
- 1 -

بيانات الربع الثالث لل�شركات 

املدرجة يف بور�صة عمان لعام 2008

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

الع�مة  امل�ص�همة  ال�صرك�ت  قبل  ال�صنوية من  ربع  التق�رير  ال�صتالم 

اخلمي�س  يوم  دوام  نه�ية  مع  انتهت  قد  االأول  ال�صوق  يف  املدرجة 

زودت  التي  ال�صرك�ت  عدد  بلغ  حيث   ،2008/10/30 املوافق 

م�  �صكلت  �صركة   )116( املراجع  ال�صنوي  ربع  ب�لتقرير  البور�صة 

ن�صبته )92.8 %( من اإجم�يل ال�صرك�ت املدرجة يف ال�صوق االأول.

املراجعة  ال�صنوية  ربع  ب�لتق�رير  للبور�صة  ال�صرك�ت  تزويد  وي�أتي 

اإدراج االأوراق امل�لية  التزامً� ب�أحك�م امل�دة )15/ب( من تعليم�ت 

االأول  ال�صوق  املدرجة يف  ال�صرك�ت  األزمت  والتي  عم�ن،  بور�صة  يف 

ح�ص�ب�ته�  مدقق  من  مراجع  �صنوي  ربع  بتقرير  البور�صة  بتزويد 

وذلك خالل �صهر واحد من انته�ء الربع املعني، وقد ج�ء ذلك اأي�صً� 

ليوؤكد م� تتمتع به �صرك�ت ال�صوق االأول من �صف�فية والتزام مببداأ 

م�صددة  ل�صروط  ال�صرك�ت  تلك  حتقيق  اإىل  ب�الإ�ص�فة  االإف�ص�ح، 

اأخرى تتعلق مبركزه� امل�يل وربحيته� و�صيولة اأ�صهمه�.

هذه  جميع  بتعميم  ق�مت  قد  البور�صة  ب�أن  طريف  ال�صيد  واأ�ص�ف 

ب�الإ�ص�فة  البور�صة،  يف  الع�ملة  الو�ص�طة  �صرك�ت  على  التق�رير 

االإلكرتوين  البور�صة  موقع  خالل  من  للم�صتثمرين  توفريه�  اإىل 

التع�ميم  �صمن   www.exchange.jo العربية   ب�لن�صخة 

واالف�ص�ح�ت )بي�ن�ت ربع �صنوية( ، حيث يتوقع اأن يكون لن�صر تلك 

البي�ن�ت اأثر وا�صح على قرارات اأولئك امل�صتثمرين.

من جهة اأخرى ق�ل ال�صيد طريف ب�أن �صركة بنك االإمن�ء ال�صن�عي، 

وال�صركة  النب�تية،  الزيوت  ل�صن�عة  احلديثة  الع�ملية  وال�صركة 

ببي�ن�ته�  البور�صة  بتزويد  ق�مت  قد  اخلزفية  لل�صن�ع�ت  الدولية 

ربع ال�صنوية غري املراجعة من قبل مدققي ح�ص�ب�ته� خالل الفرتة 

امل�ل  بيت  و�صركة  االأردين،  االأهلي  البنك  �صركة  وب�أن  املحددة، 
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The Companies’ Third Quarter 
Reports for the year 2008

The CEO of Amman Stock Exchange, Mr. Jalil Tarif, said that the 

time limit of submitting the quarterly reports from the companies 

listed at the First Market has ended by the end of Thursday 

30/10/2008. The number of companies which submitted their 

audited quarterly reports reached 116 companies representing 

(92.8%) of the overall companies listed at the First Market.

By virtue of the ASE (15/B) Listing Directives, all companies 

listed at the First Market must submit reviewed quarterly reports 

during the first month follows the said quarter. Such a step 

assures the First Market companies’ transparency and disclosure 

in addition to abiding by other strict conditions relating to their 

financial position, profitability and shares liquidity.

 Tarif added that the ASE circulates these reports to the brokerage 

firms, post them on, ASE boards and on the ASE website (Arabic 

version) www.exchange.jo in the Circulars and Disclosures/

quarterly reports window. 

