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ندوة �إ�ستثمار خا�سة ب�سوق ر�أ�س 

ردين املال الأ

التوا�صل  حتقيق  ولغاية  ردنية،  الأ املالية  وراق  الأ هيئة  رعاية  حتت 

وبالتعاون  عمان  بور�صة  تعقد  الدوليني،  وامل�صتثمرين  �صواق  الأ مع 

وراق املالية ندوة ا�صتثمار  مع بور�صة لندن ومب�صاركة مركز اإيداع الأ

مدينة  يف   Capital Market Day ردين  الأ املال  راأ�س  ب�صوق  خا�صة 

لندن يوم 2007/2/1. 

يف  ال�صتثمار  فر�س  على  ال�صوء  اإلقاء  الندوة  هذه  يف  �صيتم  حيث 

الت�صريعية  التطورات  اآخر  وا�صتعرا�س  ردين  الأ املال  راأ�س  �صوق 

ال�صركات  على  الرتكيز  مع  ي�صهدها،  التي  والكمية  والتكنولوجية 

ردنية التي ت�صارك يف هذا اليوم. ومما يذكر باأن ثماين �صركات  الأ

�صكان  اأردنية �صت�صارك يف هذه الندوة وهي: البنك العربي، وبنك الإ

امل�صتثمرون  و�صركة  للتعمري،  ردنية  الأ وال�صركة  والتمويل،  للتجارة 

و�صط لل�صناعات الهند�صية  العرب املتحدون، و�صركة جممع ال�صرق الأ

و�صركة  ردنية،  الأ لال�صتثمارات  الثقة  و�صركة  والثقيلة،  لكرتونية  والإ

من  تعترب  الندوة  هذه  احلكمة.اإن  اأدوية  و�صركة  ردنية،  الأ امللكية 

ردنية لتعزيز تواجدها الدويل واحل�صول  الفر�س الهامة لل�صركات الأ

�صواق العاملية  على التمويل الالزم مل�صاريعها وكذلك يف و�صولها اإىل الأ

اإليها وذلك نظرًا لطبيعة امل�صتثمرين  جنبية  وجذب ال�صتثمارات الأ

حمافظ  باإدارة  يخت�صون  والذين  للم�صاركة  دعوتهم  �صيتم  الذين 

ا�صتثمارية كبرية، وملا تتمتع به لندن من �صمعة كبرية كونها من اأكرب 

املراكز املالية العاملية. 

Jordan Capital Markets Day 
Event 

The Amman Stock Exchange (ASE), in cooperation with 

London Stock Exchange and the Securities Depository Center, 

will hold a Jordan Capital Markets Day in London on February 

1st 2007.  The event has the support of the Jordan Securities 

Commission (JSC).

The Capital Markets Day will provide an overview of investment 

opportunities in Jordan, as well as details of the ongoing and 

upcoming privatization transactions.  The event will also provide 

British and international investors with the opportunity to meet 

with eight leading Jordanian companies.

This day is a great opportunity for companies to raise funds and 

attract foreign investments.  Meeting investors in London is 

crucial for companies that wish to raise their international profile 

because of London’s status as one of the world’s leading financial 

centers in the world.Participating companies are: Arab Bank, The 

Housing Bank For Trade and Finance, Jordan Investment Trust, 

United Arab Investors, Taameer Jordan, Middle East Complex For 

Eng., Electronics & Heavy Industries, Royal Jordanian Airlines, 

and Hikma Pharmaceuticals. 
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اأداء بور�صة عمان خالل عام 

  2006 
اأ�صهم  اأ�صعار  تراجعًا يف  بور�صة عمان  داء يف  الأ موؤ�صرات  اأظهرت 

يف  �صهم  الأ �صعار  لأ القيا�صي  الرقم  اأغلق  حيث  املدرجة  ال�صركات 

 )%33( ن�صبته  بانخفا�س  اأي  نقطة   )5518( عند  عمان  بور�صة 

القيا�صي  الرقم  اأما   .2005 بنهاية عام  مقارنة مع )8192( نقطة 

للتداول فقد  املتاحة  �صهم احلرة  بالأ املرجح  �صهم  الأ �صعار  لأ العام 

انخف�س لإغالق العام 2006 اإىل )3014( نقطة مقارنة مع اإغالق 

العام ال�صابق والبالغ )4260( نقطة وبن�صبة )29%(. وقد جاء ذلك 

�صعار اأ�صهم القطاع املايل مبا  كمح�صلة لنخفا�س الرقم القيا�صي لأ

ن�صبته )33%(، ولقطاع اخلدمات بن�صبة )19%(، ولقطاع ال�صناعة 

بن�صبة )%16(. 

