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ASE Performance During 
2007
The Price Index of Amman Stock Exchange weighted by Market 

Capitalization witnessed a remarkable growth as it closed at 

(7519) points by the end of 2007 compared with (5518) points by 

the end of 2006, a (36%) increase. The ASE Price Index Weighted 

by Free-Float Shares stood at (3675) points by the end of year 

2007 compared with the year 2006 closing at (3014) points an 

increase by (22%). This came as a result of the increase in the 

Services Sector index by (34%), the Industry Sector index by 

(31%), and the Financial Sector index by (14%).

It is worth mentioning that the Media, Mining and Extraction 

Industries, Utilities and Energy, Technology and Communications 

sub-sectors were the top best performers, their price indexes 

increased by (81%), (70%), (59%), and (38%) respectively. The 

Health Care Services, Pharmaceutical and Medical Industries, 

Tobacco and Cigarettes were the main declined sub-sectors, their 

price indexes decreased by (27%), (9%), and (3%) respectively.   

Trading value reached JD12.3 billion a decrease by (13%) 

compared to the year 2006. The number of shares traded increased 

by (9%) compared with the year 2006, reaching (4.5) billion 

shares, and the number of executed transactions increased by (1%) 

compared with the year 2006, reaching (3.5) million transactions.

The turnover ratio for the ASE decreased to (91%) compared with 

(101%) for the year 2006. Number of listed companies at the ASE 

increased to (245) companies compared with (227) companies by 

the end of 2006.

The ASE market capitalization reached JD (29.2) billion by the 

end of year 2007, an increase of (39%) over the end of 2006, 

اأداء بور�صة عمان خالل عام 

2007

2007، حيث  العام  بور�سة عمان حت�سنا ملحوظًا خالل  اأداء  �سهد 

يف  ال�سوقية  بالقيمة  املرجح  �سهم  الأ �سعار  لأ القيا�سي  الرقم  اأغلق 

بور�سة عمان عند )7519( نقطة مقارنة مع )5518( نقطة بنهاية 

العام  القيا�سي  الرقم  اأما  ن�سبته )%36(،  بارتفاع  اأي   ،2006 عام 

ارتفع  للتداول فقد  املتاحة  �سهم احلرة  بالأ املرجح  �سهم  الأ �سعار  لأ

العام  اإغالق  مع  مقارنة  نقطة   )3675( اإىل   2007 العام  غالق  لإ

ذلك  جاء  وقد  )22%(؛  وبن�سبة  نقطة   )3014( والبالغ  ال�سابق 

اخلدمات  قطاع  اأ�سهم  �سعار  لأ القيا�سي  الرقم  لرتفاع  كمح�سلة 

املايل  وللقطاع   ،)%31( بن�سبة  ال�سناعة  ولقطاع   ،)%34( بن�سبة 

وال�سناعات  عالم  الإ قطاعات  باأن  يذكر  ومما   .)%14( بن�سبة 

ال�ستخراجية والتعدينية والطاقة واملنافع والتكنولوجيا والت�سالت 

ارتفعت  حيث  2007؛  العام  خالل  ارتفاعا  القطاعات  اأكرث  كانت 

رقام القيا�سية لهذه القطاعات بن�سبة )81%( و)70%( و)%59(  الأ

هي  تراجعا  القطاعات  اأكرث  كانت  حني  يف  التوايل،  على  و)%38( 

وال�سجائر  والتبغ  الطبية  وال�سناعات  دوية  والأ ال�سحية  اخلدمات 

بن�سبة )27%( و)9%( و )%3(. 