Tarif also said that Industrial Development Bank, Universal 

Modern Industries, International Ceramic Industries have 

submitted their un-reviewed quarterly reports. Whereas, Jordan 

National Bank, Beit Al-Mal Saving & Investment for Housing, 

United Arab Investors Jordan Phosphate Mines, Al-Qaria Food 

and Vegetable Oil Industries, Arab Pharmaceutical Manufacturing 

have not submitted their reviewed quarterly report in breach of 

Article (15/B) of the Directives for Listing securities.
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العرب  امل�صتثمرون  و�صركة  لالإ�صك�ن/بيتن�،  واال�صتثم�ر  لالدخ�ر 

القرية  و�صركة  االأردنية،  الفو�صف�ت  من�جم  و�صركة  املتحدون، 

ل�صن�عة  العربية  وال�صركة  النب�تية،  والزيوت  الغذائية  لل�صن�ع�ت 

�صمن  مراجع  �صنوي  ربع  بتقرير  البور�صة  بتزويد  تقم  مل  االأدوية 

اإدراج  الفرتة املحددة خالفً� الأحك�م امل�دة )15/ب( من تعليم�ت 

االأوراق امل�لية يف بور�صة عم�ن.

بور�شة عمان ت�شارك يف ندوة 

الإعالم القت�شادي والأ�شواق 

املالية

نظمته�  التي  االقت�ص�دي  االإعالم  ندوة  يف  عم�ن  بور�صة  �ص�ركت 

االأوراق  لهيئ�ت  العربي  االحت�د  مع  ب�لتع�ون  امل�لية  االأوراق  هيئة 

امل�لية يف 21 ت�صرين اأول 2008. و �ص�رك يف هذه الندوة م�ص�ركون 

من عدة دول عربية منه� دولة االإم�رات العربية، واململكة املغربية، 

العربية  واململكة  وقطر،  ُعم�ن،  و�صلطنة  ولبن�ن،  والكويت،  وم�صر، 

ب�الإ�ص�فة  وفل�صطني،  والعراق  التون�صية،  واجلمهورية  ال�صعودية، 

االأردنية.  وال�صرك�ت  الو�ص�طة  �صرك�ت  من  عدد  من  م�ص�ركني  اإىل 

االقت�ص�دي  االإعالمي  ب�لواقع  تتعلق  مو�صوع�ت  الندوة  ون�ق�صت 

امل�لية  والبي�ن�ت  واملعلوم�ت  الوطنية  ب�القت�ص�دي�ت  وعالقته 

و  واالقت�ص�دية  امل�لية  والتحليالت  امل�لية  االأ�صواق  على  اأثره�  و 

التج�رب  اإىل  اإ�ص�فة  العربي  الع�م  والراأي  امل�صتثمرين  على  اأثره� 

التنفيذي  املدير  امل�لية. حيث قدم  االأوراق  ب�أ�صواق  للتوعية  العربية 

يف  االإعالم  “دور  بعنوان  عمل  ورقة  طريف،  عم�ن،جليل  لبور�صة 

التوعية/جتربة بور�صة عم�ن”، حيث اأكد فيه� على اأهمية االإعالم 

امل�لية، كم� عر�س  االأ�صواق  وانعك��ص�ته� على  والتوعية  االقت�ص�دي 

اتبعته� خالل   التي  املج�ل واخلطوات  بور�صة عم�ن يف هذا  جتربة 

ال�صنوات امل��صية.

ASE Participates in the 
Economic Media and Financial 
Markets Forum

Amman Stock Exchange has participated in the Economic Media 

and Financial Markets Forum, which was organized by the Jordan 

Securities Commission in cooperation with the Arab Federation 

of Securities Commission in October 21st, 2008. A number of 

participants from different Arab countries such as United Arab 

Emirates, Morocco, Egypt, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi 

Arabia, Tunis, Iraq and Palestine also took part in the forum, in 

addition to some brokerage firms and Jordanian companies.  In the 

forum, several issues were discussed pertaining to the economic 

media and its relation to the national economy, the impact of 

market data on the financial markets and the economic analyses 

and their impact on investors and public opinion, besides some 

Arab experiences in the field of raising awareness in securities 

markets. The CEO of the ASE, Mr. Jalil Tarif, presented a 

worksheet entitled “The Role of Mass Media In Raising Public 

Awareness/ The ASE Experience”. Tarif stressed the importance 

of the economic media and raising awareness and their influence 

on financial markets. In addition, Tarif delineated the ASE 

experience in this domain and the real steps and achievements 

during the recent years. 
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املدير التنفيذي لبور�شة عمان 

