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اأداء بور�صة عمان خالل عام 

2008

البور�صة  ب�أن  طريف  جليل  عم�ن  لبور�صة  التنفيذي  املدير  ق�ل 

اإيج�بية وذلك  موؤ�صرات  2008 من حتقيق  الع�م  قد متكنت خالل 

على  اأثرت  التي  الع�ملية  امل�لية  الأزمة  تداعي�ت  من  الرغم  على 

يف  الأجنبي  ال�صتثم�ر  ح�فظ  فقد  الدولية،  امل�لية  الأ�صواق  ك�فة 

 2008 الع�م  خالل  وحقق  املت�ص�عدة  الوترية  نف�س  على  البور�صة 

بور�صة  يف  املتزايد  الهتم�م  على  موؤ�صر  وهذا  اإيج�بية،  زي�دة 

اأحج�م  ارتفعت  كم�  الأردنيني،  غري  امل�صتثمرين  قبل  من  عم�ن 

التداول وعدد الأ�صهم املتداولة وعدد العقود املنفذة يف البور�صة، 

اإ�ص�فة لذلك فقد �صهدت اأرب�ح ال�صرك�ت امل�ص�همة الع�مة ارتف�عً� يف 

اأرب�حه�، وذلك خالل الثالثة اأرب�ع الأوىل من الع�م. 

وت�صري البي�ن�ت الإح�ص�ئية لع�م 2008، اإىل اأن الرقم القي��صي لأ�صع�ر 

 2008 لع�م  اأغلق  للتداول قد  املت�حة  ب�لأ�صهم احلرة  املرجح  الأ�صهم 

ال�ص�بق والب�لغ)3675(  الع�م  اإغالق  عند )2758( نقطة مق�رنة مع 

الع�م  القي��صي  الرقم  اأم�   ،)%24.9( ن�صبته  ب�نخف��س  اأي  نقطة، 

اأغلق  فقد  بور�صة عم�ن  ال�صوقية يف  ب�لقيمة  املرجح  الأ�صهم  لأ�صع�ر 

عند )6243( نقطة مق�رنة مع)7519( نقطة بنه�ية ع�م 2007، اأي 

ب�نخف��س ن�صبته )17%( وعلى الرغم من هذا الرتاجع ب�أ�صع�ر الأ�صهم 

خالل الع�م احل�يل اإل اأن بور�صة عم�ن تعترب من البور�ص�ت العربية 

يف  الأ�صهم  اأ�صع�ر  تراجعت  حيث  الع�ملية  امل�لية  ب�لأزمة  ت�أثرا  الأقل 

معظم البور�ص�ت العربية والدولية بن�صب اأعلى من بور�صة عم�ن. 

ومم� يذكر ب�أن اأ�صع�ر الأ�صهم يف بور�صة عم�ن ك�نت قد ارتفعت خالل 

الن�صف الأول من الع�م 2008 مب� ن�صبته )30%( و�صجل الرقم القي��صي 

ب�صكل  الرتف�ع  ذلك  ويعزى  ت�ريخه  يف  م�صتوى  اأعلى  الأ�صهم  ل�صع�ر 
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The ASE Performance During 

2008
Mr. Jalil Tarif the Chief Executive Officer (CEO) of the Amman 

Stock Exchange (ASE) said that the ASE achieved positive 

indicators despite the global financial crisis. During the year 2008 

non-Jordanian investment kept their upward trend with a positive 

net balance, which is a testimony of trust in the Jordan Capital 

Market and an evidence of the increasing interest of investing at 

the ASE. The trading value, the number of shares traded, and the 

number of transactions increased during 2008, as well as the net 

income before tax of the public shareholding companies during 

the nine months of the year 2008.

The ASE statistics for the year 2008 showed that the 

ASE price index weighted by free float shares decreased 

by (24.9%) reaching (2758) points, compared with 

(3675) points at the end of 2007. As for the price index 

weighted by market capitalization; it closed the year 

with (6243) points, a (17%) decrease than the (7519) 

points at the end of 2007. Despite the decline in the 

shares prices during 2008; the ASE was less affected by 

the global financial crisis compared to other Arab and 

international exchanges.

