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توقيع مذكرة تفاهم بين 
بورصة عمان

والبورصة المصرية
وزراء  ورئيس  الذهبي  نادر  المهندس  الوزراء  رئيس  بحضور 
الوزراء  من  وعدد  نظيف  أحمد  الدكتور  العربية  مصر  جمهورية 
الوزراء  رئاسة  دار  في  وقعت  والمصريين  األردنيين  والمسؤولين 
بورصة  بين  تفاهم  مذكرة  مؤخراً  العربية  مصر  بجمهورية 
عمان  بورصة  عن  االتفاقية  وقع  حيث  المصرية  والبورصة  عمان 
رئيس  شوقي  وماجد  للبورصة  التنفيذي  المدير  طريف  جليل 

المصرية. البورصة 

الشقيقتين  البلدين  بورصتي  بين  التفاهم  مذكرة  توقيع  ويأتي 
األردنية  العليا  للجنة  والعشرين  الثانية  الدورة  اجتماعات  إطار  ضمن 
وتأكيداً  بينهما  القائم  التعاون  ألواصر  تدعيماً  المشتركة  المصرية 
التعاون  آفاق  وزيادة  التنسيق  بمستوى  باالرتقاء  منهما  كل  لرغبة 
والمعلومات  الخبرات  بتبادل  المتعلقة  المجاالت  في  المشترك 
وبما  االستثماري،  الوعي  وزيادة  والتشريعات  اإلجراءات  وتطوير 
األخرى.  األسواق  بين  البلدين  لبورصتي  التنافسية  القدرة  يدعم 
بين  التعاون  تعزيز  أهمية  على  التأكيد  التفاهم  مذكرة  وتتضمن 
والتنسيق  االستثمار  وبنوك  الوساطة  شركات  خاصة  المؤسسات 
بين  التعامل  لتسهيل  العضوية  بقواعد  يتعلق  ما  في  البلدين  بين 
مشتركة  فنية  لجنة  تشكيل  التفاهم  مذكرة  تضمنت  كما  السوقين. 
مهمتها التنسيق بين الطرفين لإلشراف على تطبيق أحكام مذكرة 

السوقين. بين  التبادل  وتعميق  التفاهم 

مذكرة  توقيع  بأن  عمان  لبورصة  التنفيذي  المدير  طريف  جليل  وقال 
للعالقات  تتويجاً  يأتي  المصرية  والبورصة  عمان  بورصة  بين  التفاهم 
المجاالت  مختلف  في  البورصتين  بين  الدائم  والتنسيق  المميزة 
عمان  بورصة  تعتبر  حيث  والدولية،  واإلقليمية  العربية  والمحافل 
بمواقع  تحظى  التي  العربية  األسواق  أهم  من  المصرية  والبورصة 
على  حصلت  التي  العربية  األسواق  أوائل  من  وانهما  خاصة  مميزة 

 .)WFE( عضوية كاملة باتحاد البورصات الدولي

ومما يذكر بأن البورصة المصرية قد تمكنت خالل السنوات األخيرة من 
تحقيق معدالت نمو مرتفعة وجذب االستثمارات العربية الدولية حيث 
تضم حالياً نحو )314( شركة مدرجة بقيمة سوقية وصلت إلى نحو 
)89( مليار دوالر في حين أن حجم التعامالت قد تجاوز عام 2008 ما 

قيمتـه )76( مليار دوالر.

ُSigning an MOU between 
Amman Stock Exchange 
and the Egyptian Exchange

With the presence of the Prime Minister- Engineer Nader 
Thahabi, the Prime Minister of the Arab Republic of Egypt- 
Dr. Ahmad Natheef, and some Jordanian and Egyptian 
ministers and officials, a Memorandum of Understand-
ing (MOU) has been recently signed at the Prime Minis-
try Headquarters in Egypt. This memo between Amman 
Stock Exchange (ASE) and the Egyptian Exchange was 
signed by the CEO of the ASE - Jalil Tarif and the CEO of 
the Egyptian Exchange - Majed Shawki. 