ي�شتقبل بعثة البنك الدويل

البنك  بعثة  طريف  جليل  عم�ن  لبور�صة  التنفيذي  املدير  ا�صتقبل 

الدويل برئ��صة ال�صيد ف�روق اإقب�ل، والتي زارت االأردن بهدف اإجراء 

مراجعة �صريعة ملدى ت�أثر االقت�ص�د االأردين ب�الأزمة امل�لية الع�ملية. 

وقد دار االجتم�ع حول تقييم القط�ع امل�يل مبختلف جم�الته، وت�أثر 

ب�الأزمة  ب�صكل خ��س  وبور�صة عم�ن  ب�صكل ع�م  االأردين  االقت�ص�د 

اأن �صوق االأوراق امل�لية يف االأردن �صوق  اأكد طريف  الراهنة، حيث 

ت�أثر ب�الأزمة امل�لية  واأنه  منظم حتكمه قوانني االإف�ص�ح وال�صف�فية 

اأقل مم� عليه احل�ل  ت�أثره ك�ن  اأن  اإاَل  كغريه من االأ�صواق الدولية، 

القي��صي  عم�ن  بور�صة  موؤ�صر  انخف�س  الدولية،حيث  ب�الأ�صواق 

ال�صوقية لالأ�صهم احلرة عن بداية  الأ�صع�ر االأ�صهم املرجح ب�لقيمة 

ال�صنة بنحو  10%. واأ�ص�ر اإىل اأن اال�صتثم�ر االأجنبي يف بور�صة عم�ن 

ادخ�ر  �صن�ديق  اأغلبه�  االأجل  وطويلة  م�صتقرة  ب��صتثم�رات  يتمثل 

وتق�عد دولية اإ�ص�فة اإىل امل�ص�هم�ت احلكومية الدولية وال�صرك�ت 

الرتاجع  اأن  توؤكد  االأردنية  ال�صرك�ت  نت�ئج  اأن  كم�  اال�صرتاتيجية، 

املوؤقت الذي �صهدته بور�صة عم�ن عقب اندالع االأزمة امل�لية قد ج�ء 

يف معظمه ب�صبب االأثر النف�صي على جمهور املتع�ملني. واأكد طريف 

التزام موؤ�ص�ص�ت �صوق راأ�س امل�ل  بحم�ية امل�صتثمرين والعمل على 

امل�صتثمرين  توعية  واالأجنبية من خالل  املحلية  اال�صتثم�رات  جذب 

بفر�س اال�صتثم�ر املت�حة لتعزيز الثقة ب�ل�صوق.

The CEO of the ASE Meets 
the World Bank Mission

The CEO of the ASE, Jalil Tarif, has met the World Bank mission 

headed by Mr. Faroukh Iqbal. The visit aimed at conducting a 

quick review of the vulnerability of the Jordanian economy to 

the ongoing global financial turmoil. The meeting assessed the 

different fields of the financial sector, the effect of the turmoil 

on Jordanian economy in general, and Amman Stock Exchange, 

in particular. Tarif stressed that Jordan Securities market is an 

organized market that is regulated by laws of disclosure and 

transparency. Besides, the market was influenced by the financial 

turmoil just as other international markets were influenced, as 

well. Whereas, the Jordanian market was much less affected as 

the ASE price index weighted by free-float shares decreased by 

10% since the beginning of the year. 

