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توقيع مذكرة تفاهم مع املنظمة 

التطوعية للخدمات املالية

ر�أ�س  �سوق  موؤ�س�سات  وقعت 

)بور�صة  الأردين  املال 

�لأور�ق  �إيد�ع  ومركز  عمان 

مع  تفاهم  مذكرة  املالية( 

للإمناء  الأمريكية  املوؤ�ص�صة 

واملنظمة   )USAID( �لدويل 

املالية  للخدمات  التطوعية 

 Financial Services Volunteer

للبدء   ،Corps )FSVC

م�صروع  تنفيذ  على  بالعمل 

املقدم  امل�صاعدات  برنامج 

امل�صروع  �صريكز  حيث   USAID من  وبدعم   FSVC موؤ�س�سة  من 

الوطني  املال  راأ�س  �صوق  حتكم  التي  الت�صريعات  مراجعة  على 

درا�صة  اإىل  بالإ�صافة  الدولية،  املمار�صات  احدث  وفق  وحتديثها 

ال�صوق. ملوؤ�ص�صات  التقنية  البنية 

ال�صوق  موؤ�ص�صات  مع  بالعمل  امل�صاعدات  برنامج  م�صروع  و�صيقوم 

�صركات  على  الرقابة  منها،  الهامة  املوا�صيع  من  على عدد  بالرتكيز 

اخلدمات املالية واملعتمدين املاليني العاملني يف بور�صة عمان، والعمل 

على جذب ا�صتثمارات اأجنبية لل�صوق وا�صتحداث اأدوات مالية جديدة 

FSVC بالعمل  منا�صبة ل�صوق راأ�س املال الوطني. كما �صتقوم منظمة 

مع خرباء ومتخ�ص�صني لإعداد م�صودة قانون يتعلق باندماج ال�صركات 

ودخول م�صاهمني اإ�صرتاتيجيني يف ال�صركات امل�صاهمة العامة، اإ�صافة 

الأردنية  املالية  اخلدمات  �صركات  يف  العاملني  املوظفني  تدريب  اإىل 

February 2009 - Issue 113
�صباط 2009 - �لعدد 113

Signing a Memorandum of 

Understanding with FSVC

Jordan capital market 

institutions (Amman Stock 

Exchange (ASE) and 

Securities Depository Center 

(SDC) signed a Memorandum 

of Understanding (MOU) 

with the United States Agency 

for International Development 

(USAID) and the Financial 

Services Volunteer Corps 

(FSVC). The purpose of the 

MOU is to set forth the intentions and understandings of the goal of 

a two year program agreed upon between the FSVC and the Jordan 

capital market institutions to further develop and strengthen the 

regulations of the capital market in Jordan and to fine tune the 

trading products and trading practices available in the market.

The program will  focus on several  topics and issues. 

I t  will  introduce risk-based supervision of brokers 

operating on the ASE and advice on monitoring and 

reducing market volati l i ty and enhancing member 

firms’ capital  adequacy. The program will  also 

assist  in drafting a legislation related to mergers 

and acquisit ions as well  as working on upgrading 

provisions for investor protection fund. In addition, 

i t  will  work on broadening the investor base and 

(
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creating new investment opportunities,  developing 

new trading practices,  and reviewing the IT 

infrastructure of the capital  market insti tutions.

The Memorandum of Understanding was signed by Dr. 

Bassam Saket, the Executive Chairman of the Jordan Securities 

Commission (JSC) on behalf of the Jordan capital market 

institutions, Mr. Jay Knott, Mission Director of the USAID and 

Mr. Andrew Cunningham, the Director of the FSVC. The signing 

ceremony was attended by a number officials of the Jordan capital 

market institutions including Mr. Jalil Tarif the CEO of the ASE 

and Mr. Samer Jaradat the CEO of the SDC.

The Financial Services Volunteer Corps is a U.S.-based not-for-

profit organization whose mission is to build efficient financial 

systems in transitioning economies. It does this through technical 

assistance programs which are staffed by expert volunteers who 

hold senior positions in leading global financial institutions. Since 

its foundation in 1990, FSVC has deployed more than 8,000 

expert volunteers to more than 50 countries. FSVC has had an 

office in Amman since 2004.