Mr. Tarif added that the ASE price index increased by (30%) 

during the first half of 2008, reached its all time high, this 

was due to the rise in the stock prices of some industrial 



- 2 -

companies especially the mining sector which came as a 

result of the increase of international prices of row materials 

which participated in the increase of the demand on their 

shares. Also share prices for a number of companies from 

different sectors increased due to the price increase of their 

products prices. 

As for sectoral level, the price index declined for the Financial 

Sector by (29.7%), Services Sector by (17.7%) and for Industrial 

Sector by (11.7%). Most of the sub-sectors indices witnessed a 

decline in their levels except for Food & Beverage sector and 

Mining & Extraction Industries sector, which increased by (7.5%) 

and (1.6%) respectively. Whereas Real Estate and Diversified 

Financial Services sectors  price indices witnessed a dramatic 

decrease by( 50.4%), (47.6%) respectively.

The ASE indicators showed an increase in trading 

value by (65%) compared to the year 2007, reaching JD 

(20.3) billion, the number of traded shares increased by 

(22%) reaching (5.4) billion shares, and the number of 

executed transactions increased by (9%) reaching (3.8) 

million compared with the year 2007. The turnover ratio 

increased slightly to (91.5%) compared with (91.2%) in 

2007, and the number of companies listed on the ASE 

reached (262) companies compared to (245) companies 

by the end of 2007.

Tarif said that the ASE market capitalization reached JD 

(25.4) billion a decrease by (13%) compared with last 

year, constituting (226%) of the GDP, which is one of the 

highest ratios that reflect the importance of the ASE in 

the national economy.

The non-Jordanian net investment marked an increase in 

2008 by JD (310) million against an increase by JD (466) 

million in 2007. Also, Non Jordanian ownership increased 

by the end of November reaching (49.4%) compared 

اأ�ص��صي اإىل الرتف�ع يف اأ�صع�ر اأ�صهم بع�س ال�صرك�ت ال�صن�عية والتي 

ب�لرتف�ع  اأ�صهمه�  اأ�صع�ر  ت�أثرت  والتي  الأولية  املواد  ب��صتخراج  متت�ز 

الكبري الذي �صهدته اأ�صع�ر هذه املواد ع�مليً� والذي بدوره �ص�هم يف زي�دة 

اأرب�ح هذه ال�صرك�ت مم� زاد الطلب على ا�صهم هذه ال�صرك�ت من قبل 

امل�صتثمرين. كم� ارتفعت اأ�صع�ر اأ�صهم عدد من ال�صرك�ت من قط�ع�ت 

اأخرى والتي �صهدت اأ�صع�ر منتج�ته� ارتف�عً� كبريًا. 

وعلى امل�صتوى القط�عي، فقد انخف�س الرقم القي��صي لأ�صع�ر اأ�صهم 

القط�ع امل�يل بن�صبة)29.7%( ولقط�ع اخلدم�ت مب� ن�صبته )%17.7( ، 

ولقط�ع ال�صن�عة بن�صبة)11.7%.( ومم� يذكر ب�أن القط�ع�ت الفرعية 

�صهدت تراجع� يف اأ�صع�ر اأ�صهمه� ب��صتثن�ء قط�عي الأغذية وامل�صروب�ت، 

وال�صن�ع�ت ال�صتخراجية والتعدينية اللذان ارتفع� بن�صبة )7.5%( و 

امل�لية  العق�رات، واخلدم�ت  وقد ك�ن قط�عي  التوايل.  )1.6%(على 

بن�صبة  فيه�  الأ�صهم  اأ�صع�ر  تراجعت  حيث  انخف��ص�  الأكرث  املتنوعة 

)50.4%( و )47.6%( على التوايل. 