Tarif added that foreign investment at the ASE is a stable, long-

term investment most of which are international mutual and 

pension funds in addition to the foreign government contributions 

and strategic partnership with Jordanian public shareholding 

companies. Moreover, the performance of the Jordanian companies 

assure that the temporary decline witnessed by the ASE after the 

financial turmoil was mainly due to the psychological effect on 

the investors. Finally, Tarif accented the commitment of capital 

market institutions towards protecting the investors and attracting 

the local and foreign investments through raising awareness of 

the available investment opportunities so as to foster trust in the 

market. 
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قرارات بور�شة عمان

قرارات املدير التنفيذي:

االألب�صة  ل�صن�عة  الزي  �صركة  م�ل  راأ�س  الزي�دة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

امل�ل  راأ�س  لي�صبح  �صهمً�،   )991.948( والب�لغة  اجل�هزة 

من  اعتب�رًا  وذلك  �صهمً�   )12.491.948( البور�صة  يف  املدرج 

.2008/10/5

اإدراج )5.7( مليون حق اكتت�ب ب�أ�صهم الزي�دة يف راأ�س م�ل �صركة   •

بندار للتج�رة و اال�صتثم�ر، وذلك اعتب�را من 2008/10/9.

اإدراج )7( مليون حق اكتت�ب ب�أ�صهم الزي�دة يف راأ�س م�ل �صركة   •

اعتب�را  وذلك  واالقت�ص�دية،  امل�لية  لال�صتثم�رات  العربي  ال�صرق 

من 2008/10/9.

البور�صة  يف  الع�مة   لال�صتثم�رات  اجلميل  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

وذلك اعتب�رًا من 2008/10/14.

ا�صتمرار اإيق�ف التداول ب�أ�صهم �صركة الديرة لال�صتثم�ر و التطوير   •

العق�ري حتى اإ�صع�ر اآخر. 

�صركة  اإىل  واال�صتثم�ر  امل�لية  للخدم�ت  اآف�ق  �صركة  ا�صم  تغيري   •

اال�صت�ص�رات امل�لية الدولية وذلك اعتب�رًا من 2008/10/19.

 2008 لع�م  اخلزينة  �صندات  من  ع�صر  الث�ين  االإ�صدار  اإدراج   •

ا�صتحق�ق 2010/9/22 والب�لغ عدده� ) 150.000( �صند بقيمة 

ا�صمية مقداره� )1.000( دين�ر وقيمة اإجم�لية تبلغ )150( مليون 

دين�ر وف�ئدة )8.090%( وذلك اعتب�رًا من 2008/10/20.

اإدراج اأ�صهم �صركة اأمالك للتمويل) االأردن( والب�لغة عدده� )60(   •

مليون �صهمً� يف ال�صوق الث�ين وذلك اعتب�رًا من2008/10/21.

م�ل  راأ�س  يف  الزي�دة  ب�أ�صهم  اكتت�ب  حق  مليون   )1( اإدراج   •

من  اعتب�رًا  وذلك  االأردنية،  النب�تية  الزيوت  م�ص�نع  �صركة 

.2008/10/26

اإلغ�ء اإدراج )30( �صند من القرو�س ال�ص�درة عن �صركة جممع   •

وذلك  �صندًا   )720( االأ�صن�د  عدد  لي�صبح  ال�صن�عي،  ال�صليل 

اعتب�را من 2008/10/30.

ASE Resolutions

The CEO of the ASE Decided on the Following:

•	 List the (991.948) shares capital increase of El-Zay Ready 

Wear Manufacturing, as of October 5,2008. The company 

paid in capital reached (12.491.948) shares.

•	 List the (5.7) million right issues of Bindar Trading and 

Investment as of October 9, 2008.

•	 List the (7) million right issues of Arab Estate Investment 

as of October 9, 2008.

•	 List the shares of Al-Jamil for Investments Co, as of 

October 14, 2008.

•	 Resuming the suspension of trading the shares of Deera 

Investment and Real Estate Development until further 

notice.

•	 Change the name of Horizons Invest to International 

Financial Advisors. As of October 19, 2008.

•	 List the Twelfth issue of Treasury Bills for the year 2008, 

as of October 20, 2008. The maturity date is 22/9/2010. 

The total value is JD (150) million, and (8.090%) interest 

rate.

•	 List the (60) million shares of Amlak Finance (Jordan) in 

the Second Market as of October 21, 2008.

•	 List the (1) million right issues of Jordan Vegetable Oil 

Industries as of October 26, 2008.