Jordan Capital Market Sends 

Aid Convey to Gaza

Amman Stock Exchange participated along 

with Jordan Capital Market Institutions 

in an aid convey through its private 

campaign for collecting donations for Gaza 

strip. Jordan Capital Market invited their 

employees from Amman Stock Exchange, 

Jordan Securities Commission, Securities 

Depository Center and brokerage firms 

to offer monetary support for people in Gaza through a private 

committee provides people in Gaza with basic substances which 

are sent through the Hashemite Charitable Commission.

املعمول  والتقنية  الت�صريعية  للبنية  �صاملة  ودرا�صة  ال�صوق  وموؤ�ص�صات 

بها يف �صوق راأ�س املال وبالأخ�س تلك التي تتعلق بالرقابة على �صركات 

اخلدمات املالية والتداول يف ال�صوق.

املالية  الأوراق  هيئة  رئي�س  من  كل  التفاهم  مذكرة  على  وقع  وقد 

الدكتور ب�صام ال�صاكت بالنيابة عن موؤ�ص�صات �صوق راأ�س املال الأردين، 

 ، )USAID( وال�صيد جي نوت مدير املوؤ�ص�صة الأمريكية للإمناء الدويل

املالية  للخدمات  التطوعية  املنظمة  مدير  كننغهام  اندرو  وال�صيد 

موؤ�ص�صات  م�صوؤويل  من  عدد  التوقيع  حفل  ح�صر  وقد   .  )FSVC(

جليل  ال�صيد  عمان  لبور�صة  التنفيذي  واملدير  املال  راأ�س  �صوق 

ال�صيد  مالية  الأوراق  اإيداع  ملركز  التنفيذي  واملدير  طريف 

جرادات. �صمري 

�س�سة  موؤ هي   FSVC �ص�صة  موؤ ن  باأ ذكره  اجلدير  ومن 

يف  ة  كفوؤ مالية  نظمة  اأ بناء  اإىل  تهدف  ربحية  غري  اأمريكية 

خلل  من  بدورها  �ص�صة  املوؤ وتقوم  النتقالية  القت�صاديات 

يحملون  متطوعون  خرباء  �صها  يراأ تقنية  م�صاعدات  برامج 

�ص�صة  وموؤ رائدة.  عاملية  مالية  �ص�صات  موؤ يف  عليا  مراكز 

من  اأكرث  بتوزيع  قامت   1990 عام  يف  �صي�صها  تاأ منذ   FSVC

يف  دائم  مكتب  ولها  دولة،   50 من  اأكرث  على  متطوع   8.000

.2004 العام  منذ  عمان 

موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال ت�سري 

قافلة م�ساعدات اإىل غزة

�سوق  �س�سات  موؤ عمان  بور�سة  �ساركت 

قافلة  بت�صيري  الأردين  املال  راأ�س 

جلمع  اخلا�صة  حملتها  �صمن  م�صاعدات 

غزة.  قطاع  يف  الأهل  ل�صالح  التربعات 

املال  راأ�س  �صوق  �ص�صات  موؤ دعت  حيث 

وراق  الأ وهيئة  بور�صة عمان  من  موظفيها 

املالية  وراق  الأ يداع  اإ ومركز  املالية 

والنقدي  العيني  الدعم  لتقدمي  املالية  اخلدمات  و�صركات 

تزويد  على  عملت  خا�صة  جلنة  خلل  من  غزة  قطاع  لأهايل 

ر�صالها  اإ مت  حيث  �صا�صية  اأ عينية  مبواد  غزة  قطاع  يف  اخوتنا 

الها�صمية. اخلريية  الهيئة  خلل  من  غزة  يف  الأهل  اإىل 
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A Military Delegation from 

Hussein Bin Abdullah College 

Visits the ASE

A Military Delegation from Hussein 

Bin Abdullah Technical Military 

College visited the Jordan capital 

market institutions. The Deputy CEO 

of the ASE, Mr. Nader Azar, briefed the 

delegation on the operations at the ASE 

and the basic investment principles in 

the exchange. He also tackled the latest 

legislative and technical developments of the Jordan capital 

market at the legislative, technical and quantitative levels and 

their impact on enhancing market transparency, liquidity and 

efficiency.