بلغ  قد  التداول  اأن حجم  اإىل  البور�سة  اأداء  موؤ�سرات  اأظهرت  كما 

خالل عام 2007 )12.3( مليار دينار اأي بانخفا�ض ن�سبته )%13( 

�سهم املتداولة بن�سبة )%9(  مقارنة مع العام املا�سي. وارتفع عدد الأ

و�ساحب  �سهم.  مليار   )4.5( اإىل  لي�سل   2006 العام  مع  مقارنة 

�سهم املتداولة ارتفاع بعدد العقود املنفذة  هذا الرتفاع يف عدد الأ

عن   )%1( ن�سبته  بارتفاع  عقد  مليون   )3.5( حوايل  اإىل  لي�ســـل 

�سهم يف البور�سة اإىل  العام ال�سابق. فيما انخف�ض معدل دوران الأ

ال�سركات  عدد  ارتفع  كما   .2006 للعام  مقارنة )%101(   )%91  (

�سركة   )227( بـ  مقارنه  �سركة   )245( اإىل  البور�سة  يف  املدرجة 

بنهاية العام 2006. 

ارتفعت  قد  بور�سة عمان  املدرجة يف  �سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  اأَما 

 )%39( وبن�سبة  دينار  مليار   )29.2( اإىل  احلايل  العام  بنهاية 

مقارنة مع نهاية عام 2006 ولت�سكل مـا ن�سبتــه )289%( من الناجت 
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representing (289%) of the GDP, which is considered to be a high 

ratio on the international level, this reflects the importance the 

ASE’s role in the national economy.

By the end of the year 2007, the net investment of non-Jordanian 

investors increased by JD 466 million, compared to JD 181 million 

during 2006. As a result, non-Jordanian investors ownership in 

the ASE market capitalization increased to (48.9%) by the end of 

the year 2007 compared with (45.5%) by the end of 2006.

Index Sample for the    
Year 2008

The ASE has conducted a review of listed stocks at the ASE to 

decided the year 2008 sample for its General Price Index to reflect 

the developments of the trading activities of the listed companies 

to enhance the index ability to reflect the changes of the stocks 

prices. The companies are selected according to their trading 

activity during the last quarter for the year 2007. The new sample 

has been put into effect as of January 2nd, 2008.

The constituents of the ASE General Price Index sample represent 

100 companies of the most active companies according to their 

trading at the ASE; these companies constitute  (90%) of the total 

market capitalization of the ASE and (87%) of the total trading 

value for the last quarter of the year 2007 and (80%) of the total 

number of traded shares at the same period. The weight of the 

financial sector in the ASE General Price Index Weighted by 

Free-Float index is (65.3%), the service sector weight is (16.9%), 

and the industrial sector is (17.8%).

As for the sub-sectors indices, all the companies listed at the 

ASE were selected for these indices; whereas the companies 

which are suspended from trading and others which are under 

liquidation were excluded. The market capitalization for the 

sub-sectors indices’ sample constitutes (98%) of the total market 

capitalization of the ASE.

The ASE coordinated with Dow Jones Company in selecting the 

sample by applying the same rebalancing criteria. Therefore, the 

ASE and Dow Jones adopted the same sample on which the ASE 

جمايل، وهي من اأعلى الن�سب على امل�ستوى العاملي والتي  املحلي الإ

همية الن�سبية لبور�سة عمان يف القت�ساد الوطني.  تعك�ض الأ

ردنيني يف بور�سة عمان كما يف  كما ارتفع �سايف ا�ستثمارات غري الأ

نهاية العام 2007 مبقدار )466( مليون دينار، مقارنة مع )181( 

ردنيني يف  مليون دينار لعام 2006. كما ارتفعت ن�سبة ملكية غري الأ

بور�سة عمان يف نهاية العام 2007 لت�سل اإىل )48.9%( مقارنة مع 

)45.5%( بنهاية العام 2006. 