•	 De-listing (30) bills of the loans issued by the AD-Dulayl 

Industrial Park CO as of October 30 2008, the remaining 

bills reach (720.000) bills.
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اأداء بور�شة عمان 

 اأظهرت موؤ�صرات االأداء يف بور�صة عم�ن تراجعً� خالل �صهر ت�صرين 

لالأ�صهم  املرجح  القي��صي  الرقم  اأغلق  2008. حيث  االأول من ع�م 

مق�رنة   )%13.7( ن�صبته  وب�نخف��س  نقطة   )3172( عند  احلرة 

مع م�صتواه يف نه�ية الع�م  2007، ج�ء ذلك نتيجة النخف��س الرقم 

قط�ع   ،  )%15.2( بن�صبة  امل�يل  القط�ع  اأ�صهم  الأ�صع�ر  القي��صي 

 ،)%5.8( بن�صبة  ال�صن�عة  ولقط�ع   ،)%12.3( بن�صبة  اخلدم�ت 

كم� اأغلق الرقم القي��صي املرجح ب�لقيمة ال�صوقية عند )6955.6( 

نقطة ب�نخف��س ن�صبته )7.5%( مق�رنة مع م�صتواه يف نه�ية الع�م 

حوايل   2008 االأول  ت�صرين  �صهر  لغ�ية  التداول  حجم  بلغ  2007.و 

الفرتة  لنف�س  دين�ر  ملي�ر   )10.3( مع  مق�رنة  دين�ر  ملي�ر   )19(

لعدد  وب�لن�صبة   .)%84.8( ن�صبته  وب�رتف�ع  امل��صي  الع�م  من 

�صهم  ملي�ر   )4.916( اإىل  لي�صل  ارتفع  فقد  املتداولة  االأ�صهم 

ن�صبته  وب�رتف�ع  امل��صي  للع�م  �صهم  ملي�ر   )3.679( مع  مق�رنة 

)33.6%(، كم� ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل اإىل )3.407( 

مليون عقد، ب�رتف�ع ن�صبته )17%( لنف�س الفرتة من الع�م امل��صي. 

فقد  عم�ن  بور�صة  يف  املدرجة  لالأ�صهم  ال�صوقية  للقيمة  وب�لن�صبة 

انخف�صت مبقدار )1.2( ملي�ر دين�ر لت�صل اإىل )28( ملي�ر دين�ر 

مـ�  لت�صكل   2007 ع�م  نه�ية  مع  مق�رنة   )%4( ن�صبته  وب�نخف��س 

ن�صبتــه )249.6%( من الن�جت املحلي االإجم�يل.

ا�شتثمـار الأجنبي

خالل  االأردنيني  غري  قبل  من  امل�صرتاة  االأ�صهم  قيمة  بلغت   •

 )%50.4( دين�ر،منه�  مليون   )248.8( االأول  ت�صرين  �صهر 

مل�صتثمرين عرب.

بلغت قيمة االأ�صهم املب�عة من قبل غري االأردنيني )216( مليون   •

دين�ر، منه� )59.2%( مت بيعه� من قبل م�صتثمرين عرب. 

ال�صهر )32.7(  االأردنيني خالل هذا  ا�صتثم�ر غري  بلغ �ص�يف   •

مليون دين�ر .

 )%49.5( االأردنيني  غري  قبل  من  اململوكة  االأ�صهم  �صكلت   •

منه�  االأول،  ت�صرين  نه�ية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة  من 

)35.8%( مل�صتثمرين عرب، و)13.7%( لغري العرب.

ASE Performance

ِASE performance revealed a decline during October 2008, as 

the ASE price index weighted by free-float shares closed at 

(3172) points, a (13.7%) decrease in comparison with the end 

of 2007. This came as a result of the decrease in financial sector 

index by (15.2%), the services sector index by (12.3%), and 

the industry sector index by (5.8%). The weighted index closed 

at (6955.6) points at the end of October, a (7.5%) decrease in 

comparison with the end of 2007. The trading volume during 

October 2008 reached JD (19) billion compared to JD (10.3) 

billion with the same month of the last year, a (84.8%) increase. 

The number of traded shares increased to (4.916) billion shares 

in comparison with (3.679) billion shares at the same period 

of last year, a (%33.6) increase. The number of executed 

contracts increased to (3.407) million contracts, an increase of 

(17%) in comparison with the same period of last year. Market 

capitalization of listed companies decreased by JD (1.2) billion 

reaching JD (28) billion, a (4%) decrease against the end of year 

2007, constituting (249.6%) of the GDP.