ASE participates in a Training 

course in Fortinet Company

The ASE, represented by the Head of 

Communication and Infrastructure 

Division, Mr. Adel Abu Assaf and 

Mr. Jalal Nashwan From Information 

Technology Department participated 

in the training course on Fortinet/ 

Firewalls, which was held in Dubai- 

United Arab of Emirates in the period between

24-29 January, 2009.

ع�سكري وفد  زيارة 

ح�سني الأمري  كلية  من 

عبدالله بن 

الأمري  كلية  من  ع�صكري  وفد  قام 

الع�صكرية  الفنية  عبداهلل  بن  ح�صني 

�س  راأ �صوق  �ص�صات  موؤ اإىل  بزيارة 

املدير  نائب  قدم   حيث  ردين،  الأ املال 

نادر  ال�صيد  عمان  لبور�صة  التنفيذي 

بور�صة  عمل  طبيعة  عن   �صرحًا  عازر 

يف  ال�صتثمار  �صا�صيات  اأ و  عمان 

التقنية  التطورات  اآخر  وعن  البور�صة 

كما  ردين،  الأ املال  �س  راأ �صوق  �صهدها  التي  والت�صريعية  

ال�صنوات  يف  املميز  عمان  بور�صة  داء  اأ على  الوفد  اأطلع 

على  ذلك  انعكا�صات  ومدى  النواحي،  خمتلف  من  الأخرية 

ال�صوق. و�صيولة  وكفاءة  �صفافية  تعزيز 

بور�سة عمان ت�سارك يف الدورة 

Fortinet التدريبية يف �سركة

عادل  بال�صيد  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

التحتية  البنية  ق�صم  رئي�س  ع�صاف  اأبو 

والت�صالت وال�صيد جلل ن�صوان من دائرة 

التدريبية  الدورة  يف  املعلومات   تكنولوجيا 

يف  احلا�صوب  �صبكات  حماية  اأجهزة  على 

مدينة  يف  عقدت  والتي   Fortinet �سركة 

دبي- دولة الإمارات العربية املتحدة خلل 

الفرتة 24-29 كانون الثاين 2009.
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قرارات بور�سة عمان:

قرارات املدير التنفيذي

وذلك  ال�صناعي  الإمناء  بنك  �صركة  ا�صهم  اإدراج  •تعليق  	
اعتبارًا من 2009/1/4.

اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  الثالث  الإ�صدار  •اإدراج  	
عددها  والبالغ   2010/5/26 ا�صتحقاق   2008 لعام 

 )1000( مقدارها  ا�صمية  بقيمة  �صند   )100.000  (

وفائدة  دينار  مليون   )100( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار 

)7.336%( وذلك اعتبارًا من 2009/1/7.

اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  الرابع  الإ�صدار  •اإدراج  	
عددها  والبالغ   2010/12/14 ا�صتحقاق   2008 لعام 

 )1000( مقدارها  ا�صمية  بقيمة  �صند   )50.000  (

وفائدة  دينار  مليون   )50( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار 

)7.221%( وذلك اعتبارًا من 2009/1/11.

والتطوير  لل�صتثمار  النتقائية  ال�صركة  اأ�صهم  •اإدراج  	
العقاري والبالغة عددها )3.423.060( �صهمًا يف ال�صوق 

الثاين وذلك اعتبارًا من 2009/1/15.

الأو�صط  ال�صرق  جممع  �صركة  باأ�صهم  التداول  •تعليق  	
البور�صة  يف  والثقيلة  الإلكرتونية  و  الهند�صية  لل�صناعات 

وذلك اعتبارًا من 2009/1/22.