The MOU was signed in concurrence with the twenty second 
session meetings of the Higher Jordanian-Egyptian Joint Com-
mittee to support cooperation ties and relations between the 
two countries. It reiterates their mutual desire to develop and 
enhance the level of coordination and cooperation to ex-
change experience and information. It will help develop pro-
cedures and legislation as well as raising awareness of invest-
ment to strengthen competitiveness of both stock exchanges 
versus other markets. The MOU highlights the importance of 
cooperation among institutions especially brokers and invest-
ment banks. It provides for coordination between both coun-
tries in relation with the membership rules to facilitate dealings 
between the two markets. The Memo provides for the creation 
of a joint functional (technical) committee to coordinate be-
tween both parties to oversee enforcement of the provisions 
stipulated in the Memo as well as deeply enrooting mutual ex-
change between the two markets. 
Jalil Tarif said that signing the MOU between Amman Stock 
Exchange and the Egyptian Exchange reflects the distin-
guished relations and permanent coordination between 
both markets in all areas and at the Arab, regional, and in-
ternational scenes. The ASE and the Egyptian Exchange are 
viewed among the most important Arab markets that enjoy 
special status; they were the first to accede the full members 
of the World Federation of Exchanges (WFE). 

To be mentioned, the Egyptian Exchange has been able 
during recent years to achieve high growth rates and at-
tract Arab and International investments. At present, it has 
314 listed companies with a market capitalization of USD 89 
billion. In 2008, its traded value exceeded USD 76 billion.
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حملة تثقيفية وتوعوية
في جنوب

المملكة األردنية
عقدت بورصة عمان حملة تثقيفية وتوعوية في جنوب المملكة لنشر 
ثقافة االستثمار وزيادة الوعي لدى المواطنين والمتعاملين باألوراق المالية 
حيث تم عقد يوم علمي بالتعاون مع جامعة مؤتة يوم األربعاء الموافق 
2009/11/18 ويوم علمي آخر بالتعاون مع الجامعة األردنية فرع العقبة يوم 
السبت الموافق 2009/11/21 تخلله عقد عدد من المحاضرات التثقيفية 

المدير  نائب  بمشاركة  الجامعتين  لطالب 
حيث  عازر،  نادر  عمان  لبورصة  التنفيذي 
التطورات  على  المحاضرات  هذه  ركزت 
عمان  بورصة  في  والكمية  والفنية  التقنية 
وعلى المواضيع األساسية المرتبطة بسوق 
باألوراق  والتعامل  األردني  المال  رأس 
المالية، إضافة إلى إعطاء لمحة عن بعض 
المرتبطة  األساسية  واألدوات  المفاهيم 
األسهم  ذلك  في  بما  المال،  رأس  بسوق 
المشترك  االستثمار  وصناديق  والسندات 
الشركات، كما  وحقوق االكتتاب وحوكمة 
اليوم  هامش  على  عمان  بورصة  أقامت 
العلمي في كلتا الجامعتين معرضاً تم فيه 
ومباشر  حي  بشكل  التداول  جلسة  عرض 
اإلجابة  إلى  باإلضافة  المنشورات  وتوزيع 

على استفسارات الطالب.

أشار السيد عازر بأن عقد مثل هذه األنشطة يأتي حرصاً من بورصة 
المحلي،  بالمجتمع  المستمر  والتواصل  صالتها  توثيق  على  عمان 
وتماشياً مع اإلستراتيجية التثقيفية والتعليمية التي تبنتها البورصة في 
مجال نشر ثقافة االستثمار وزيادة الوعي لدى المواطنين والمتعاملين 
باألوراق المالية. كما أكد على أهمية سوق رأس المال الوطني في 
في  يسهم  الذي  األمر  التوظيف  فرص  وخلق  االستثمارات  زيادة 
جذب  إلى  باإلضافة  هذا  بالمملكة  االقتصادي  النمو  معدالت  تعزيز 
غير  االستثمارات  شكلت  حيث  والخارجية،  المحلية  االستثمارات 

األردنية نحو )48%( من مجمل القيمة السوقية للبورصة. 