ومن ج�نب اأخر، اأظهرت موؤ�صرات اأداء البور�صة اإىل اأن حجم التداول 

ب�رتف�ع  اأي  دين�ر  ملي�ر   )20.3( حوايل   2008 ع�م  خالل  بلغ  قد 

ن�صبته)65%( مق�رنة مع الع�م امل��صي. وارتفع عدد الأ�صهم املتداولة 

بن�صبة)22%( مق�رنة مع الع�م 2007 لي�صل اإىل )5.4( ملي�ر �صهم. 

املتداولة  الأ�صهم  عدد  ويف  التداول  حجم  يف  الرتف�ع  هذا  و�ص�حب 

عقد  مليون   )3.8( حوايل  اإىل  لي�صـــل  املنفذة  العقود  بعدد  ارتف�ع 

ب�رتف�ع ن�صبته )9%( عن الع�م ال�ص�بق، فيم� ارتفع معدل دوران الأ�صهم 

كم�   .2007 للع�م  مع )%91.2(  مق�رنة  اإىل )%91.5(  البور�صة  يف 

ارتفع عدد ال�صرك�ت املدرجة يف البور�صة اإىل )262( �صركة مق�رنه بـ 

)245( �صركة بنه�ية الع�م 2007. 

واأ�ص�ف طريف ب�أن القيمة ال�صوقية لالأ�صهم املدرجة يف بور�صة عم�ن 

قد و�صلت بنه�ية الع�م احل�يل اإىل )25.4( ملي�ر دين�ر اأي ب�نخف��س 

ن�صبته)13%( مق�رنة مع نه�ية ع�م 2007 ولت�صكل مـ� ن�صبتــه )%226( 

من الن�جت املحلي الإجم�يل، وهي من الن�صب املرتفعة على امل�صتوى الع�ملي 

والتي تعك�س الأهمية الن�صبية لبور�صة عم�ن يف القت�ص�د الوطني. 

كم� ارتفع �ص�يف ا�صتثم�رات غري الأردنيني يف بور�صة عم�ن خالل الع�م 

بقيمة )466(  ارتف�ع  مع  مق�رنة  دين�ر،  مليون  2008 مبقدار )310( 

مليون دين�ر لع�م 2007، كم� ارتفعت ن�صبة ملكية غري الأردنيني يف بور�صة 

عم�ن يف نه�ية �صهر ت�صرين ث�ين 2008 لت�صل اإىل)49.4%( مق�رنة 
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to (48.9%) in the year 2007. Pre tax profits for public 

shareholding companies during the first nine months of 

the year 2008 witnessed an increase by (37.8%) reaching 

JD(1610) million compared to JD(1168) million in the 

same period of 2007.

ASE participates in the WFE 

Workshop

Amman Stock Exchange represented by the Chief Division 

of Research in the Research and International Relations 

Department Ms.Sundos Jamayed participated in a workshop 

entitled “Market Statistics in a Changing Environment” which 

was organized by the World Federation of Exchanges (WFE) 

in cooperation with NYSE Euronext Exchange that was held in 

Paris during the period December 1-2, 2008.

During the workshop, a number of important issues were 

addressed such as the Fragmentation of stock exchanges 

the reasons and results, liquidity in securities markets, 

Dark Pools and its contributing in trading volume, 

Derivative Markets and Over the Counter Market 

statistics and Exchange traded Funds. Furthermore, they 

discussed the pre and post trade disclosure in bonds 

markets and other important issues related to securities 

markets.

The ASE Participates in the Sixth 
Conference of the Arab Union of 

International Arbitration

The ASE, represented by The Director of the Legal Department, 

Mrs. Abla Najdawi, and the director of the Surveillance and 

Inspection Department, Mr. Saad Alawneh, participated in 

ال�صنوية  ربع  النت�ئج  اأظهرت  وقد   .2007 الع�م  بنه�ية  مع )%48.9( 

لل�صرك�ت  ال�صريبة  قبل  الأرب�ح  ارتف�ع يف  الع�مة  امل�ص�همة  لل�صرك�ت 

املدرجة يف ال�صوق الأول يف البور�صة لل�صهور الت�صعة الأوىل من ع�م 2008 

بن�صبة )37.8%( مق�رنه مع نف�س الفرتة من الع�م 2007، حيث و�صلت 

هذه الأرب�ح اإىل)1610( مليون دين�ر مق�رنه مع )1168( مليون دين�ر.