 عينة الرقم القيا�صي        

للعام 2008

القيا�سي  الرقم  لعينة  الدورية  املراجعة  بعمل  عمان  بور�سة  قامت 

2008، ومبا ين�سجم مع التغريات التي  للعام  �سهم  �سعار الأ العام لأ

الرقم  عطاء  ولإ البور�سة،  يف  املدرجة  ال�سركات  ن�ساط  على  تطراأ 

اأ�سهم  اأ�سعار  يف  حتدث  التي  للتغريات  ممثلة  �سورة  القيا�سي 

ال�سركات، وقد مت اختيار ال�سركات بناًء على ن�ساطها خالل الربع 

2007، حيث بدء العمل بالعينة اجلديدة اعتبارًا  خري من العام  الأ

ربعاء املوافق 2008/1/2.  من يوم الأ

اختيارها  مت  التي  العام  القيا�سي  للرقم  ال�سركات  عينة  ومتثل 

يف  التداول  حيث  من  ن�ساطًا  كرث  الأ ال�سركات  من  �سركة   )100(

البور�سة وقد �سكلت هذه ال�سركات مبجموعها ما ن�سبته )90%( من 

الرابع  للربع  التداول  و)87%( من حجم  للبور�سة  ال�سوقية  القيمة 

البور�سة  املتداولة يف  �سهم  الأ و)80%( من عدد   ،2007 العام  من 

القيا�سي  الرقم  املايل يف عينة  القطاع  بلغ وزن  الفرتة. كما  لنف�ض 

�سهم احلرة حوايل )65.3%(، وقطاع اخلدمات  العام املرجح بالأ

)16.9%(، وقطاع ال�سناعة )%17.8(. 

اأما بالن�سبة للقطاعات الفرعية، فقد مت اختيار معظم ال�سركات 

رقام القيا�سية للقطاعات الفرعية،  املدرجة يف البور�سة لعينة الأ

حيث مت ا�ستبعاد ال�سركات املوقوفة عن التداول وال�سركات حتت 

القيا�سية  رقام  الأ لعينة  ال�سوقية  القيمة  �سكلت  حيث  الت�سفية، 

القيمة  اإجمايل  من   )%98( ن�سبته  ما  الفرعية  للقطاعات 

للبور�سة.  ال�سوقية 

وذلك  العينة،  اختيار  عند  داوجونز  �سركة  مع  التن�سيق  مت  قد  و 

�سركات  اختيار  يف  ال�سركة  تلك  ت�ستخدمها  التي  املعايري  بتطبيق 

العينة، بحيث مت توحيد عينة ال�سركات التي يتم بناًء عليها احت�ساب 

�سركة  قبل  من  املختارة  العينة  مع  عمان  لبور�سة  القيا�سي  الرقم 

Dow Jones والتي يتم احت�ساب رقم DJ 100 ASE لبور�سة عمان 
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General Price Index and the DJ ASE 100 Index will be calculated 

on. It is to be mentioned that the Dow Jones ASE 100 Index was 

launched by the end of the last year.  The share price index sample 

is published on the ASE website on the Internet on the link:

http://10.26.3.1/pages.php?menu_id=149&local_type=0&local_

id=0&local_details=0

Company Guide for 2007

The ASE finished the Twentieth Issue of the Public Shareholding 

Companies Guide for the year 2007, the guide contains general 

information for the listed and the non-listed companies at the 

ASE such as: the companies address, members of the boards 

of directors, main shareholders, and the shareholders structure 

in addition to companies auditors, legal counselors and number 

of employees.

The guide also contains the financial information for the 

companies that are related to the balance sheet, income statement 

and cash flow for the years 2005 and 2006.

This guide was prepared in a different manner compared with 

the previous issues in the way that it took into consideration the 

new sectoral classification of the listed companies at the ASE that 

includes three main sectors and twenty-three sub sectors, which 

facilitates the financial analysis for a company and comparison 

with similar companies and sector it belongs to.

The guide also includes cumulative data for each sub-sector and 

main sector to help the researchers and analyzers to compare 

the companies’ performance with the sectoral performance. 

This guide comes as a result of the ASE continuing efforts for 

promoting its services and the information that are presented to 

investors, researchers and the public in general.