ومما يذكر بأن هذه األيام العلمية قد القت إقباالً كبيراً من قبل الطالب وقد 
بلغ عدد المشاركين ما يزيد عن )500( مشارك في كل جامعة.

ASE held an Academic 
Day in South 
of Jordan
Amman Stock Exchange (ASE) held an Academic Day 
at Mu’tah University and the University of Jordan Aqaba 
branch in the presence of the deputy CEO of ASE, Mr. Na-
der Azar and the University Presidents for both universities. 
A number of awareness lectures were delivered concen-
trating on the basic 
topics relevant to Jor-
dan capital market 
and securities trad-
ing in addition to a 
glimpse on the main 
concepts related to 
the capital market 
including securities, 
bonds, mutual funds, 
right issues and cor-
porate governance. 
Also, ASE presented 
live trading sessions 
and answered the 
students’ enquiries. 

The Deputy CEO of the ASE, Mr. Nader Azar said that 
holding such lectures goes in line with the ASE’s policy 
of strengthening its ties with the local community and 
spreading the investment culture and raising awareness 
among citizens and investors. Mr. Azar also stressed 
the important role of the capital market in increasing 
investments and creating job opportunities, which supports 
the economic growth in the kingdom and attracts local 
and foreign investments as the non - Jordanian investments 
reached about (48%) of the ASE market capitalization. 

The event witnessed a remarkable attendance as the number 
of participants reached about (500) students in each university. 
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بورصة عمان تشارك في 
المؤتمر األول حول " إدارة 

المخاطر المعلوماتية 
واستمرارية األعمال" في 

أسواق المال العربية
وزراء  ورئيس  الذهبي  نادر  المهندس  الوزراء  رئيس  بحضور 
عالونة  سعد  بالسيد  ممثلة  عمان  بورصة  شاركت  جمهورية 
رئيس  الشجراوي  والمهندس محمد  والتفتيش  الرقابة  دائرة  رئيس 
المعلومات  تكنولوجيا  بدائرة  الفنيب  والدعم  العمليات  قسم 
المعلوماتية  المخاطر  "إدارة  حول  األول  المؤتمر  في  واالتصاالت 
في  عقد  والذي  العربية،  المال  أسواق  في  األعمال"  واستمرارية 
الفترة  خالل  العربية  البورصات  اتحاد  من  بتنظيم  بيروت  مدينة 

. 2009 /11 /12 من 10 – 

أداء بورصة عمان
أظهرت مؤشرات األداء في بورصة عمان تراجعاً خالل شهر تشرين 
الثاني من عام 2009. حيث أغلق الرقم القياسي المرجح لألسهم 
مع  مقارنة   )%6.3( نسبته  وبانخفاض  نقطة   )2583.5( عند  الحرة 
مستواه في نهاية العام 2008، وقد جاء ذلك نتيجة النخفاض الرقم 
وقطاع   ،)%13.1( بنسبة  المالي  القطاع  أسهم  ألسعار  القياسي 
الصناعة بنسبة )0.54%(، بينما ارتفع لقطاع الخدمات بنسبة )%4.3(، 
كما أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية عند )5582.7( 
نقطة بانخفاض نسبته )10.6%( مقارنة مع مستواه في نهاية العام 
2008. وبلغ حجم التداول لغاية شهر تشرين الثاني 2009 حوالي 
من  الفترة  لنفس  دينار  مليار   )19.8( مع  مقارنة  دينار  مليار   )9(
العام الماضي وبانخفاض نسبته )54.5%(. وبالنسبة لعدد األسهم 
المتداولة فقد ارتفع ليصل إلى )5.5( مليار سهم مقارنة مع )5.2( 
الماضي وبارتفاع نسبته )5.2%(، كما انخفضت  مليار سهم للعام 
عدد العقود المنفذة ليصل إلى )2.8( مليون عقد، بانخفاض نسبته 
)23.6%( لنفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية 
لألسهم المدرجة في بورصة عمان فقد انخفضت بمقدار )2.3( 
مليار دينار لتصل إلى )23.027( مليار دينار وبانخفاض نسبته )%9.4( 
مقارنة مع نهاية عام 2008 لتشكل مـا نسبتــه )152.9%( من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