داء اإىل اأن حجم التداول قد بلغ خالل عام  كما اأظهرت موؤ�صرات الأ

مقارنة   )%16( ن�صبته  بانخفا�س  اأي  دينار  مليار   )14.2(  2006

 )%59( بن�صبة  املتداولة  �صهم  الأ عدد  وارتفع  املا�صي.  العام  مع 

و�صاحب  �صهم.  مليار   )4.1( اإىل  لي�صل   2005 العام  مع  مقارنة 

�صهم املتداولة ارتفاعا بعدد العقود املنفذة  هذا الرتفاع يف عدد الأ

لي�صـــل اإىل حوايل )3.4( مليون عقد بارتفاع ن�صبته )44%( عن 

اإىل  البور�صة  يف  �صهم  الأ دوران  معدل  ارتفع  كما  ال�صابق.  العام 

)101%( مقارنة )94%( للعام 2005. 

�صهم املدرجة يف بور�صة عمان بنهاية  وقد بلغت القيمة ال�صوقية لالأ

 )%21( ن�صبته  بانخفا�س  دينار  مليار   )21.1( اإىل   2006 العام 

مقارنة مع نهاية عام 2005 ولت�صكل مـا ن�صبتــه )234%( من الناجت 

املحلي الإجمايل، وهي من اأعلى الن�صب على امل�صتوى العاملي والتي 

همية الن�صبية لبور�صة عمان يف القت�صاد الوطني.  تعك�س الأ

ردنيني يف بور�صة عمان مبقدار  كما ارتفع �صايف ا�صتثمارات غري الأ

)180.6( مليون دينار، مقارنة مع )413( مليون دينار لعام 2005. 

ردنيني يف بور�صة عمان لت�صل اإىل  كما ارتفعت ن�صبة ملكية غري الأ

)45.5%( بنهاية العام احلايل.

The Performance of the 
ASE During the Year 2006

ِASE performance revealed a backward  performance in stock 

prices for listed companies since the beginning of the year until 

the end of December 2006, as the weighted price index closed at 

5518 points by the end of 2006 compared with 8192 points by 

the end of 2005 a 33% decrease. 

The ASE Price Index Weighted by Free-Float Shares ended the 

year 2006 at 3014 points compared with the year 2005 closing 

at 4260 points a decrease by 29%. This came as a result of the 

decrease in the Financial Sector index by 33%, Services Sector 

index by 19%, and Industry index by 16%.

Trading value reached JD14.2 billion a decrease by 16% 

compared to the year 2005. The number of shares traded 

increased by 59% compared with the year 2005, reaching 4.1 

billion shares, and the number of transactions increased by 44% 

compared with the year 2005, reaching 3.4 million transactions.

The turnover ratio for the ASE increased to 101% compared 

with 94% for the year 2005. 

The ASE market capitalization reached JD21.1 billion by the 

end of year 2006, a decrease of 21% over the end of 2005, 

representing 234% of the GDP, which is considered to be a high 

ratio on the international level, this reflects the importance the 

ASE plays in the national economy. 

During the year 2006, the net investment of non-Jordanians 

increased by of JD180.6 million, compared to JD 413 million 

during 2005. As a result, non-Jordanians ownership in the ASE 

market capitalization increased to 45.1% at the end of 2006.
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ASE Index
الرقم القيا�صي لبور�صة عمان

ASE Trading Volumes
اأحجام التداول يف بور�صة عمان
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عينة الرقم القيا�صي لعام 2007