To make it reachable for investors and public; the ASE loaded 

the company guide on its website. The companies’ financial 

information is for the years 2005 and 2006. To those who need to 

get the financial information for the previous years, it can be found 

in the Library and Publications Section/historical information/

company guide, on the website which includes all the issues of 

the companies’ guide since the year 1993.

عليها والذي مت البدء بن�سره بنهاية العام املا�سي. ومما يذكر باأن 

من�سورة   2008 للعام  �سهم  الأ �سعار  لأ العام  القيا�سي  الرقم  عينة 

نرتنت على الرابط التايل:  على موقع البور�سة على �سبكة الإ

http://10.26.3.1/pages.php?menu_id=149&local_type=0&local_

id=0&local_details=0

2007 للعام  ال�صركات  دليل 

ال�سركات  دليل  من  ع�سرين  رقم  �سدار  الإ عمان  بور�سة  اأنهت 

عامة  معلومات  الدليل  ويت�سمن   ،2007 لعام  العامة  امل�ساهمة 

وغري  عمان  بور�سة  يف  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  عن 

املدرجة مثل عناوين ال�سركات واأ�سماء اأع�ساء جمال�ض اإداراتها 

اأ�سماء  جانب  اإىل  فيها،  امل�ساهمني  وهيكل  امل�ساهمني  وكبار 

واأعداد  القانونيني  وم�ست�ساريها  ال�سركات  ح�سابات  مدققي 

العاملني فيها. 

كما ي�سم هذا الدليل املعلومات املالية لل�سركات امل�ساهمة املتعلقة 

بقائمة املركز املايل وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي للعامني 

2005 و 2006. 

ال�سركات  دليل  ال�سابقة من  �سدارات  الإ يتميز عن  الدليل  اإن هذا 

اأنه مت اإعداده ح�سب الت�سنيف القطاعي اجلديد والذي ي�سم ثالثة 

التحليل  عمليات  ي�سهل  مما  فرعيا،  قطاعا  و23  رئي�سة  قطاعات 

القطاع  ومع  لها  امل�سابهة  ال�سركات  مع  ومقارنتها  لل�سركة  املايل 

جتميعية  بيانات  على  الدليل  هذا  يحتوي  كما  اإليه.  تنتمي  الذي 

اأداء  ملقارنة  واملحللني  الباحثني  مل�ساعدة  ورئي�سي  لكل قطاع فرعي 

ال�سركات مع اأداء القطاع. وياأتي اإعداد هذا الدليل �سمن اجلهود 

واملعلومات  اخلدمات  لتطوير  الهادفة  عمان  لبور�سة  امل�ستمرة 

املقدمة للم�ستثمرين والدار�سني واجلمهور ب�سكل عام. 

دليل  معلومات  على  احل�سول  يف  امل�ستثمرين  على  وللت�سهيل 

بو�سع  عمان  بور�سة  قامت  وخارجه؛  ردن  الأ داخل  من  ال�سركات 

نرتنت. وُيظهر  لكرتوين على �سبكة الإ دليل ال�سركات على موقعها الإ

لل�سركات  املالية  املعلومات  البور�سة  موقع  على  ال�سركات  دليل 

للعامني 2005 و 2006، وميكن ملن يرغب باحل�سول على املعلومات 

املالية لل�سركات لل�سنوات ال�سابقة باحل�سول عليها من خالل البند 

ال�سركات  دليل  تاريخية/  معلومات  واملطبوعات/  باملكتبة  اخلا�ض 

منذ  ال�سركات  بدليل  اخلا�سة  �سدارات  الإ كافة  فيه  يتوفر  والذي 

العام 1993. 
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The CFA Jordan’s annual 
Awards Ceremony

The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, participated in the Chartered 

Financial Analyst (CFA) Jordan’s Annual Awards Ceremony, 

which was held in the Four Seasons Hotel on December 15th, 2007. 

The (CFA) Institute is specialized in setting the highest standards 

of ethics, education and professional 

excellence. Mr. Tarif presented the 

certificates for a number of CFA 

graduates.