بور�صة عمان ت�صارك يف ور�صة 

عمل االحتاد الدويل للبور�صات

دائرة  يف  الأبح�ث  ق�صم  برئي�صة  ممثلة  عم�ن  بور�صة  �ص�ركت 

العمل  ور�صة  يف  جم�يد  �صند�س  الدولية  والعالق�ت  الأبح�ث 

وب�لتع�ون   (WFE) للبور�ص�ت  الدويل  الحت�د  نظمه�  التي 

بعنوان   NYSE Euronext يورونك�صت  نيويورك  بور�صة  مع 

 “Market Statistics in a Changing Environment”

ك�نون  من2-1  الفرتة  خالل  ب�ري�س  الع��صمة  يف  ُعقدت  والتي 

. 2008 الأول 

واملتعلقة  اله�مة  املوا�صيع  من  عدد  حول  امل�ص�ركون  فيه�  حتدث  وقد 

ب�لأ�صواق امل�لية كمو�صوع جتزئة البور�ص�ت اأ�صب�به� ونت�ئجه�، كذلك مت 

احلديث حول مو�صوع ال�صيولة يف الأ�صواق امل�لية م�ص�دره� وطرق قي��صه�، 

وعن امل�ص�در اخلفية لل�صيولة Dark Pools ون�صبة م�ص�همته� احلقيقية 

يف اأحج�م التداول. ومت احلديث كذلك عن اأ�صواق امل�صتق�ت واأ�صواق فوق 

احل�جز واملق�يي�س والإح�ص�ئي�ت املتعلقة به� واأثره� على اأ�صواق الأ�صهم 

وال�صندات. وبع�س الأدوات امل�لية  امل�صتقة عن الأ�صول امل�لية ك�صن�ديق 

املوؤ�صرات املتداولة )Exchange Traded Funds (ETFs . ومت تقدمي 

�صرحً� عن مو�صوع الإف�ص�ح ال�ص�بق والالحق للتداول يف اأ�صواق ال�صندات، 

وعدد اأخر من املوا�صيع اله�مة املتعلقة ب�لأ�صواق امل�لية.

يف  ت�صارك  عمان  بور�صة 

لالحتاد  ال�صاد�س  املوؤمتر 

الدويل للتحكيم  العربي 

الق�نونية  الدائرة  برئي�صة  ممثلة  عم�ن  بور�صة  �ص�ركت 

والتفتي�س  الرق�بة  دائرة  رئي�س  و  النجداوي  عبلة  �صت�ذة  الأ

لالحت�د  ال�ص�د�س  املوؤمتر  فع�لي�ت  يف  عالونة  �صعد  ال�صيد 
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احلديثة  »الجت�ه�ت  بعنوان  الدويل  للتحكيم  العربي 

