبورصة عمان

عشر  الثاني  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  عمان  بورصة  تعقد 
يوم الخميس الموافق 2011/3/10 برئاسة معالي السيد محمد 
صالح الحوراني رئيس مجلس إدارة بورصة عمان وبحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لبورصة عمان السيد جليل طريف 
المالية. حيث سيتم خالل االجتماع مناقشة  األوراق  وممثل هيئة 
عام  خالل  ونشاطها  البورصة  إنجازات  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير 
2010 وخطتها المستقبلية، واالستماع إلى تقرير مدقق حسابات 
البورصة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 

كانون األول 2010.

Amman Stock Exchange 
received the chief economist 
from HSBC Bank 

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, received the chief 
economist Mr. Simon Williams from HSBC Bank, where 
Mr. Williams gave a lecture entitled “The World Financial 
Crisis and its Impact on Regional Stock Markets” in 
the presence of a number of financial brokers and 
representatives of the capital market institutions. At the 
end of the lecture Mr. Williams answered questions from 
the audience.

ASE General Assembly 12th 
Meeting
On March 10th, 2011 the ASE held the Twelfth General 
Assembly meeting, which will be chaired by H.E. Mr. 
Mohammad S. AL-Hourani, Chairman of the Board 
of Directors and with the presence of members of the 
Board, the CEO of the ASE, Mr.Jalil tarif and the Jordan 
Securities Commission’s (JSC) representative. During 
the meeting, the Board of Directors will report on ASE’s 
accomplishments and activities and they will discuss 
future plans. Furthermore, the ASE auditor will present his 
audited report, and the financial statements of the fiscal 
year ending on December 31st, 2010 will be endorsed.
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أداء بورصة عمان 
أظهرت مؤشرات األداء في بورصة عمان تراجعاً خالل شهر شباط 
لألسهم  المرجح  القياسي  الرقم  أغلق  حيث   .2011 عام  من 
)5.1%( مقارنة مع  نسبته  وبانخفاض  نقطة   )2251.7( الحرة عند 
النخفاض  نتيجة  ذلك  جاء  وقد   ،2010 العام  نهاية  في  مستواه 
 ،)%5.9( بنسبة  المالي  القطاع  أسهم  ألسعار  القياسي  الرقم 
 ،)%5.8( بنسبة  الصناعة  ولقطاع   ،)%1.6( بنسبة  الخدمات  وقطاع 
كما أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية عند )5042.6( 
نقطة بانخفاض نسبته )5.2%( مقارنة مع مستواه في نهاية العام 
2010.و بلغ حجم التداول لغاية شهر شباط 2011 حوالي )622( 
مليون دينار مقارنة مع )1.085( مليار دينار لنفس الفترة من العام 
األسهم  لعدد  وبالنسبة   .)%42.7( نسبته  وبانخفاض  الماضي 
المتداولة فقد اانخفض ليصل إلى )825.5( مليون سهم مقارنة مع 
)880.5( مليون سهم للعام الماضي وبانخفاض نسبته )%6.3(، 
ألف   )244.4( إلى  ليصل  المنفذة  العقود  عدد  انخفضت  كما 
عقد، بانخفاض نسبته )22.6%( لنفس الفترة من العام الماضي. 
عمان  بورصة  في  المدرجة  لألسهم  السوقية  للقيمة  وبالنسبة 
فقد انخفضت بمقدار )1.03( مليار دينار لتصل إلى )20.829( مليار 
دينار وبانخفاض نسبته )4.7%( مقارنة مع نهاية عام 2010 لتشكل 

مـا نسبتــه )116.9%( من الناتج المحلي اإلجمالي. 

قرارات بورصة عمان:
قرارات مجلس اإلدارة:

في  العرب  والمطورون  الطباعون  شركة  اسهم  ادراج  	 الغاء 
البورصة وذلك اعتباراً من 2011/2/10.

قرارات المدير التنفيذي
	 إدراج اإلصدار الرابع  من اذونات المؤسسة العامة لإلسكان و التطوير 
الحضري استحقاق 2011/11/8 والبالغ عددها ) 20.000( سند 
 )20( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها  بقيمة 

مليون دينار، وذلك اعتباراً من 2010/2/1.

	 إعادة شركة شبركو لألوراق المالية إلى العمل وذلك اعتباراً من 
.2011/2/13

المالية   األوراق  لبيع وشراء  العربي  الصقر  الوسيط شركة  	 إعادة 
إلى العمل وذلك اعتباراً من 2011/2/13.