لعام  اخلزينة  اأذونات  من  ع�صر  الثامن  الإ�صدار  •اإدراج  	
2008 ا�صتحقاق 2009/6/21 والبالغ عددها ) 100( األف 

بقيمة ا�صمية مقدارها )1000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ 

)100( مليون دينار وذلك اعتبارًا من 2009/1/29.

اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  اخلام�س  الإ�صدار  •اإدراج  	
عددها  والبالغ   2010/12/24 ا�صتحقاق   2008 لعام 

 )1000( مقدارها  ا�صمية  بقيمة  �صند   )100.000  (

وفائدة  دينار  مليون   )100( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار 

)6.908%( وذلك اعتبارًا من 2009/1/29.

ال�صوق  من  الأردنية  الألبان  �صركة  اأ�صهم  اإدراج  •نقل  	
من  اعتبارًا  وذلك  للبور�صة  الثاين  ال�صوق  اإىل  الأول  

.2009/1/29

ASE Resolutions  

The CEO of the ASE Decided on the Following:

Suspend Listing of Industrial Development • 

Bank share as of January 4, 2009.

List the Thirtieth issue of Treasury Bills • 

for the year 2008, as of January 7, 2009. 

The maturity date is 26/5/2010. The total 

value is JD (100) million, and (7.336%) 

interest rate.

List the Fortieth issue of Treasury Bills • 

for the year 2008, as of January 11, 2009. 

The maturity date is 14/12/2010. The total 

value is JD (50) million, and (7.221%) 

interest rate.

List the (3.423.060) shares of AlEntkaeya For • 

Investment and Real Estate Development in 

the Second Market as of January 15, 2009.

Suspend the Trading of Middle East Complex • 

for Engineering Electronics and Heavy 

Industries share as of January 22, 2009.

List  the Eighteenth issue of Treasury • 

Bills  for the year 2008, as of January 

29, 2009. The maturity date is  21/6/2009 

and the total  value is  JD (100) mill ion.

List the Fifteenth issue of Treasury Bills • 

for the year 2008, as of January 29, 2009. 

The maturity date is 24/12/2010. The total 

value is JD (100) million, and (6.908%) 

interest rate.

Transferring the shares of Jordan Dairy Company • 

from the First Market to the Second Market as of 

January 29, 2009.
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�سهر  خالل  عمان  بور�سة  اأداء 

الثاين كانون 

اأظهرت موؤ�صرات الأداء يف بور�صة عمان تراجعًا خلل �صهر كانون 

اأغلق الرقم القيا�صي املرجح للأ�صهم  2009. حيث  الثاين من عام 

)1.9%( مقارنة مع  نقطة وبانخفا�س ن�صبته   )2704( احلرة عند 

الرقم  لنخفا�س  نتيجة  ذلك  جاء   ،2008 العام   نهاية  يف  م�صتواه 

قطاع   ،  )%2.4( بن�صبة  املايل  القطاع  اأ�صهم  لأ�صعار  القيا�صي 

اخلدمات بن�صبة )3.8%(،بينا ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار اأ�صهم 

قطاع ال�صناعة بن�صبة )0.4%(، كما اأغلق الرقم القيا�صي املرجح 

 )%4.4( ن�صبته  بانخفا�س  نقطة   )5971( عند  ال�صوقية  بالقيمة 

التداول لغاية  2008.و بلغ حجم  العام  مقارنة مع م�صتواه يف نهاية 

�صهر كانون الثاين 2009 حوايل )600.1( مليون دينار مقارنة مع 

وبانخفا�س  املا�صي  العام  من  الفرتة  لنف�س  دينار  مليار   )1.4(

انخف�س  فقد  املتداولة  الأ�صهم  لعدد  وبالن�صبة   .)%57.4( ن�صبته 

مليون   )417.5( مع  مقارنة  �صهم  مليون   )311.8( اإىل  لي�صل 

انخف�صت  كما   ،)%25.3( ن�صبته  وبانخفا�س  املا�صي  للعام  �صهم 

بانخفا�س  عقد،  األف   )199.3( اإىل  لي�صل  املنفذة  العقود  عدد 

ن�صبته )36.1%( لنف�س الفرتة من العام املا�صي. وبالن�صبة للقيمة 

مبقدار  انخف�صت  فقد  عمان  بور�صة  يف  املدرجة  للأ�صهم  ال�صوقية 

)1.1( مليار دينار لت�صل اإىل )24.353( مليار دينار وبانخفا�س 

ن�صبتــه  مـا  لت�صكل   2008 عام  نهاية  مع  مقارنة   )%4.2( ن�صبته 

)207.8%( من الناجت املحلي الإجمايل.