ASE Participates in the 
the 1st Conference on “IT 
Risk Management and 
Business Continuity” in 
Arab Financial and Stock 
Markets
Amman Stock Exchange (ASE), represented by Mr. Saad 
Alawneh, Head of the surveillance and Inspection De-
partment and Eng. Mohammed Shajrawi Chief Of Oper-
ations and Technical Support Division at the Information 
& Communications Technology Department, participat-
ed in the 1st Conference on “IT Risk Management and 
Business Continuity” in Arab Financial and Stock Markets“ 
which was held in Beirut- Lebanon, and Organized by 
Union of Arab Stock Exchanges, during the period from 
10-12 November 2009.

ASE Performance
ASE performance revealed a decline during Novem-
ber 2009, as the ASE price index weighted by free-
float shares closed at (2583.5) points, a (6.3%) de-
crease in comparison with the end of 2008. This came 
as a result of the decrease in financial sector index 
by (13.1%), and the industry sector index by (0.54%), 
but the increase of the services sector by (4.3%). The 
index weighted by market capitalization closed at 
(5582.7) points at the end of November, a (10.6%) de-
crease in comparison with the end of 2008. The trad-
ing volume until November 2009 reached JD (9) bil-
lion compared to JD (19.8) billion in the same period 
of the last year, a (54.5%) decrease. The number of 
traded shares increased to (5.5) billion shares in com-
parison with (5.2) billion shares at the same period of 
last year, a (5.2%) increase. The number of executed 
contracts decreased to (2.774) million contracts, a de-
crease of (23.6%) in comparison with the same period 
of last year. Market capitalization of listed companies 
decreased by JD (2.3) billion reaching JD (23.027) bil-
lion, a (9.4%) decrease against the end of year 2008, 
constituting (152.9%) of the GDP.
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قرارات بورصة عمان

قرارات المدير التنفيذي:
	 إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة الفارس الوطنية لالستثمار 
المدرج  المال  رأس  ليصبح  سهماُ،   )689.655( والبالغة  والتصدير  

في البورصة )34( مليون سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/11/1.
إدراج اإلصدار السابع والعشرون من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق 
2010/4/8 والبالغ عددها ) 50.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( 

دينار وقيمة إجمالية تبلغ )50( مليون دينار، وذلك اعتباراً من2009/11/2.
الدولة  العربية  الزيادة في الشركة  اكتتاب باسهم  ( مليون حق  إدراج ) 5	 

للفنادق وذلك اعتباراً من2009/11/11.
العامة  لالستثمارات  الجميل  شركة  مال  رأس  في  الزيادة  أسهم  	 إدراج 
والبالغة )272.400( سهماُ، ليصبح رأس المال المدرج في البورصة )1.5( 

مليون سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/11/8.
البورصة  في  للتامين   العرب  الضامنون  شركة  بأسهم  التداول  	 إيقاف 

وذلك اعتباراً من 2009/11/8.
والخدمات  للنقل  الموحدة  رأس مال شركة  الزيادة في  أسهم  	 إدراج 
اللوجستية والبالغة )20.000( سهماُ، ليصبح رأس المال المدرج في 

البورصة )6.531.057( سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/11/11.

استحقاق  المياه  سلطة  سندات  من  والثالثون  الثامن  اإلصدار  	 إدراج 
اسمية مقدارها )1.000(  بقيمة  آالف   )36( والبالغ عددها   2012/10/11
دينار وقيمة إجمالية تبلغ )36( مليون دينار, وسعر فائدة) 5.752%( وذلك 

اعتباراً من 2009/11/15.
في  ( مليون سهماً   	4( والبالغة عددها  األردن  أسهم شركة رخام  إدراج 

السوق الثاني، وذلك اعتباراً من 2009/11/19.
إدراج اإلصدار السادس والعشرون من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق 
2010/4/1 والبالغ عددها ) 50.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( 
دينار وقيمة إجمالية تبلغ )50( مليون دينار، وذلك اعتباراً من2009/11/19.