ASE Performance

ASE performance revealed a decline during February 
2011, as the ASE price index weighted by free-float 
shares closed at (2251.7) points, a (5.1%) decrease in 
comparison with the end of 2010. This came as a result 
of the decrease in financial sector index by (5.9%), 
the services sector index by (1.6%), and the industry 
sector index by (5.8%). The index weighted by market 
capitalization closed at (5042.6) points at the end of 
February, a (5.2%) decrease in comparison with the end 
of 2010. The trading volume until February 2011 reached 
JD (622) million compared to JD (1.085) billion in the 
same period of the last year, a (42.7%) decrease. The 
number of traded shares decreased to (825.5) million 
shares in comparison with (880.5) million shares at the 
same period of last year, a (6.3%) increase. The number 
of executed transactions decreased to (244.4) thousand 
transactions, a decrease of (22.6%) in comparison with 
the same period of last year. Market capitalization of 
listed companies decreased by JD (1.03) billion reaching 
JD (20.829) billion, a (4.7%) decrease against the end of 
year 2010, constituting (116.9%) of the GDP.

ASE Resolutions:

The ASE Board decided on the 
following:

Delisting the Share of Arab Printers and Developers’, • 
as of February 10, 2011.

CEO Decisions

List the Four issue of the Public Institution for Housing • 
and Urban Development Bills for the year 2010, as of 
February 1. 2010. The maturity date is 8/11/2011 and 
the total value is JD (20) million.

Re-trade the Broker Shareco Brokerage Co. of, as of • 
February 13, 2011.

Re-trade the Broker of Arab Falcon for Selling &Buying • 
Securities, as of February 13, 2011.
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Suspend the Middle East Complex Engineering, • 
Electronics and Heavy Industries Company. As of 
February 16, 2011.

Re-trade the shares of Middle East Complex • 
Engineering, Electronics and Heavy Industries 
Company, As of February 17, 2011.

List the Thirty- Four issues of Treasury Bills for the year • 
2010, as of February 22. 2011. The maturity date is 
23/6/2011 and the total value is JD (100) million.

List the Thirty- Five issues of Treasury Bills for the year • 
2010, as of February 22. 2011. The maturity date is 
27/6/2011 and the total value is JD (50) million.

List the Fifty-Five issues of Treasury Bonds for the year • 
2010, as of February 22. 2011. The maturity date is 
16/12/2013. The total value is JD (50) million, and 
(4.389%) interest rate.

List the Fifty-six issues of Treasury Bonds for the year • 
2010, as of February 22. 2011. The maturity date is 
20/12/2013. The total value is JD (76.6) million, and 
(4.394%) interest rate.

للصناعات  االوسط  الشرق  بأسهم شركة مجمع  التداول  	 إيقاف 
من  اعتباراً  وذلك  البورصة  في  والثقيلة  وااللكترونية  الهندسية 

.2011/2/16

للصناعات  االوسط  الشرق  مجمع  شركة  بأسهم  التداول  	 إعادة 
من  اعتباراً  وذلك  البورصة  في  الثقيلة  و  االلكترونية  و  الهندسية 

.2011/2/17

  	2010 لعام  الخزينة  أذونات  من  والثالثون  الرابع  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند  ألف   )100( عددها  والبالغ   2011/6/23 استحقاق 
اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )100( مليون 

دينار، وذلك اعتباراً من 2011/2/22.

إدراج اإلصدار الخامس والثالثون من أذونات الخزينة لعام 2010	  
بقيمة  سند  ألف   )50( عددها  والبالغ   2011/6/27 استحقاق 
)50( مليون  تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها 

دينار، وذلك اعتباراً من 2011/2/22.

لعام  الخزينة  سندات  من  والخمسون  الخامس  اإلصدار  	 إدراج 
سند  ألف   )50( عددها  والبالغ   2013/12/16 استحقاق   2010
 )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها  بقيمة 

مليون دينار وفائدة )4.389%( وذلك اعتباراً من 2011/2/22.

لعام  الخزينة  سندات  من  الخمسون  و  السادس  اإلصدار  	 إدراج 
2010 استحقاق 2013/12/20 والبالغ عددها ) 76.6( ألف سند 
بقيمة اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )76.6( 

مليون دينار وفائدة )4.394%( وذلك اعتباراً من 2011/2/22.
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Foreign Investment
The valu• e of shares purchased by Non-Jordanians in 
February equaled JD (42.9) million, (81.9%)( of which 
were purchased by Arabs.