ال�ستثمـار الأجنبي

ردنيني  الأ غري  قبل  من  امل�صرتاة  �صهم  الأ قيمة  •بلغت  	
دينار،منها  مليون   )163.1 ( الثاين  كانون  �صهر  خلل 

عرب. مل�صتثمرين   )%89.6 (

( مليون  • بلغت قيمة الأ�صهم املباعة من قبل غري الأردنيني )158	

م�صتثمرين عرب.  قبل  بيعها من  منها )87.3%( مت  دينار، 

 ) • 	5 ( ال�صهر  هذا  خلل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ 

دينار. مليون 

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

منها  الثاين،  كانون  نهاية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة  من 

العرب. لغري   )%14.7 و) عرب،  مل�صتثمرين   )%34.7 (

ASE Performance During the 

Month of January

ِASE performance revealed a decline during January 2009, 

as the ASE price index weighted by free-float shares 

closed at (2704) points, a (1.9%) decrease in comparison 

with the end of 2008. This came as a result of the decrease 

in financial sector index by (2.4%), the services sector 

index by (3.8%), but the industry sector increase index 

by (0.4%). The weighted index closed at (5971) points 

at the end of January, a (4.4%) decrease in comparison 

with the end of 2008. The trading volume during January 

2009 reached JD (600.1) million compared to JD (1.4) 

billion with the same month of the last year, a (57.4%) 

decrease. The number of traded shares decreased to 

(311.9) million shares in comparison with (417.5) million 

shares at the same period of last year, a (25.3%) decrease. 

The number of executed contracts decreased to (199.3) 

thousand contracts, an decrease of (36.1%) in comparison 

with the same period of last year. Market capitalization of 

listed companies decreased by JD (1.1) billion reaching 

JD (24.353) billion, a (4.2%) decrease against the end of 

year 2008, constituting (207.8%) of the GDP.

Foreign Investment
The value of shares purchased by Non-Jordanians in • 

January equaled JD (163.1) million, (89.6%) of which 

were purchased by Arabs. 

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

(158) million, (87.3%)of which were sold by Arabs. 

During this month, net Non–Jordanian investments • 

showed a positive balance of JD (5.0) million.

By the end of January, shares owned by non-Jordanians • 

represented (49.4%)of ASE market capitalization, (34.7) 

of which are owned by Arab investors and (14.7%) by Non-Arabs.
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ال�سركات الع�سر الأكرث ارتفاعا يف اأ�سعار اأ�سهمها

Top Ten Performers

الإغالق  %                

Company’s Name        Closing               ا�شم ال�شركة

Alentkaeya For Inv. & 
Real Estate Dev.