الدول  يف  وال�صتثم�ر  التج�رة  من�زع�ت  ت�صوية  لو�ص�ئل 

من  الفرتة  خالل  عم�ن  الع��صمة  يف  ُعقدت  والتي  العربية« 

من�ق�صة  املوؤمتر  خالل  مت  وقد   .2008 ول  اأ ك�نون   22 -19

يف  التحكيم  ب�تف�ق  واملتعلقة  اله�مة  املوا�صيع  من  عدد 

الهند�صية  ن�ص�ئية/  الإ املق�ولت  عقود  ويف  عمومً�  العقود 

خ��س. بوجه 

برنامج تبادل الزيارات والتدريب 

)FEAS( الأع�صاء

بني  الثن�ئي  التع�ون  لتعزيز  الرامية  اجلهود  �صمن 

وروبية  الأ البور�ص�ت  احت�د  يف  ع�ص�ء  الأ البور�ص�ت 

برامج  من  عدد  بعقد  الحت�د  يقوم   (FEAS) �صيوية  الأ

البور�ص�ت  بني  املتب�دلة  والزي�رات  الثن�ئية  التع�ون 

مع�ذ  ال�صيد  ق�م  ط�ر  الإ هذا  و�صمن  الحت�د،  يف  ع�ص�ء  الأ

والعملي�ت  دراج  الإ دائرة  من  ع�صفور  مل�  ن�صة  والآ اخلطيب 

على  ب�لإطالع  ق�م�  حيث  ا�صطنبول  بور�صة  اإىل  بزي�رة 

بور�صة  يف  والتكنولوجية  الرق�بية  نظمة  والأ التداول  نظ�م 

البور�صة،  دوائر  خمتلف  عم�ل  اأ على  والتعرف  ا�صطنبول 

امل�لية. اخلدم�ت  �صرك�ت  من  عدد  بزي�رة  ق�م�  كم� 

وفد طالبي من اجلامعة 

االأملانية االأردنية يزور بور�صة 

عمان

الأعم�ل/  دارة  لإ غزالة  بو  اأ طالل  كلية  من  طالبي  وفد  ق�م 

راأ�س  �صوق  �ص�ص�ت  موؤ اإىل  بزي�رة  الأردنية  مل�نية  الأ اجل�معة 

دائرة  رئي�س  الق�ص�ة  اأجمد  ال�صيد  قدم  حيث   ، الأردين  امل�ل 

بور�صة  عمل  طبيعة  عن  �صرحً�  الع�مة  والعالق�ت  التوعية 

التطورات  اآخر  وعن  البور�صة  يف  ال�صتثم�ر  �ص��صي�ت  اأ و  عم�ن 

الأردين،  امل�ل  راأ�س  �صوق  �صهده�  التي  والت�صريعية   التقنية 

البور�صة  يف  به  املعمول  التداول  نظ�م  على  الوفد  اطلع  كم� 

امل�صتقبلية.  وامل�ص�ريع 

the activities of the Sixth Conference of the Arab Union of 

International Arbitration, entitled “Recent trends of the means of 

settlement of trade disputes and investment in the Arab countries” 

that was held in Amman during the period 19-22 December 2008. 

Several issues were discussed such as arbitration agreement in 

the contracts in general and in the contracting work contract / 

engineering in particular.

Bilateral Exchange program with 

FEAS members

As a part of the efforts exerted to enhance the bilateral 

cooperation among the members of the Federation of Euro-Asian 

Stock Exchange (FEAS), the FEAS held a number of bilateral 

cooperation programs and visits among the stock exchanges 

members. In this framework, Mr. Moa’d Al-Khatib and Ms. Lama 

Asfour from Listing and Operations Department, visited Istanbul 

Stock Exchange. During their visit, they were briefed about the 

trading system, surveillance and technological systems of the 

exchange and toured the departments of the exchange. They also 

visited a number of financial services firms.

A Delegation from             

German - Jordanian University 

Visits the ASE

A student delegation from Talal Abu-Gazaleh Collage/ the 

German -Jordanian University visited Jordan capital market 

institutions. The Head of Awareness and Public Relations 

Department, Mr. Amjad Al-Qudah briefed the delegation about 

the operations at the ASE and the basic investment principles in 

the exchange. They also had an overview on the latest legislative 

and technical developments of Jordan capital market, the trading 

system of the ASE and its future plans.
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قرارات بور�صة عمان:

قرارات جمل�س الإدارة:-

الدولية  العربية  امل�ص�نع  �صركة  ل�صهم  الفتت�حي  ال�صعر   • تعومي	

.2008 /12 /28 لالأغذية وال�صتثم�ر وذلك اعتب�رًا من 

قرارات املدير التنفيذي

وذلك  البور�صة  يف  للت�أمني  •تعليق التداول ب�أ�صهم �صركة الواحة  	
.2008 /12 /2 من  اعتب�رًا 

لع�م  اخلزينة  ذون�ت  اأ من  ع�صر  الرابع  �صدار  الإ دراج  •اإ 	
لف  اأ  )36 ( عدده�  والب�لغ   2009 /5 /5 ا�صتحق�ق   2008