The value of shares sold by Non-Jordanians was JD • 
(40.7) million, (89.4 %) of which were sold by Arabs. 

During this month, net Non–Jordanian investments • 
showed a Positive balance of JD (2.1) million.

By the end of February, shares owned by non-Jorda-• 
nians represented (49.6%) of ASE capitalization, (32.6 
%) of which are owned by Arab investors and (17 %) 
by Non-Arabs.

االستثمـار األجنبي
	 بلغت قيمة األسهم المشتراة من قبل غير األردنيين خالل شهر 

شباط )42.9( مليون دينار، منها )81.9%( لمستثمرين عرب.

( مليون  بلغت قيمة األسهم المباعة من قبل غير األردنيين )40.7	 
دينار، منها )89.4%( تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. 

( مليون  بلغ صافي استثمار غير األردنيين خالل هذا الشهر )2.1	 
دينار .

من   )%  	49.6( األردنيين  غير  قبل  من  المملوكة  األسهم  شكلت 
 )%32.6( منـها  شباط،  نهاية  في  للبورصة  السوقية  القيمة 

لمستثمرين عرب، و)17%( لغير العرب.

مؤشرات أداء بورصة 
عمان

ASE Performance 
Indicators

% 
Change

كانون الثاني 
January

شباط
February

Trading Value (JD million) (46.6) 405.5 216.5 حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m) (38) 18.4 11.4 المعدل اليومي لحجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m) (39.1) 512.9 312.5 عدد األسهم )مليون(

No. of Contracts (thousand) (40.2) 152.9 91.5 عدد العقود )باأللف(

Market Capitalization (JD m) (4.3) 21775 20829 القيمة السوقية )مليون دينار(
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 الشركات العشر األكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها لشهـر شباط 2011
Top Ten Performers, February 2011

Company's Name

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

UNION TOBACCO & CIGARETTE 
INDUSTRIES

2,415,967 100.0 2.00 4.00 مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

THE UNITED INSURANCE 39,143 25.8 0.93 1.17 المتحدة للتأمين

JORDANIAN DUTY FREE SHOPS 244,378 16.9 17.11 20.00 االسواق الحرة االردنية

BABELON INVESTMENTS 1,071,672 11.1 3.60 4.00 حدائق بابل المعلقة لالستثمارات

IRBID DISTRICT ELECTRICITY 84,185 11.1 17.96 19.95 كهرباء محافظة اربد

MIDDLE EAST PHARMA. & CHMICAL 
IND. & MEDICAL APPLIANCES

49,458 10.1 4.95 5.45
 الشرق االوسط للصناعات الدوائية

والكيماوية والمستلزمات الطبية

ARAB INTERNATIONAL HOTELS 101,816 9.6 1.77 1.94 العربية الدولية للفنادق

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT 158,469 8.5 0.82 0.89 المتكاملة للمشاريع المتعددة

JORDAN TRADE FAC 13,621 8.2 0.98 1.06 التسهيالت التجارية االردنية

THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING

228,286 8.0 1.38 1.49 األردنية إلنتاج األدوية
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الشركات العشر األكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها لشهـر شباط 2011
Worst Ten Performers, February 2011

Company's Name

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

RESOURCES COMPANY FOR 
DEVELOPMENT & INVESTMENT

538,865 36.9 0.65 0.41 الموارد للتنمية واالستثمار

DARWISH AL-KHALILI & SONS 189,364 34.5 0.29 0.19 درويش الخليلي و اوالده

AMWAL INVEST 1,132,955 33.3 0.33 0.22 أموال انفست

The Investors and Eastern Arab For 
Industrial and Real Estate Investments

6,541,281 31.7 0.60 0.41
 المستثمرون والشرق العربي

لالستثمارات الصناعية والعقارية

INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND 
INVESTMENT TRADING

756,136 31.1 0.74 0.51
 االنماء العربية للتجارة واالستثمارات

العالمية

MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG.  
ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

32,273,381 30.9 0.55 0.38
 مجمع الشرق االوسط للصناعات

الهندسية وااللكترونية والثقيلة

TUHAMA FOR FINANCIAL INVESTMENTS 2,811,060 29.6 0.54 0.38 تهامة لالستثمارات المالية