In his speech, Mr. Tarif stressed the 

fact that the ASE is keen on gathering 

the distinguished qualifications 

and that it concentrates on holding 

courses to train a highly- qualified 

cadre of brokers and financial advisors. Besides, the ASE holds 

courses for the investors to raise awareness of the importance 

and the way of investing at ASE. He also pointed to the number 

of the brokerage firms licensed by the Jordan Securities 

Commission (JSC). They reached 66 firms with 405 licensed 

financial brokers working in these firms.

A lecture in Queen Aliaa’ 
Community College

Upon the invitation of Queen Aliaa’ Community College, the 

ASE, represented by Mr. Amjad Al-Qudah, head of Awareness 

and Public Relations Department, participated in a speech entitled 

“ASE’s Recent Developments and Future Outlook” which was 

held in the college on December 6, 2007.  Mr. Al-Qudah briefed 

the attendants on the latest development on the Jordan Capital 

Market.

حفل تخريج جمعية املحللني 

ردن املاليني يف الأ

الحتفال  طريف،  جليل  عمان  لبور�سة  التنفيذي  املدير  رعى 

يف  املتخ�س�سة  ردن،  الأ يف  املالينينّ  املحلنّلني  جلمعية  ال�سنوي 

ال�ستثماري  العمل  جمال  يف  والعلمية  املهنية  املعايري  ورفع  تعزيز 

لعدد من خريجي  ال�سهادات  بت�سليم  قام طريف  املتخ�س�ض،حيث 

املحلل  �سهادة  حملة  من  جديدة  دفعة 

املايل املعتمد CFA، وذلك يف اخلام�ض 

ع�سر من ال�سهر احلايل يف فندق الفور 

�سيزنز.

طريف،اأَكد  ال�سيد  األقاها  كلمة  ويف 

ح�سد  على  عمان  بور�سة  حر�ض  على 

دورات  بعقد  اهتمامها  و  الكفاءات 

و  الو�سطاء  من  كادر  لتاأهيل  تدريبية 

امل�ست�سارين املاليني من ذوي الكفاءات 

�سوق  موؤ�س�سات  تعقد  كما  العالية، 

و  باأهمية  امل�ستثمرين  جمهور  توعية  اإىل  تهدف  دورات  املال  راأ�ض 

اإىل عدد املرخ�سني من  واأ�سار  بور�سة عمان،  ال�ستثمار يف  كيفية 

املالية  اخلدمات  �سركات  اأعمال  ملمار�سة  املالية  وراق  الأ هيئة  قبل 

املاليني  الو�سطاء  عدد  بلغ  و  مرخ�سة  �سركة   66 عددها  بلغ  التي 

املرخ�سني 405 و�سيط.    

حما�صرة يف كلية امللكة 

علياء

بال�سيد  ممثلة  عمان  بور�سة  �ساركت  علياء  امللكة  كلية  من  بدعوة 

باإلقاء  العامة  والعالقات  التوعية  دائرة  رئي�ض  الق�ساة  اأجمد 

حما�سرة بعنوان »التطورات احلديثة يف بور�سة عمان« والتي عقدت 

الق�ساة  ال�سيد  الكلية.وقَدم  مبنى  يف   2007 ول  الأ كانون   6 بتاريخ 

التي  احلديثة  والتطورات  عمان  بور�سة  عمل  عن  مف�ساًل  �سرحًا 

ردين من النواحي الت�سريعية والتقنية. �سهدها �سوق راأ�ض املال الأ
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ASE Resolutions
The ASE board decided on the following:

•	 Accepting the membership of Kuwait and Middle East 

Financial Investment - Jordan Company and to start its 

operation as of December 10, 2007.

The CEO of the ASE Decided on the Following:

• Re-trade the shares of Pearl Sanitary Paper Company, as 

of December 2, 2007.

• Suspend the trading on the share of Capital Bank of 

Jordan as of December 2, 2007.

• Re-trade on the shares of Batelco Jordan Company 

reached (1,870,018) shares as of December 5, 2007.