تبلغ  اإجم�لية  وقيمة  دين�ر   )1000 ( مقداره�  ا�صمية  بقيمة 

.2008 /12 /4 من  اعتب�رًا  وذلك  دين�ر  مليون   )36 (

لع�م  اخلزينة  ذون�ت  اأ من  ع�صر  اخل�م�س  �صدار  الإ دراج  •اإ 	
لف  اأ  )50  ( عدده�  والب�لغ   2009 /5 /12 ا�صتحق�ق   2008

تبلغ  اإجم�لية  وقيمة  دين�ر   )1000 ( مقداره�  ا�صمية  بقيمة 

.2008 /12 /4 من  اعتب�رًا  وذلك  دين�ر  مليون   )50 (

العربي  ال�صرق  �صركة  م�ل  �س  راأ يف  الزي�دة  �صهم  اأ دراج  •اإ 	
مليون   )7 ( والب�لغة  والقت�ص�دية  امل�لية  لال�صتثم�رات 

 )47 ( البور�صة  يف  املدرج  امل�ل  �س  راأ لي�صبح   ، �صهمً�

.2008 /12 /18 من  اعتب�رًا  وذلك  �صهمً�  مليون 

الحت�د  �صركة  قر�س  �صن�د  اإ من  ول  الأ �صدار  الإ دراج  •اإ 	
اإجم�لية  �صندًا،بقيمة   )1600  ( والب�لغة  را�صي  الأ لتطوير 

وبقيمة   ،)%9 مقداره�) �صنوية  وف�ئدة   ، دين�رًا مليون   )8 (

من  اعتب�رًا  وذلك  الواحد،  لل�صند  دين�ر    )5000 ( ا�صمية 

.2008 /12 /23

قر�س  �صن�د  لإ الفتت�حي  وال�صعر  ال�صمية  القيمة  •تعديل  	
القيم  لت�صبح   ،2009 ا�صتحق�ق  لال�صتثم�ر  زارة  �صركة 

 )2027.09 ( الفتت�حي  وال�صعر  دين�ر،   )2000 ( ال�صمية 

.2008 /12 /23 من  اعتب�رًا  وذلك  دين�ر، 

لع�م  اخلزينة  ذون�ت  اأ من  ع�صر  ال�ص�د�س  �صدار  الإ دراج  •اإ 	
لف  اأ  )55 ( عدده�  والب�لغ   2009 /5 /18 ا�صتحق�ق   2008

تبلغ  اإجم�لية  وقيمة  دين�ر   )1000 ( مقداره�  ا�صمية  بقيمة 

.2008 /12 /24 من  اعتب�رًا  وذلك  دين�ر  مليون   )55 (

 • 	2008 لع�م  اخلزينة  اأذون�ت  من  ع�صر  ال�ص�بع  الإ�صدار  اإدراج 

ا�صتحق�ق 2009/5/24 والب�لغ عدده� )150( األف بقيمة ا�صمية 

مقداره� )1000( دين�ر وقيمة اإجم�لية تبلغ )150( مليون دين�ر 

وذلك اعتب�رًا من 2008/12/24

هلية  الأ ال�صركة  م�ل  �س  راأ يف  الزي�دة  �صهم  اأ دراج  •اإ 	
لي�صبح   ، �صهمً�  )33.291.667 ( والب�لغة  للم�ص�ريع 

ASE Resolutions  

The ASE board decided on the following:

Floating the opening price for The Arab International • 

Food Factories share, as of December 28,2008.

The CEO of the ASE Decided on the Following:

Suspend the Trading of Oasis Insurance share as • 

of December 2,  2008.

List  the Fourteenth issue of Treasury Bills  for •  

the year 2008, as of December 4,  2008. The 

maturity date is  5/5/2009 and the total  value is 

JD (36) mill ion.

List  the Fifth issue of Treasury Bills  for the year •  

2008, as of December 4,  2008. The maturity 

date is  12/5/2009 and the total  value is  JD (50) 

mill ion.