INTERNATIONAL CERAMIC INDUSTRIES 17,482 29.3 0.41 0.29 الدولية للصناعات الخزفية

UNITED ARAB INVESTORS 5,908,554 28.9 0.38 0.27 المستثمرون العرب المتحدون

REAL ESTATE DEVELOPMENT 751,653 27.3 0.33 0.24 تطوير العقارات
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 أهم البيانات اليومية لبورصة عمـان لشهـر شباط 2011
Major Daily Data For The Ase, February 2011

القيمة السوقية إلى
العائد )مرة(
P/E Ratio
(Times)

 الرقم القياسي العام
المرجح

باالسهم الحرة )نقطة(
Free Float

Weighted Price
 Index (Point)

 عدد العقود
المنفذة
No. Of 

Transactions

عدد األسهم
المتداولة

No. Of Traded
Shares

حجم التداول

)دينار(
Value Traded

(JD)

التـاريـــخ
Date

30.62 2376.2 4,807 21,343,661 13,807,520 2/1/2011

30.95 2400.0 6,084 24,746,538 17,730,427 2/2/2011

31.17 2402.6 5,320 25,084,878 18,606,702 2/3/2011

31.46 2412.8 4,877 14,887,039 10,934,328 2/6/2011

31.30 2398.2 5,019 14,146,153 8,516,796 2/7/2011

31.39 2402.6 5,094 15,985,167 11,243,464 2/8/2011

31.35 2383.1 4,961 15,149,609 11,596,670 2/9/2011

31.10 2367.5 5,024 17,956,351 11,824,985 2/10/2011

31.22 2365.7 6,090 22,934,024 14,665,355 2/13/2011

30.67 2332.2 5,242 13,648,641 9,362,235 2/14/2011

30.05 2306.1 3,353 7,333,269 7,436,118 2/16/2011

29.90 2285.9 3,808 12,037,730 8,414,069 2/17/2011

29.46 2252.2 2,691 6,360,129 6,726,290 2/20/2011

29.24 2248.1 4,811 13,197,643 10,885,229 2/21/2011

28.88 2236.9 5,513 20,240,291 11,851,247 2/22/2011

28.74 2238.9 4,029 11,556,451 9,176,278 2/23/2011

28.89 2257.1 4,758 13,824,676 11,538,220 2/24/2011

29.01 2274.5 5,407 27,882,326 12,664,902 2/27/2011

28.78 2251.7 4,606 14,153,484 9,567,718 2/28/2011
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 الشركات العشر االكثر تداوالً في بورصة عمان لشهر شباط 2011
Top Ten Companies By Value Traded At The Ase, February 2011

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

MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., 
ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES 0.55 0.38 14.9 32,273,381

 مجمع الشرق االوسط للصناعات
الهندسية وااللكترونية والثقيلة

ARAB BANK 9.70 9.10 8.8 18,988,044 البنك العربي

AL-TAJAMOUAT FOR CATERING AND 
HOUSING 0.78 0.81 6.0 13,017,588 التجمعات لخدمات التغذية واالسكان

UNION LAND DEVELOPMENT 1.60 1.52 3.3 7,179,100 االتحاد لتطوير األراضي

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS 1.29 1.03 3.1 6,779,736 التجمعات االستثمارية المتخصصة

THE INVESTORS & EASTERN ARAB FOR 
INDUSTRIAL & REAL ESTATE INV 0.60 0.41 3.0 6,541,281

 المستثمرون والشرق العربي لالستثمارات
الصناعية والعقارية

TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC 
SHAREHOLDING 0.38 0.31 3.0 6,453,880 األردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

ALIA- THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES 1.62 1.52 2.9 6,255,283 عالية -الخطوط الجوية الملكية األردنية

ARAB JORDAN INVESTEMENT BANK 1.43 1.38 2.9 6,229,301 بنك االستثمار العربي االردني

UNITED ARAB INVESTORS 0.38 0.27 2.7 5,908,554 المستثمرون العرب المتحدون

TOTAL - - 50.6 109,626,148 المجموع

الشركات العشر االكبر من حيث القيمة السوقية كما في نهاية شهر شباط 2011
Top Ten Companies By Market Capitalization At The Ase, February 2011

Company's Name

سعر اإلغالق
Closing Price

النسبة إلى 
القيمة السوقية

للبورصة %
% to the Total 
Market Cap.