القيا�صي  الرقم  لعينة  ال�صنوية  املراجعة  بعمل  عمان  بور�صة  قامت 

�صهم لعام 2007، وذلك ملواكبة التطورات التي تطراأ على  �صعار الأ لأ

الرقم  اإعطاء  بهدف  عمان،  بور�صة  يف  املدرجة  ال�صركات  ن�صاط 

�صهم.  الأ اأ�صعار  يف  حتدث  التي  للتغريات  ممثلة  �صورة  القيا�صي 

ونظرًا للزيادة الكبرية يف عدد ال�صركات املدرجة يف البور�صة، فقد 

مت زيادة عدد �صركات عينة الرقم القيا�صي العام من 70 �صركة اإىل 

�صهم يف  100 �صركة، وذلك ليعك�س الرقم القيا�صي حركة اأ�صعار الأ

لحت�صاب  ال�صركات  عينة  اختيار  مت  وقد  اأف�صل.  ب�صكل  البور�صة 

الرقم القيا�صي بناءًا على عدة معايري، بحيث يتم مراعاة اأن يكون 

ن�صاط التداول لل�صركات التي تكون عينة هذا املوؤ�صر كبريًا، وبالتايل 

فانه يتم ا�صتثناء ال�صركات التي ل يتم اأي تداول على اأ�صهمها ملدة 

تزيد عن ع�صرة اأيام متتالية وكذلك يتم ا�صتثناء ال�صركات املوقوفة. 

ال�صركات  عينة  اختيار  يتم  ول؛  الأ للمعيار  ال�صركات  اجتياز  وبعد 

والربح  لل�صركات،  ال�صوقية  القيمة  وهي  متغريات  ثالثة  على  بناًء 

اأو املبيعات لهذه ال�صركات بناًء على اآخر  يرادات  قبل ال�صريبة والإ

بيانات مالية متوفرة.

ن�صبته  ما  مبجموعها  �صكلت  فقد  ال�صركات،  عينة  اختيار  وبعد 

)90.3%( من القيمة ال�صوقية للبور�صة و)86.9%( من حجم التداول 

�صهم املتداولة يف البور�صة لعام  لعام 2006 و)80.1%( من عدد الأ

�صهم موجودة  �صعار الأ 2006. ومما يذكر باأن عينة الرقم القيا�صي لأ

.www.exchange.jo نرتنت على موقع البور�صة على �صبكة الإ

الت�صويت للبرتاء

ردنية يف حملتها لدعم  �صاركت بور�صة عمان املوؤ�ص�صات وال�صركات الأ

الت�صويت ملدينة البرتاء لت�صبح من عجائب الدنيا ال�صبع 

www. نرتنت  الإ �صبكة  على  البور�صة  موقع  خالل  من 

exchange.jo. تاأتى م�صاركة بور�صة عمان من اإميانها 

باأهمية بذل كل اجلهود املمكنة لإجناح حملة الت�صويت 

لدعم البرتاء لتكون من عجائب الدنيا ال�صبع اجلديدة 

الوطني،  يجابي على القت�صاد  الإ ثر  الأ له  �صيكون  مما 

ويذكر  باأن عدد الزيارات ملوقع بور�صة عمان على �صبكة 

نرتنت يتجاوز 120 مليون زيارة يف ال�صهر.  الإ

Index Sample for Year 2007

The ASE made its annual review of the index sample for the 

year 2007 in order to keep up with changes that took place in the 

activities of companies listed at the ASE and with the purpose 

of making the index representative of the changes movements of 

stock prices.  In view of the great rise in the number of companies 

listed at the ASE, the number of companies in the general index 

sample was raised from 70 companies to 100 companies so that 

the index will better reflect the stock prices movement in the 

stock exchange. The process of selecting companies for the index 

sample was based on a number of criteria’s.  The trading activity 

of the index components must be high, and therefore companies 

whose stock not been traded for more than ten consecutive days, 

as well as suspended companies, were excluded.  Once companies 

pass the first standard, the sample of the companies is then based 

on three factors, which are the companies’ market capitalization, 

pre-tax earning and revenues of these companies on the basis of 

the latest available financial data.

After the companies sample selection, it formed in total (90.3%) 

of the stock exchange’s market capitalization; (86.9%) of the 

trading volume for the year 2006; and (80.1%) of the number of 

stocks traded in the stock exchange for the year 2006. The index 

sample for the stock prices can be accessed through the ASE’s 

website www.exchange.jo. 

Voting For Petra 
Amman Stock Exchange (ASE) participated with other Jordanian 

companies in the campaign for Voting to Petra as 

one of the new seven wonders by its website www.

exchange.jo. Participating in the this campaign 

come from the ASE believes in the important of 

dedicating all the efforts to become Petra one of 

the world’s new seven wonders which will enhance 

positively in the Jordanian economy. Visitors to 

ASE website exceed 120 million hit per month.          
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اجتماع الدول امل�صتخدمة لنظام 

لكرتوين الفرن�صي التداول الإ

التنفيذي  املدير  طريف  جليل  بال�صيد  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