List  the (7) mill ion shares capital  increase of •  

Arab East Investment,  as of December 18, 

2008. The company paid in capital  reached (47) 

mill ion shares.

List  (1600) bond of the first  Issues from • 

corporate bond of Union Land Development,  as 

of December 23, 2008, with total  value JD (8) 

mill ion.  Annual Interest  (9%), par value (5000) 

per bond.

Adjusting Par value and the opening price for •  

Zara Investment corporate bonds maturity 2009, 

to become par value JD (2000),  the opening 

price JD (2027.09),  as of December 23, 2008.

List  the Sixth issue of Treasury Bills  for the year •  

2008, as of December 24, 2008. The maturity 

date is  18/5/2009 and the total  value is  JD (55) 

mill ion.

List  the seventh issue of Treasury Bills  for •  

the year 2008, as of December 24, 2008. The 

maturity date is  24/5/2009 and the total  value is 

JD (150) mill ion.

List  the (33.291.667) shares capital  increase •  

of Al-Ahlia Enterprises,  as of December 24, 
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�صهمً�   )39.291.667 ( البور�صة  يف  املدرج  امل�ل  �س  راأ

.2008 /12 /24 من  اعتب�رًا  وذلك 

املتعددة  وامل�ص�ريع  للتنمية  الأمري  �صركة  �صهم  اأ دراج  •اإ 	
وذلك  الث�ين  ال�صوق  يف  �صهمً�  مليون   )5 ( عدده�  والب�لغة 

.2008 /12 /28 من  اعتب�رًا 

الزيوت  م�ص�نع  �صركة  م�ل  �س  راأ يف  الزي�دة  �صهم  اأ دراج  •اإ 	
لي�صبح   ، �صهمً� مليون   )1 ( والب�لغة  ردنية  الأ النب�تية 

وذلك  �صهمً�  مليون   )4 ( البور�صة  يف  املدرج  امل�ل  �س  راأ

.2008 /12 /28 من  اعتب�رًا 

االأجنبي اال�صتثمـار 

خالل  ردنيني  الأ غري  قبل  من  امل�صرتاة  �صهم  الأ قيمة   • بلغت	

 )%76 ( دين�ر،منه�  مليون   )122.4 ( ول  الأ ك�نون  �صهر 

عرب. مل�صتثمرين 

ردنيني  الأ غري  قبل  من  املب�عة  �صهم  الأ قيمة  •بلغت  	
قبل  من  بيعه�  مت   )%80.2 ( منه�  دين�ر،  مليون   )83.6 (

عرب.  م�صتثمرين 

ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثم�ر  �ص�يف  •بلغ  	
. دين�ر  مليون   )38.9 (

 )% • 	49.2 ( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  الأ �صكلت 

منه�  ول،  الأ ك�نون  نه�ية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة  من 

العرب. لغري   )%13.3 و) عرب،  مل�صتثمرين   )%35.9 (

2008. The company paid in capital  reached 

(39.291.667) mill ion shares.

List  the (5) mill ion shares of Al-Ameer for •  

Development Projects in the Second Market as 

of December 28, 2008.

List  the (1) mill ion shares capital  increase of •  

Jordan Vegetable Oil  Industries,  as of December 

28, 2008. The company paid in capital  reached 

(4) mill ion shares.

Foreign Investment

The value•  of shares purchased by Non-Jordanians in 

December equaled JD(122.4) million, (76%) of which 

were purchased by Arabs. 

The value of shares sold by Non-Jordanians was JD • 

(83.6) million, (80.2%)of which were sold by Arabs. 

During this month, net Non–Jordanian investments • 

showed a positive balance of JD (38.9) million.