القيمة السوقية
) مليون دينار (
Market Cap.
 (JD million)

اســــم الشــركـــة
الشهر السابق
Last month

الشهر الحالي
This month

ARAB BANK 9.70 9.10 23.3 4859.4 البنك العربي

THE ARAB POTASH 43.23 41.00 16.4 3416.0 البوتاس العربية

THE HOUSING BANK FOR TRADE AND 
FINANCE 8.15 8.25 10.0 2079.0 بنك االسكان للتجارة والتمويل

JORDAN TELECOM 5.67 5.70 6.8 1425.0 االتصاالت األردنية

JORDAN PHOSPHATE MINES 16.92 14.87 5.4 1115.3 مناجم الفوسفات االردنية

JORDAN KUWAIT BANK 5.00 4.82 2.3 482.0 البنك االردني الكويتي

CAIRO AMMAN BANK 3.39 3.05 1.5 305.0 بنك القاهرة عمان

JORDAN ELECTRIC POWER 4.02 3.90 1.5 304.0 الكهرباء االردنية

JORDAN ISLAMIC BANK 3.03 2.96 1.4 296.0 البنك اإلسالمي األردني

BANK OF JORDAN 2.90 3.04 1.4 294.8 بنك االردن

TOTAL - - 70.0 14,576.5 المجموع
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المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان
Key Statistics Of The Ase

2011 2010
 تشرين أول

OCT
2011* 2010 2009 2008

Market Capitalization 
(JD million)

20,829.2 21,775.4 21,858.2 21,207.1 21,159.2 20,829.2 21,858.2 22,526.9 25,406.3 القيمة السوقية )مليون دينار(َ

General Free Float 
Weighted Index (point)

2251.7 2373.8 2373.6 2354.6 2335.6 2251.7 2373.6 2533.5 2758.4
الرقم القياسي المرجح باألسهم 

الحرة )نقطة(َ

Value Traded (JD million) 216.5 405.5 354.2 284.1 388.7 622.0 6,598.1 9,665.3 20,318.0 حجم التداول )مليون دينار(َ 

Average Daily Trading 
(JD million)

11.4 18.4 17.7 16.7 18.5 15.2 26.7 38.8 82.9
المعدل اليومي لحجم التداول 

)مليون دينار(َ

No. of Traded Shares 
(million)

312.5 513.0 489.0 321.9 399.2 825.5 7,025.2 6,022.5 5,442.3 عدد االسهم المتداولة )مليون(

No. of Transactions 
(thousand)

91.5 152.9 141.3 91.8 121.2 244.4 1,902.1 2,964.6 3,780.9  عدد العقود المنفذة )بااللف(

Turnover Ratio (%) 4.5 7.3 7.0 4.6 5.8 11.8 102.6 91.3 91.5 معدل دوران السهم )%(

No. of Trading Days 19 22 20 17 21 41.0 247 249 245  عدد ايام التداول

Non-Jordanian 
Ownership of Market 
Cap.(%)

49.6 49.6 49.6 49.1 49.0 49.6 49.6 48.9 49.2
 نسبة مساهمة غير االردنيين 

في القيمة السوقية )%(

Net Investment of Non-
Jordanian (JD million)

2.1 3.3 1.2 2.5 0.9 5.4 8.1 (3.8)  309.8
 صافي استثمار غير االردنيين 

)مليون دينار(َ

Market Capitalization / 
GDP (%)

116.9 122.2 122.7 119.0 140.5 116.9 122.7 149.6 216.7
القيمة السوقية الى الناتج 

المحلي )%( 

Transactions Through The 
SDC (JD million)

4.1 5.9 9.4 2.2 5.8 10.0 142.8 218.0 619.8 
عمليات التحويل التي تمت من 

خالل مركز االيداع

Primary Issues of Shares 
(JD million)

26.4 0.0 32.0 9.1 6.4 26.4 149.7 317.3 828.0
االصدارات األولية من األسهم 

)مليون دينار(

Primary Issues of Bonds 
(JD million)

173.0 366.1 359.5 415.0 736.8 539.1 5,071.1 4,481.3 3,251.0
االصدارات األولية من السندات 

)مليون دينار(

* Cumulative up to February

كانون أول
DEC

كانون ثاني
JAN

شباط
FEB

تشرين أول
NOV

* تراكمي حتى نهاية شباط
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 أهم المؤشرات القطاعية لبورصة عمـان لشهـر شباط 2011
Ase Main Sectoral Indicators, February 2011