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

Investment Company as of December 6, 2007. The 

company paid in capital reached (35) million shares.

• List the (1.2) million right issues of capital increase of 

Gerasa Insurance Company as of December 12, 2007. 

• List the (84.373.350) shares of Alia_ The Royal Jordanian 

Airlines in the First Market as of December 17, 2007.

• List the Tenth issue of Treasury Bills for the year 2007, as 

of December 24, 2007. The maturity date is 18/11/2008. 

The total number is (50.000) bills with a total value of JD 

(50) million.

• List the (2.750.000) right issues of capital increase of 

Falcon for Investment and Financial Services Company 

as of December 30, 2007.

قرارات بور�صة عمان

دارة: قرارات جمل�س الإ

و�سط لال�ستثمار  الأ وال�سرق  الكويت  ان�سمام �سركة  املوافقة على   •

اأعمالها  ممار�سة  وبداأ  عمان  بور�سة  ع�سوية  يف  ردن  املايل/الأ

)كميفك(  املخت�سر  ال�سم  حتت  من2007/12/10  اعتبارًا 

والرقم )89(.  

قرارات املدير التنفيذي

يف  ال�سحي  الورق  ل�سناعة  اللوؤلوؤة  �سركة  باأ�سهم  التداول  اإعادة   •

البور�سة وذلك اعتبارًا من 2007/12/2.

ردين يف البور�سة وذلك  تعليق التداول باأ�سهم �سركة بنك املال الأ  •

اعتبارًا من 2007/12/2.

للتقنية  ردنية  الأ البحرينية  ال�سركة  باأ�سهم  التداول  اإعادة   •

من  اعتبارًا  وذلك  �سهم،   )1.870.018( والبالغة  والت�سالت 

.2007/12/5

العربي  ال�سرق  �سركة  مال  راأ�ض  يف  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج   •

�سهمًا،  مليون   )5( والبالغة  والقت�سادية  املالية  لال�ستثمارات 

�سهمًا وذلك  البور�سة )35( مليون  املدرج يف  املال  راأ�ض  لي�سبح 

اعتبارًا من 2007/12/6

اإدراج )1.2( مليون حق اكتتاب باأ�سهم الزيادة يف �سركة جرا�سا   •

للتاأمني وذلك اعتبارًا من 2007/12/12.

ردنية  الأ امللكية  اجلوية  اخلطوط  عالية-  �سركة  اأ�سهم  اإدراج   •

وذلك  ول   الأ ال�سوق  يف  �سهم   )84،373،350( عددها  والبالغة 

اعتبارًا من 2007/12/17.

�سدار العا�سر من اأذونات اخلزينة لعام 2007 ا�ستحقاق  اإدراج الإ  •

ا�سمية  بقيمة  �سند  األف   )50  ( عددها  والبالغ   2008/11/18

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )50( مليون دينار 

وذلك اعتبارًا من 2007/12/24.

اإدراج )2.750.000( حق اكتتاب باأ�سهم الزيادة يف �سركة ال�سقر   •

لال�ستثمار واخلدمات املالية وذلك اعتبارًا من 2007/12/30.

�صرات اأداء البور�صة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

ول %ت�شرين الثاينكانون الأ

DecemberNovemberChange

Trading Value (JD million)(�9.9)926.9��57حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m)(5.9)54.557.9املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�سهم )مليون( No. of Traded Shares (m)(34.6)3�4.5480.7عدد الأ

لف( No. of Contracts (thousand)(34.6)2�6330.3عدد العقود )بالأ

29225.627086.9.37.9Market Capitalization (JD m)القيمة ال�سوقية )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