Foreign Investment

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

equaled JD (248.8) million, (50.4%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (216) 

million, (59.2%( of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (32.7) million.

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

represented (49.5%) of ASE market capitalization, (35.8%)

of which are owned by Arab investors and (13.7%) by Non-

Arabs.
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م�صاهمة غري الأردنيني يف القيمة ال�صوقية للبور�صة

Non-Jordanian Ownership of ASE Market Capitalization

الرقم القياسي املرجح باألسهم احلرة خالل عام 2008

The Index Weighted by Free-Float Shares During 2008

عرب
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اأحجام التداول يف بور�صة عمان

Trading Volume at ASE

املعدل اليومي لعدد العقود املنفذة

Daily Average of Executed Transactions

 لغ�ية 30 ت�صرين اأول 2008

ة
ن
�ص

  y
ea

r

 لغ�ية 30 ت�صرين اأول 2008

ملي�ر دين�ر

Billion Dinar



- 8 -

ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Top Ten Performers

الإغالق   %                

Company’s Name       Closing    ا�شم ال�شركة

Al Jamil For Investments 56.8 2.87 اجلميل لال�صتثم�رات الع�مة *

Jordan Tanning 39.8 2.81 الدب�غة االأردنية

Jordan Chemical 
Industries

13.1 2.85 ال�صن�ع�ت الكيم�وية االأردنية

Palaces Real Estate And 
Development

12.7 5.69 الق�صور للم�ص�ريع العق�رية

Arab Real Estate 
Development

11.2 2.38 العرب للتنمية العق�رية

Jordan Central 11.1 3.30 ال�صركة االأردنية املركزية

 International Silica 
Industries

10.4 5.40  الدولية ل�صن�ع�ت ال�صيليك�

Nutri Dar 10.0 1.98 دار الغذاء

Jordan Dairy 7.5 2.00 االألب�ن االأردنية

Rum Aladdin Industries 6.3 3.03
 رم عالء الدين لل�صن�ع�ت

الهند�صية

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�شا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Lowest Ten Performers

الإغالق   %                                             

Company’s Name       Closing     ا�شم ال�شركة

Jordan Phosphate 
Mines

55.7 21.49 من�جم الفو�صف�ت االأردنية

Jordan Steel 50.5 2.45 حديد االأردن

Al-Amin For 
Investment

43.0 1.96 االأمني لال�صتثم�ر

Jordan Petroleum 
Refinery

38.6 7.09
م�صف�ة البرتول االأردنية /

جوبرتول

Bindar Trading & 
Investment

38.2 1.78 بندار للتج�رة واال�صتثم�ر

National Steel Industry 36.3 1.00 الوطنية ل�صن�عة ال�صلب

Jordan Poultry 
Processing & Marketing

35.5 0.60
 االأردنية لتجهيز وت�صويق

الدواجن ومنتج�ته�

Arab East Investment 34.7 2.26
  ال�صرق العربي لال�صتثم�رات

امل�لية واالقت�ص�دية

The Arab Potash 33.9 34.96 البوت��س العربية

Damac Real Estate 
Development 

33.8 1.80
 دام�ك للتطوير العق�ري

االأردنية

ASE’s Performance Indicatorsموؤ�شرات اأداء بور�شة عمان

%اأيلولت�صرين اأول

OctoberSeptemberChange

Trading Value (JD million)(37)876.61392حجم التداول )مليون دين�ر(

Avg. Daily Trading Value (m)(33.9)43.866.3املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m)(15.3)272.4321.5عدد االأ�صهم )مليون(

No. of Contracts (thousand)(17.5)200.3242.9عدد العقود )ب�الألف(

Market Capitalization (JD m)(20.1)2801735046القيمة ال�صوقية )مليون دين�ر(

مت احت�ص�ب التغري يف �صعر �صهم ال�صركة مع االأخذ بعني االعتب�ر  �صعر االفتت�ح   *
لل�صركة

* The change in company›s price was calculated taking into consideration the 
company›s opening price