By the end of December, shares owned by non-• 

Jordanians represented (49.2%)of ASE market 

capitalization, (35.9%) of which are owned by Arab 

investors and (13.3%) by Non-Arabs.
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ال�صركات الع�صر االأكرث ارتفاعا يف اأ�صعار اأ�صهمها

Top Ten Performers

الإغالق   %                

Company’s Name       Closing    ا�شم ال�شركة

Jordan Hotels  & 
Tourism

39.1 8.07 الفن�دق وال�صي�حة الأردنية

The Holy Land 
Insurance

37.4 1.69 الأرا�صي املقد�صة للت�أمني

Arabian Steel Pipes 
Manufacturing

31.6 2.54
 العربية ل�صن�عة املوا�صري

املعدنية

The Consulting & 
Investment Group

30.2 1.25
 املجموعة ال�صت�ص�رية

ال�صتثم�رية

Winter Valley Tourism 
Investment

27.0 0.80
 وادي ال�صت� لال�صتثم�رات

ال�صي�حية

Al-Fatihoun Al-Arab For 
Industry & Trade 

26.4 0.67
 الف�حتون العرب لل�صن�عة

والتج�رة

Jordan Sulpho-
Chemicals

26.0 5.38 ال�صلفوكيم�وي�ت الأردنية

Akary For Industries & 
Real Estate Investments

25.7 1.27
 عق�ري لل�صن�ع�ت

وال�صتثم�رات العق�رية

The Arab Internationl 
For  Education & 
Investment

25.2 4.37
 العربية الدولية للتعليم

وال�صتثم�ر

Methaq Real Estate 
Investment

24.5 1.22 ميث�ق لال�صتثم�رات العق�رية

ال�صركات الع�صر االأكرث انخفا�صا يف اأ�صعار اأ�صهمها

Worst Ten Performers

الإغالق   %                                             

Company’s Name       Closing     ا�شم ال�شركة

Al- Tajamouat For 
Catering & Housing

40.9 1.30
 التجمع�ت خلدم�ت التغذية

وال�صك�ن

Comprehensive 
Multiple Projects 

40.9 1.33 املتك�ملة للم�ص�ريع املتعددة

Resources For 
Development & 
Investment

33.6 0.75 املوارد للتنمية وال�صتثم�ر

The Jordan Pipes 
Manufacturing

32.1 1.06 الردنية ل�صن�عة الن�بيب

Arab German 
Insurance

31.6 2.45 العربية الأمل�نية للت�أمني

Ad- Dulayl Industrial 
Park

31.5 0.63
 جممع ال�صليل ال�صن�عي

العق�ري

Damac Real Estate 
Development Jordan 

30.1 0.86 دام�ك للتطوير العق�ري

Model Restaurants 29.2 0.68 النموذجية للمط�عم

Palaces Realestate & 
Development 

25.1 2.93 الق�صور للم�ص�ريع العق�رية

Zaharat Alurdon 
Real Estate & Hotels 
Investment

23.0 2.28
 زهرة الأردن لال�صتثم�رات

العق�رية والفن�دق

ASE’s Performance Indicatorsموؤ�صرات اأداء بور�صة عمان

%ت�شرين ثاينكانون الأول

DecemberNovemberChange

Trading Value (JD million)(42.2)498.2862.2حجم التداول )مليون دين�ر(

Avg. Daily Trading Value (m)(19.2)33.241.1املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m)(28.5)219.2306.8عدد الأ�صهم )مليون(

No. of Contracts (thousand)(34.6)147.9226.1عدد العقود )ب�لألف(

25406246992.9Market Capitalization (JD m)القيمة ال�صوقية )مليون دين�ر(
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الن�سب املالية

=    صافي األرباح    )EPS( :عائد السهم

     عدد األسهم املصدرة

=    صافي األرباح  )%( )Return on paid capital( العائد على راس املال املدفوع

         رأس املال املدفوع

العائد على حقوق املساهمني )ROE( )%(  =    صافي األرباح

           حقوق املساهمني

=     صافي األرباح  )%( )ROA( العائد على املوجودات

             مجموع املوجودات

=    األرباح النقدية املوزعة نسبة األرباح النقدية املوزعة إلى رأس املال املدفوع )%( 

                     رأس املال املدفوع

=    حصة السهم من األرباح النقدية املوزعة  )%( )Div Yield( ريع السهم

            القيمة السوقية للسهم

%100  X 

%100  X 

%100  X 

%100  X 

%100  X 