Sector العام
General

الصناعة
Industrial

الخدمات 
Services

المالي
Financial القطــاع

Market Capitalization
(JD million)

20,829.2 5,938.0 3,785.4 11,105.7 القيمة السوقية )مليون دينار(

Value Traded (JD million) 216.5 50.9 34.9 130.7 حجم التداول )مليون دينار(

Index (point) 2,251.7 2,427.5 1,866.7 2,739.2 الرقم القياسي )نقطة(

P/E Ratio (times) 28.78 21.06 17.37 51.41
نسبة القيمة السوقية الى العائد 

)مرة(

P/BV (times) 1.58 2.40 1.96 1.22
نسبة القيمة السوقية الى 

القيمة الدفترية )مرة(

Dividend Yield Ratio (%) 2.92 2.53 4.65 2.45
نسبة االرباح الموزعة الى القيمة 

السوقية )%(َ

Non-Jordanian Ownership 
of Market Cap.(%)

49.6 54.0 33.5 52.6
نسبة مساهمة غير األردنيين في 

القيمة السوقية )%(

القيمة السوقية موزعة قطاعياً كما في 
نهاية شهر شباط 2011 

 Market Capitalization Of The Ase By

Sector, February 2011

حجم التداول في بورصة عمان خالل شهر 
شباط 2011 قطاعياً

Distribution Of Value Traded By

Sectors, February 2011 

صناعة

المالي الخدمات 

FINANCIAL
53.3%

SERVICES 
18.2%

INDUSTRAL
28.5%

صناعة

المالي الخدمات 

FINANCIAL
60.4

SERVICES
16.1%

INDUSTRAL
23.5%
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الرقم القياسي القطاعي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لالسهم الحرة شهرياً
Monthly Free Float Weighted Price Index By Sector 

أحجام التداول اليومية خالل شهر شباط 
Daily Trading Value Fabruary 

الرقم القياسي اليومي للبورصة خالل شهر شباط
Daily Index During Fabruary 
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العامالصناعة المالي الخدمات 
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المصطلحات األكثر تداوالً في البورصة

وهي   	 :)Blue Chip Stocks( الزرقاء  الرقائق  أسهم 
األسهم التي تعود على حملتها بدخل دوري منتظم 
وتحقق أرباحاً رأسمالية على المدى الطويل، وتعتبر 
أقل أنواع األسهم مخاطرة ولذلك فهي مرغوبة من 

قبل المؤسسات واألفراد.

التي  األسهم  وهي   	 :)Growth Stocks( النمو  أسهم 
يتوقع لها النمو وتحقيق اإليرادات بمعدل أعلى من 
الشركات  هذه  تعمل  وال  األخرى،  الشركات  باقي 
أجل  من  استثمارها  إعادة  لغايات  أرباح  توزيع  على 
لشركات  األسهم  هذه  تكون  عادة  النمو  تحقيق 

حديثة التأسيس وتكون عرضة لتقلبات األسعار.

وهي األسهم   	 :)Speculative Stocks( أسهم مضاربة
عالية،  رأسمالية  أرباح  تحقيق  باحتمالية  تمتاز  التي 
وتكون إيرادات هذه األسهم عادة ضعيفة، إن االستثمار 
مخاطر  عليه  تنطوي  األسهم  من  النوع  هذا  في 

كبيرة.

هو تقرير عن عمليات   	 :)Annual Report( التقرير السنوي
التقرير  المنتهية ويعتبر هذا  المالية  السنة  الشركة عن 
متابعة  لهم  تتيح  األسهم  لحملة  جداً  مفيدة  وثيقة 
التقرير  ويتضمن  استثماراتهم،  وبالتالي  الشركة  أداء 
المالية  السنة  عن  للشركة  المالية  البيانات  السنوي 
المنتهية وإيضاحاتها باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة 
وتقرير  القادمة  للسنة  المستقبلية  وخططها  للشركة 

مدقق حساباتها.

 :)  	Financial Services Company( شركة الخدمات المالية
األوراق  هيئة  قبل  من  لها  المرخص  الشركة  وهي 
المالية بالتعامل باألوراق المالية المدرجة في البورصة 
لصالح عمالئها أو لصالح محافظها، وذلك وفقاً للقوانين 

واألنظمة المعمول بها.