65.0 1.65
 النتقائية لل�صتثمار والتطوير

العقاري

Jordan Tanning 48.4 5.00 الدباغة الردنية

Al-Rakaez Investment 47.9 0.71 الركائز لل�صتثمار

Jordan Industrial 
Resources

40.0 0.56 املوارد ال�صناعية الأردنية

Al-Tajamouat For 
Catering & Housing

39.2 1.81
 التجمعات خلدمات التغذية

وال�صكان

Unified Transport & 
Logistics

34.9 1.12
 املوحدة للنقل واخلدمات

اللوج�صتية

Specialized Jordanian 
Investment

29.4 4.05
 الأردنية لل�صتثمارات

املتخ�ص�صة

Comprehensive 
Multiple Project

28.6 1.71 املتكاملة للم�صاريع املتعددة

Jordan For Electricity & 
Oil Shale

27.3 0.84
 الوطنية لنتاج النفط والطاقة

الكهربائية من ال�صخر الزيتي

National Steel Industry 26.5 0.86 الوطنية ل�صناعة ال�صلب

ال�سركات الع�سر الأكرث انخفا�سا يف اأ�سعار اأ�سهمها

Worst Ten Performers

الإغالق   %                                             

Company’s Name       Closing              ا�شم ال�شركة

Jordan New Cable 36.6 1.30 الكابلت الأردنية احلديثة

First Jordan Investment 35.1 0.48 الأردن الأوىل لل�صتثمار

Al Ahlia Enterprises 28.3 0.99 الهلية للم�صاري

The Consulting & 
Investment Group

27.2 0.91
 املجموعة ال�صت�صارية

ال�صتثمار

Arab Real Estate 
Development

25.5 1.96 العرب للتنمية العقارية

Darwish Al-Khalili
& Sons

25.4 1.44 دروي�س اخلليلي و اولده

Palaces Realestate
& Development

23.2 2.25 الق�صور للم�صاريع العقارية

Al-Qaria Food 
and Vegetable Oil 
Industries

22.6 1.61
 القرية لل�صناعات الغذائية

و�لزيوت �لنباتية

Arab Financial 
Investment

20.9 2.61 العربية لل�صتثمارات املالية

Al-Tajamouat for 
Touristic Projects

20.5 0.66 التجمعات للم�صاريع ال�صياحية

ASE’s Performance Indicatorsموؤ�سرات اأداء بور�سة عمان

%كانون الأولكانون الثاين

JanuaryDecemberChange

600.1498.220.5Trading Value (JD million)حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m)(9.6)3033.2املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

311.9219.242.3No. of Traded Shares (m)عدد الأ�صهم )مليون(

199.3147.934.8No. of Contracts (thousand)عدد العقود )بالألف(

Market Capitalization (JD m)(4.1)2435325406القيمة ال�صوقية )مليون دينار(
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الن�سب املالية

=    �صايف الأرباح    )EPS( :عائد ال�صهم

      عدد الأ�صهم امل�صدرة

=    �صايف الأرباح  )%( )Return on paid capital( العائد على را�س املال املدفوع

         راأ�س املال املدفوع

العائد على حقوق امل�ساهمني )ROE( )%(  =    �صايف الأرباح

           حقوق امل�ساهمني

=     �صايف الأرباح  )%( )ROA( العائد على املوجودات

             جمموع املوجودات

=    الأرباح النقدية املوزعة ن�سبة الأرباح النقدية املوزعة اإىل راأ�س املال املدفوع )%( 

                     راأ�س املال املدفوع

=    ح�سة ال�سهم من الأرباح النقدية املوزعة  )%( )Div Yield( ريع ال�صهم

            القيمة ال�سوقية لل�سهم

%100  X 

%100  X 

%100  X 

%100  X 

%100  X 
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م�ساعف �سعر ال�سهم )مرة( )P/E( =  القيمة ال�سوقية لل�سهم

         عائد ال�صهم

=  القيمة ال�سوقية لل�سهم  )P/BV(  )القيمة ال�سوقية اإىل القيمة الدفرتية لل�سهم )مرة

           القيمة الدفرتية لل�سهم

=  �سايف �سعر البيع – �سايف اأو اإجمايل �سعر ال�رشاء العائد الراأ�سمايل )Capital Gain( )دينار( 

=  �سايف �سعر البيع – �سايف اأو اإجمايل �سعر ال�رشاء  )%( )Capital Gain Percentage( ن�سبة العائد الراأ�سمايل

           �سعر ال�رشاء

=  ح�سة ال�سهم من الأرباح النقدية املوزعة + العائد الراأ�سمايل العائد لفرتة القتناء )Total Return( )دينار( 

=  عدد الأ�سهم املتداولة خالل الفرتة  )%( )Stock Turnover( معدل دوران ال�سهم

           عدد الأ�صهم امل�صدرة 

%100  X 

%100  X 