تكنولوجيا  دائرة  رئي�س  اخلطيب  حممد  ال�صيد  من  وكل  للبور�صة 

دراج  املعلومات والت�صالت وال�صيد ب�صام اأبو عبا�س رئي�س دائرة الإ

الفرن�صي  التداول  لنظام  امل�صتخدمة  الدول  اجتماع  يف  والعمليات 

ُعمان، خالل  م�صقط/�صلطنة  مدينة  )NSC-Unix(والذي عقد يف 

ول 2006. حيث تراأً�س ال�صيد طريف الجتماع  الفرتة 6-7 كانون الأ

الذي مت فيه مناق�صة عددًا من الق�صايا الهامة حول امل�صتجدات التي 

لكرتونية، كما مَت خالل اللقاء بحث جمالت  تخ�س اأنظمة التداول الإ

لكرتونية يف  الإ نظمة  الأ والتن�صيق يف جمال تطوير وحتديث  التعاون 

�صوق راأ�س املال وفق املعايري الدولية.

املوؤمتر الثاين لال�صتثمار 

واأ�صواق املال 

ال�صيد حممد �صالح احلوراين  بور�صة عمان ممثلة مبعايل  �صاركت 

دائرة  رئي�س  الق�صاة  اأجمد  وال�صيد  البور�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ن�صال  وال�صيد  العامة  والعالقات  التوعية 

يف  واملالية  دارية  الإ الدائرة  رئي�س  حمدان 

املوؤمتر الثاين لال�صتثمار واأ�صواق راأ�س املال 

ال�صورية  العربية  اجلمهورية  يف  عقد  الذي 

/دم�صق خالل الفرتة من 2006/12/5-4. 

هام�س  على  عمان  بور�صة  �صاركت  حيث 

املوؤمتر بجناح خا�س. وتاأتي م�صاركة بور�صة 

ن يكون لها ح�صور دائم  عمان من �صعيها لأ

ومميز يف خمتلف املحافل الدولية ذات العالقة.

ور�صة عمل حول ثقافة 

�ال�ستثمار

ق�صم  رئي�صة  جمايد  �صند�س  ن�صة  بالآ ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

ن�صة  والآ الدولية  والعالقات  بحاث  الأ دائرة  يف  والدرا�صات  بحاث  الأ

The Meeting of the      
NSC-Unix Users Group

Mr. Jalil Tarif, CEO of the ASE chaired the annual NSC-Unix 

Users meeting which was held in Muscat, Oman during the 

period December 6-7, 2006. Mr. Mohammed Al-Khatib Director 

of the IT and Communications Department and Mr. Bassam 

Abu Abass, Director of the Listing and Operations Department 

attended in the meeting. Many important issues related to the 

latest development in Electronic Trading System (ETS) were 

discussed, and means of Coordination in the development and 

upgrading of ETS in capital markets according to international 

standards. 

The Second Investment & 
Capital Market Conference
The ASE, represented by H.E. Mr. Mohammad Saleh Al-

Horani, Chairman of the ASE Board, Mr. Amjad Al-Qudah, 

Director of the Awareness and Public 

Relations Department and by Mr. Nidal 

Hamdan, Director of the Administrative 

and Financial Department participated in 

second Investment and Capital Market 

conference that was held in Syria / 

Damascus, during the period December 

4 - 5, 2006. The ASE participation falls 

within its endeavors to have continuous and strong presence in 

relevant international arenas. 

WFE Investor Education 
Workshop
The ASE, represented by Miss. Sondos Jamayed Chief Division 

Researches and Studies from Research and International Relations 
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العامة  والعالقات  التوعية  دائرة  التوعية يف  ق�صم  رئي�صة  لينا قطب 

والتي عقدت يف مدينة بوكيت/ امل�صتثمر  تعليم  يف ور�صة عمل حول 

هذه  يف  �صارك  وقد   ،2006 ول  الأ كانون   8-6 الفرتة  خالل  تايالند 

واجلهات  املنظمات  من  عددا  ميثلون  املحا�صرين  من  عدد  الور�صة 

من  عدد  جتارب  ا�صتعرا�س  الور�صة  هذه  خالل  مت  حيث  الدولية، 

التو�صيات  من  جمموعة  و�صع  مت  كما  املجال،  هذا  يف  البور�صات 

�صافة اإىل تبني  ومعايري املمار�صات املثلى للتوعية وتعليم امل�صتثمر بالإ

ا�صرتاتيجيات وا�صحة وحمددة يف جمال ثقافة ال�صتثمار.