ردين للتجارة  املركز الأ

الدولية

3.9492.2Jordan International 
Trading Center

اللوؤلوؤة ل�سناعة الورق 

ال�سحي*

�.8588.8Pearl- Sanitary Paper 
Converting *

 2.5979.9International Silicaالدولية ل�سناعات ال�سيليكا
Industrial

34.8952.4The Arab Potashالبوتا�ض العربية

ردنية �2.0�35.7Jordan Phosphate Minesمناجم الفو�سفات الأ

ردنية 4.3230.5Jordan Electric Powerالكهرباء الأ

ردنية  7.4�28.2Jordan Petroleumم�سفاة البرتول الأ
Refinery

الدولية لل�سناعات 

اخلزفية

�.0�26.3International Ceramic 
Industries

55�9.2National Insurance.�التاأمني الوطنية

ردين �سالمي الأ  5.75�9.0Jordan Islamic Bank Forالبنك الإ
Finance & Inv.

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

اأوتاد لال�ستثمارات املالية 

والعقارية
2.8�30.8

Awtad For Financial & 
Real Estate Inv.

املوحدة لتنظيم النقل 

الربي
�.3422.�

The Unified For 
Organizing Land 
Transport

ردنية 0.78�7.0املوارد ال�سناعية الأ
Jordan Industrial 
Resources

27�7.0Housing Loan Insurance.�تاأمني القرو�ض ال�سكنية

اإجناز للتنمية وامل�ساريع 

املتعددة
�.72�6.9

Enjaz For Development & 
Multi Projects

باطون ل�سناعة الطوب 

والبالط املتداخل
�.34�6.8

Batoon For Blocks And 
Interlocking Tiles

73�6.0Al Barakah Takaful.�الربكة للتكافل

ردنية ل�سناعة ال�سوف  الأ

ال�سخري
�.���5.9

Jordan Rock Wool 
Industries

3.02�5.6الق�سور للم�ساريع العقارية
Palaces Realestate & 
Development

نابيب ردنية ل�سناعة الأ 3.07�5.3الأ
The Jordan Pipes 
Manufacturing

Foreign Investment

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

equaled JD(144.5) million, (78.5%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (147.2) 

million, (77.5%) of which were sold by Arabs. 

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

negative balance of JD (2.7) million.

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

represented (48.9 %) of ASE capitalization, (35.7 %) of which 

are owned by Arab investors and (13.2 %) by Non-Arabs.  

جنبي ال�صتثمـار الأ

ردنيني خالل �سهر  �سهم امل�سرتاة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •

ول )144.5( مليون دينار، منها )78.5%( مل�ستثمرين  كانون الأ

عرب.

ردنيني )147.2( مليون  �سهم املباعة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •

دينار، منها )77.5%( مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب. 

ردنيني خالل هذا ال�سهر )2.7( مليون  بلغ �سايف ا�ستثمار غري الأ  •

دينار بال�سالب .

من   )%48.9( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �سهم  الأ �سكلت   •

ول ، منـها )%35.7(  القيمة ال�سوقية للبور�سة يف نهاية كانون الأ

مل�ستثمرين عرب، و)13.2%( لغري العرب.

* The % change was calculated according to the share’s opening price after 
floating.

* مت احت�ساب التغري يف �سعر �سهم ال�سركة بناء على ال�سعر الفتتاحي لل�سركة بعد 
التعومي
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اأحجام التداول يف بور�شة عمان

مليار 

دينار

 لغاية 30 كانون اأول 2007

الرقم القيا�شي لبور�شة عمان

 لغاية 30 كانون اأول 2007
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�سواق املالية؟ ما هي اأهم الن�سب املالية امل�ستخدمة يف الأ

تكمن اهمية الن�سب املالية يف معرفة التغري الذي يطراأ على ال�رشكة يف حلظة زمنية معينة اأو خالل فرتة زمنية. حيث ت�ساعد الن�سب 

عتبار  خذ بعني الإ كت�ساف مواطن القوة وال�سعف يف اأداء ال�رشكة. وعند اإجراء الدرا�سات يجب الأ املالية يف اإعطاء دلئل او موؤ�رشات لإ

عتماد على موؤ�رش واحد واأن  يكون نهج الدرا�سة �ساماًل وعلميًا. �رشورة عدم الإ

من اأ�سهر الن�سب املالية امل�ستخدمة يف تقييم   )P/E Price-Earning Ratio( ربحه  اإىل  ال�سهم  �سعر  ن�سبة  ربحه:  اإىل  ال�سهم  �سعر  ن�سبة  اأ. 