إدراج اإلصدار الثامن والعشرون من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق 
مقدارها  اسمية  بقيمة  سند   )100.000  ( عددها  والبالغ   2010/4/15
اعتباراً  وذلك  دينار،  مليون   )100( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000(

من2009/11/19.
إدراج اإلصدار التاسع والعشرون من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق 
2010/4/19 والبالغ عددها ) 50.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( 
دينار وقيمة إجمالية تبلغ )50( مليون دينار، وذلك اعتباراً من2009/11/19.

إدراج اإلصدار الثالثين من اذونات الخزينة لعام 2009 استحقاق 2010/4/20	  
والبالغ عددها ) 50.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة 

إجمالية تبلغ )50( مليون دينار ، وذلك اعتباراً من2009/11/19.
إدراج اإلصدار الحادي والثالثين من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق 
2010/4/21 والبالغ عددها ) 75.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( 
دينار وقيمة إجمالية تبلغ )75( مليون دينار، وذلك اعتباراً من2009/11/19.

الثاني والثالثين من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق  إدراج اإلصدار 
2010/4/22 والبالغ عددها ) 41.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( 
دينار وقيمة إجمالية تبلغ )41( مليون دينار، وذلك اعتباراً من2009/11/19.

استحقاق    	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  والثالثين  الرابع  اإلصدار  إدراج 
2010/4/28 والبالغ عددها ) 50.000( سند بقيمة اسمية مقدارها )1000( 
دينار وقيمة إجمالية تبلغ )50( مليون دينار، وذلك اعتباراً من2009/11/19.

	 إعادة التداول بأسهم شركة الضامنون العرب  في البورصة وذلك اعتباراً من 
.2009/11/30

ASE Resolutions

CEO decisions:
L• ist the (689.655) shares capital increase of AL-Faris National 

Company for Investment and Export, as of November 1, 2009. 

The company paid in capital reached (34) million shares.

List the Twentieth –Seventh issue of Treasury Bills for the • 

year 2009, as of November 2, 2009. The maturity date is 

8/4/2010 and the total value is JD (34) million.

List the (5) million right issues capital increase of Arab • 

International Hotels, as of November 1, 2009.

List the (272.400) shares capital increase of AL-Jamil • 

for Investment, as of November 1, 2009. The company 

paid in capital reached (1.5) million shares.

Suspend the Trading of The Arab Assurers.As of • 

November 8, 2009.

List the (20.000) shares capital increase of Unified • 

Transport and Logistics, as of November 11, 2009. The 

company paid in capital reached (6.531.057) shares.

List the thirty-Eighth issue of the Water Authority • 

Bills, as of November 15, 2009. The maturity date 

is 11/10/2012.The total value is JD (36) million, and 

(5.752%) interest rate.

List the (4) million shares of Jordan Marble CO.P.L.C in • 

the Second Market as of November 19, 2008.

List the Twentieth –Sixth issue of Treasury Bills for the year • 

2009, as of November 19, 2009. The maturity date is 

1/4/2010 and the total value is JD (50) million.

List the Twentieth –Eighth issue of Treasury Bills for the • 

year 2009, as of November 19, 2009. The maturity date 

is 15/4/2010 and the total value is JD (100) million.

List the Twentieth –ninth issue of Treasury Bills for the • 

year 2009, as of November 19, 2009. The maturity date 

is 19/4/2010 and the total value is JD (50) million.

List the Thirtieth issue of Treasury Bills for the year 2009, as • 

of November 19, 2009. The maturity date is 20/4/2010 

and the total value is JD (50) million.

List the thirty-First issue of Treasury Bills for the year 2009, • 

as of November 19, 2009. The maturity date is 21/4/2010 

and the total value is JD (75) million.