قرارات بور�صة عمان

دارة: قرارات جمل�س الإ

ع�صوية  يف  املالية  للو�صاطة  اندماج  �صركة  ان�صمام  على  املوافقة   •

 2006/12/13 من  اعتباًرا  اأعمالها  وبداأ ممار�صة  عمان  بور�صة 

حتت ال�صم املخت�صر )اندماج( والرقم )84(.

وال�صتثمار  املالية  للخدمات  الندوة  �صركة  ان�صمام  على  املوافقة   •

من  اعتباًرا  اأعمالها  ممار�صة  وبداأ  عمان  بور�صة  ع�صوية  يف 

2006/12/13 حتت ال�صم املخت�صر)الندوة( والرقم )83(.

قرارات املدير التنفيذي:

للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

والبالغة )5( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 

)10( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/12/5

والبالغة  الغذاء  دار  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهم،   )1.750.000(

)10( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2006/12/5.

التداول  ال�صناعي عن  مناء  الإ بنك  �صركة  باأ�صهم  التداول  تعليق   •

وذلك اعتبارًا من 2006/12/5.

تعليق التداول باأ�صهم �صركة جممع ال�صليل ال�صناعي عن التداول   •

وذلك اعتبارًا من 2006/12/6.

ل�صناعة  الوطنية  ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

�صهمًا،  مليون   )2.5( والبالغة  الكهربائية  �صالك  والأ الكوابل 

�صهمًا  مليون   )12.5( واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح 

وذلك اعتبارًا من 2006/12/7.

 )10( والبالغة  لال�صتثمار  الدولية  ردن  الأ �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

مليون �صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك اعتبارًا من 2006/12/17.

لتطوير  املتكاملة  ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

Department and Miss. Lina Al-Qotob Chief of Awareness 

Division from Awareness and Public Relation Bureau participated 

in the “WFE Investor Education Workshop” which was held in 

Bucket, Thailand during the period December 6-8, 2006. The 

participants presented their countries experiments in the investors 

education field, and sat up their recommendations and codes of 

best practices regarding awareness and investor education issues, 

moreover the importance of adopting specific, and clear strategies 

in investor education field.

ASE Resolutions:
The ASE board decided the following:

•	 Accepting the membership of Indemaj Company and to start 

its operation as of December 13, 2006.

•	 Accepting the membership of Al-Nadwa Company and to start 

its operation as of December 13, 2006.

The ASE CEO Decided on the Following:

• List the (5) million shares capital increase of Arab Orient 

Insurance Company as of December 5, 2006. The company 

paid in capital reached (10) million shares.

• List the (1,750,000) shares capital increase of Nutri Dar 

Company as of December 5, 2006. The company paid in 

capital reached (10) million shares.

• Suspend the trading on the share of Industrial Development 

Bank Company as of December 5, 2006.

• Suspend the trading on the share of Ad-Dulay Industrial Park 

CO. PLC Company as of December 6, 2006.

• List the (2,5) million shares capital increase of National Cable 

and Wire Manufacturing Company as of December 7, 2006. 

The company paid in capital reached (12,5) million shares.

• List the (10) million shares of Jordan International Investment 

Company in the Second Market as of December 17, 2006.

• List the (6,049,558) shares capital increase of Comprehensive 

Land Development and Investment Company as of 

December21, 2006.

• List the (2,121,486) shares capital increase of Al-Ahlia 
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اكتتاب  �صهم حق  والبالغة )6.049.558(  وال�صتثمار  را�صي  الأ

وذلك اعتبارًا من 2006/11/21.

للمراكز  هلية  الأ ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

وذلك  اكتتاب  حق  �صهم   )2.121.486( والبالغة  التجارية 

اعتبارًا من 2006/11/21.

 2006 لعام  اخلزينة  اأذونات  من  ع�صر  احلادي  �صدار  الإ اإدراج   •

بقيمة  �صند   )50.000( عددها  والبالغ   2007/9/17 ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون 

دينار وذلك اعتبارًا من 2006/12/26.

املياه   �صلطة  �صندات  من  والع�صرون  ال�صاد�س  �صدار  الإ اإدراج   •

بقيمة  �صند   )12.000( عددها  والبالغ   2009/11/6 ا�صتحقاق 

ا�صمية مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )12( مليون 

دينار وفائدة )7،474%( وذلك اعتبارًا من 2006/12/27.