ال�رشكة حيث تعترب هذه الن�سبة من الن�سب التي تظهر دائمًا يف الن�رشات املالية اليومية ويتم احت�ساب هذه الن�سبة بق�سمة �سعر �سهم 

.)EPS( رباح املحققة ال�رشكة احلايل على ن�سيبه من  �سايف الأ

�سهم ذات ن�سبة  P/E املرتفعة كاأ�سهم منو Growth Stock، وب�سكل عام فاإن ال�رشكات التي يتوقع لها منواً  وي�سنف املحللون املاليون الأ

�سهم ذات ن�سبة P/E العالية باأ�سهم النمو. رباح امل�ستقبلية �سوف يكون لها ن�سبة P/E اأعلى، وهذا يف�رش ملاذا ت�سمى الأ اأعلى يف الأ

�سهم ذات ن�سبة P/E املنخف�سة فت�سمى باأ�سهم القيمة Value Stocks وال�سبب اأنه ينظر اإىل �سعر هذه ال�سهم على انه  اأما بالن�سبة لالأ

�سهم ميكن اأن تكون فر�سة ا�ستثمارية جيدة حيث اأنها غري مكلفة. منخف�ض بالن�سبة اإىل ربحه احلايل وهذا يعني اأن هذه الأ

النقدية  التدفقات  اإىل  ال�سعر  ن�سبة  اإىل  النظر  املاليني  املحللني  من  العديد  يف�سل  الت�سغيلي:  النقدي  تدفقه  اإىل  ال�سهم  �سعر  ن�سبة  ب. 

الت�سغيلية بدًل من ن�سبة ال�سعر اإىل الربح، وتقا�ض ن�سبة ال�سعر اإىل التدفق النقدي الت�سغيلي P/OCF من خالل ق�سمة ال�سعر احلايل 

ل�سهم ال�رشكة على التدفق النقدي الت�سغيلي احلايل لكل �سهم .واملحللون املاليون ي�ستخدمون يف العادة ن�سبة �سعر ال�سهم اإىل ربحه 

رباح ل يختلف بدرجة مهمة عن ن�سيبه من  الأ ال�سهم من  فاإذا كان ن�سيب  الت�سغيلي معًا  النقدي  اإىل تدفقه  ال�سهم  �سعر  ون�سبة 

التدفقات النقدية الت�سغيلية فاإن هذا �سيعترب موؤ�رشاً على نوعية جودة اأرباح ال�رشكة.

الدفرتية وحت�سب  القيمة  اإىل  ال�سوقية  القيمة  ن�سبة  حيان  الأ الن�سبة يف بع�ض  الدفرتية: وت�سمى هذه  اإىل قيمته  ال�سهم  �سعر  ن�سبة  ج. 

هذه الن�سبة P/BV بق�سمة القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�رشكة على قيمته الدفرتية. وتربز اأهمية هذه الن�سبة ب�سبب اأن القيمة الدفرتية يف 

اأ�سا�سها مبنية على اأ�سا�ض التكلفة التاريخية، و�سعر ال�سهم هو موؤ�رش على القيمة احلالية، وبالتايل فاإن ن�سبة P/BV تقي�ض كم تبلغ 

قيمة امللكية اليوم بالن�سبة اإىل تكلفتها، فاإذا كان جواب P/BV يزيد عن واحد �سحيح فاإن ذلك يدل على جناح ال�رشكة يف توليد قيمة 

ملالكيها. اأما اإذا كان اجلواب اأقل من واحد �سحيح فاإن هذا يدل على اأن ال�رشكة ذات قيمة اأقل من تكلفتها.