List the thirty-Second issue of Treasury Bills for the year • 

2009, as of November 19, 2009. The maturity date is 

22/4/2010 and the total value is JD (41) million.

List the thirty-fourth issue of Treasury Bills for the year • 

2009, as of November 19, 2009. The maturity date is 

28/4/2010 and the total value is JD (50) million.
Re-trade the shares of The Arab Assurers, as of • 
November 30, 2009
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الشركات العشر األكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها
TOP TEN PERFORMERS

COMPANY'S NAME )%(  اإلغالق
Closing اســــم الشــركـــة

UNITED GROUP HOLDINGS 42.1 0.81 المجموعة المتحدة القابضة

AL-JANUOB FILTERS MANUFACTURING 35.4 2.56  الجنوب لصناعة الفالتر

AL-TAJAMOUAT FOR TOURISTIC PROJECTS 25.4 0.84 التجمعات للمشاريع السياحية

JORDAN CLOTHING 25.2 2.78 األلبسة األردنية

RUM GROUP FOR TRANSPORTATION & TOURISM INV. 24.3 1.28 مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي

INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES 21.0 1.27 بيت االستثمار للخدمات المالية

AL-QARIA FOOD & VEGETABLE OIL INDUSTRIES 16.0 1.96 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

JORDAN FRENCH INSURANCE 15.6 1.04 األردنية الفرنسية للتامين

ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE 14.5 1.34 االتحاد العربي الدولي للتأمين

JORDAN TRADE FACILITIES 14.4 1.35 التسهيالت التجارية االردنية

مؤشرات أداء بورصة 
عمان

االستثمـار األجنبي

ASE Performance 
Indicators

% 
Change

 تشرين األول
October

 تشرين الثاني
November

Trading Value (JD m) (36.6) 747.9 474.2 حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m) (30.1) 35.6 24.9 المعدل اليومي لحجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m) (25.7) 485.2 360.7 عدد األسهم )مليون(

No. of Contracts (thousand) (24.9) 236.1 177.1 عدد العقود )باأللف(

Market Capitalization (JD m) (1.1) 23273 23027 القيمة السوقية )مليون دينار(

Foreign Investment
خالل  األردنيين  غير  قبل  من  المشتراة  األسهم  قيمة  	 بلغت 
 )%82.2( منها  دينار،  مليون   )54.5( الثاني  تشرين  شهر 

لمستثمرين عرب.
( مليون   	60.5( األردنيين  قبل غير  المباعة من  األسهم  قيمة  بلغت 

دينار، منها )78.9%( تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. 
دينار   ( مليون  الشهر )6	  األردنيين خالل هذا  استثمار غير  بلغ صافي 

بالسالب.
من   )%  	48.3( األردنيين  غير  قبل  من  المملوكة  األسهم  شكلت 
القيمة السوقية للبورصة في نهاية تشرين الثاني، منـها  )%33.3( 

لمستثمرين عرب، و)15%( لغير العرب.

The value of shares purchased by Non-Jordanians in • 
November equaled JD(54.5) million, (82.2%) of which 
were purchased by Arabs.
The value of shares sold by Non-Jordanians was JD • 
(60.5) million, (78.9%) of which were sold by Arabs. 
During this month, net Non–Jordanian investments • 
showed a negative balance of JD (6) million.
By the end of November, shares owned by non-• 
Jordanians represented (48.3%) of ASE capitalization, 
(33.3%) of which are owned by Arab investors and 
(15%) by Non-Arabs.