جنبي ال�صتثمـار الأ

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

 )%86.7( منها  دينار،  مليون   )125.5( ول  الأ كانون 

مل�صتثمرين عرب.

ردنيني )96.9( مليون  �صهم املباعة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •

دينار، منها )94%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )28.6( ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •

مليون دينار.

من   )%45.5( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  الأ �صكلت   •

ول ، منـها )%34.3(  القيمة ال�صوقية للبور�صة يف نهاية كانون الأ

مل�صتثمرين عرب، و)11.2%( لغري العرب. 

Commercial Center Company as of December 21, 2006.

• List the Eleventh issue of the Treasury Bills for the year 2006, 

as of December 26, 2006. The maturity date is 17/9/2007, the 

total number of the issue (50,000) bonds with a total value of 

JD (50) million.

• List the Twenty-Fifth issue of the Water Authority, as of 

December 27, 2006. The maturity date is 6/11/2009, the total 

number of the issue (12,000) bonds with a total value of JD 

(12) million, and (7.474%) interest rate

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

equaled JD (125.5) million, (86.7%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (96.9) 

million, (94%) of which were sold by Arabs. 

•	 During this month, net Non–Jordanian investments showed a 

positive balance of JD (28.6) million.

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

represented (45.5%) of ASE capitalization, (34.3%) of which 

are owned by Arab investors and (11.2%) by Non-Arabs.  

�صرات اأداء البور�صة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

ول %ت�شرين الثاينكانون الأ

DecemberNovemberChange

)JD million( Trading Value)�.22(�8��.7.���حجم التداول )مليون دينار(

)m( Avg. Daily Trading Value)8.9(�.�7�0املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�صهم )مليون( )m( No. of Traded Shares)�.�2(�.228.2�02عدد الأ

لف( )thousand( No. of Contracts)8.��(�.��92.929عدد العقود )بالأ

)JD m( Marked Capitalization)9.�(2�080.22��8�.2القيمة ال�صوقية )مليون دينار(
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كرث ارتفاعا يف اأ�صعار اأ�صهمها ال�صركات الع�صر الأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

ردن لتطوير امل�صاريع  الأ

ال�صياحية
5.1769.0Jordan Projects For 

Toursim Investment

ردن  3.7326.9Societe General Deبنك �صو�صيته جرنال الأ
Banque-jordanie

 2.6023.8The National Ahliaالتاأمني الوطنية اأهلية
Insurance

و�صط   ال�صرق الأ

لال�صتثمارات املتعددة
3.0522.5Middle East Diversified 

Investment Company

 & 3.6622.0Bindar Tradingبندار للتجارة وال�صتثمار
Investment

رم عالء الدين لل�صناعات 

الهند�صية
3.7621.7Rum Aladdin Industries

�صراء للتعليم وال�صتثمار  3.4220.8Al-isra For Education Andالإ
Investment

الت�صهيالت التجارية 

ردنية الأ
1.9820.7Jordan Trading Facilities

ردين هلي الأ 3.1419.4Jordan National Bankالبنك الأ

1.6017.6Travertine (Travco)الرتافرتني

كرث انخفا�صا يف اأ�صعار اأ�صهمها ال�صركات الع�صر الأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

املتخ�ص�صة للتجارة  

وال�صتثمارات
1.7539.9

Specialized Trading And 
Investment

ميثاق لال�صتثمارات 

العقارية
3.0438.3

Methaq Real Estate 
Investment

0.7531.8املوارد للتنمية وال�صتثمار
Resources Company 
For Development & 
Investment Plc

1.8330.9Masafat Transportationم�صافات للنقل املتخ�ص�س

حداثيات العقارية  الإ

ردنية الأ
2.0629.2Ihdathiat Co-ordinates

اأوتاد لال�صتثمارات املالية 

والعقارية
4.0128.8

Awtad For Financial And 
Real Estate Investment

دارة  ردنية  لالإ الأ

وال�صت�صارات
4.6425.8

Jordanian Management 
And Consulting Company

ردنية لال�صتثمار والنقل  الأ

ال�صياحي/ الفا
1.1820.8

Jordan Investment And 
Tourism Transport (Alfa)

التجمعات ال�صتثمارية 

املتخ�ص�صة
5.1119.5

Specialized Investment 
Compounds

ردن لال�صتثمارات  زهرة الأ

العقارية والفنادق
5.0019.0

Zahrat Alurdon Real 
Estate And Hotels 
Investment