6

 الشركات العشر األكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها
WORST TEN PERFORMERS

COMPANY'S NAME )%(
اإلغالق 
Closing اســــم الشــركـــة

THE INVERTORS & EASTERN ARAB FOR INDUSTRIAL & REAL 
ESTATE INV. 39.8 1.30

 المستثمرون والشرق العربي لالستثمارات
الصناعية والعقارية

UNION INVESTMENT CORPORATION 31.7 1.90 االتحاد لالستثمارات المالية

UNION LAND DEVELOPMENT 22.7 1.70 االتحاد لتطوير االراضي

AMOUN INTERNATIONAL FOR INVESTMENTS 21.7 1.08 عمون الدولية لالستثمارات المتعددة

DARAT JORDAN HOLDINGS 21.7 0.83 دارات االردنية القابضة

MIDDLE EAST PHARMA. & CHMICAL IND. & MEDICAL AP-
PLIANCER 19.8 2.79

 الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية
والمستلزمات الطبية

AL- JAMIL FOR GENERAL INVESTMENT 19.5 4.75 الجميل لالستثمارات العامة

SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENT 18.5 3.09 االردنية لالستثمارات المتخصصة

GENERAL INVESTMENT 17.9 3.57 االستثمارات العامة

SPECIALIZED TRADING & INVESTMENT 17.4 1.14 المتخصصة للتجارة واالستثمارات
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 الشركات العشر االكثر تداوالً في بورصة عمان لشهر تشرين الثاني 2009 
TOP TEN COMPANIES BY VALUE TRADED AT THE ASE, NOVEMBER 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 2.65 2.48 15.9 75,425,869 االهلية للمشاريع

ALIA-THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES 2.26 2.02 6.4 30,297,070 عالية -الخطوط الجوية الملكية األردنية

AMWAL INVEST 1.19 1.11 4.0 19,010,763 أموال انفست

UNION LAND DEVELOPMENT 2.20 1.70 3.8 17,804,170 االتحاد لتطوير االراضي

UNITED GROUP HOLDINGS 0.57 0.81 3.7 17,555,204 المجموعة المتحدة القابضة

ARAB BANK 13.44 12.60 3.6 16,937,098 البنك العربي

SPECIALIZED INVESTMENT COM-
POUNDS 3.00 3.20 3.5 16,413,393 التجمعات االستثمارية المتخصصة

TAAMEER JORDAN HOLDINGS 0.58 0.58 3.1 14,668,726 االردنية للتعمير القابضة

UNITED ARAB INVESTORS 0.60 0.55 2.8 13,291,038 المستثمرون العرب المتحدون

JORDAN CLOTHING 2.22 2.78 2.6 12,566,168 االلبسة االردنية

TOTAL - - 49.3 233,969,499 المجموع

الشركات العشر االكبر من حيث القيمة السوقية كما في نهاية شهر تشرين الثاني 2009 
TOP TEN COMPANIES BY MARKET CAPITALIZATION AT THE ASE, NOVEMBER 2009

COMPANY'S NAME

سعر اإلغالق
Closing Price

% النسبة إلى  
القيمة السوقية 

للبورصة
%To The Total 
Market Cap. 

القيمة السوقية
)مليون دينار(

Market Cap.
(Million JD)

اســــم الشــركـــة
الشهر السابق
Last month

الشهر الحالي
This month

ARAB BANK 13.44 12.60 29.2 6728.4 البنك العربي

THE ARAB POTASH 30.36 34.48 12.5 2872.8 البوتاس العربية

THE HOUSING BANK FOR TRADE AND 
FINANCE 7.15 7.20 7.9 1814.4 بنك االسكان للتجارة والتمويل

JORDAN TELECOM 5.12 5.18 5.6 1295.0 االتصاالت االردنية

JORDAN PHOSPHATE MINES 17.35 17.15 5.6 1286.3 مناجم الفوسفات االردنية

THE JORDAN CEMENT FACTORIES 7.05 7.05 1.9 426.1 مصانع االسمنت األردنية

JORDAN KUWAIT BANK 3.98 3.85 1.7 385.0 البنك االردني الكويتي

JORDAN ISLAMIC BANK 3.32 3.26 1.4 326.0 البنك االسالمي االردني

JORDAN ELECTRIC POWER 3.76 4.05 1.3 306.2 الكهرباء االردنية

JORDAN PETROLEUM REFINERY 7.40 7.26 1.0 232.3 مصفاة البترول األردنية /جوبترول

TOTAL - - 68.1 15,672.5 المجموع
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