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December 2010, Issue 135 - 135  كانون األول 2010 العدد

سوق األوراق المالية 
األردني في المرتبة 

السادسة وفق مؤشر 
“التطور المالي لعام 2010”

منتدى  عن  الصادر   »2010 لعام  المالي  »التطور  مؤشر  كشف 
المتوسط  األردن على مستواه  العالمي عن محافظة  االقتصاد 
بالمرتبة  حل  أن  بعد  التوالي  على  الثاني  للعام  المؤشر  ضمن 
مقارنة  التقرير  شملها  العالم  في  بلداً   57 أصل  من  عالميا   29
عام  المؤشر  شملها  بلدا  أصل52  من  عالميا   25 بالمرتبة 
المالية  األوراق  سوق  ترتيب  أن  المؤشر  أظهر  2009،حيث 
األردني فيما يتعلق بكفائة التمويل من خالل سوق األسهم هو 
األوراق  سوق  في  فيها  المعمول  التشريعات  وكفاءة  السادس، 
رأس  سوق  ترتيب  كان  والعشرين،كما  الخامس  بالترتيب  المالية 
الواحد والثالثون، هذا وقد  المال  بالنسبة لقيود تدفق رأس  المال 
قام مؤشر »التطور المالي لعام 2010« بقياس البيئة المؤسسية  
فيما جاءت  25 عالمياً،  المرتبة  المملكة في  بها  احتلت  والتي 
استحوذت  حين  في  األعمال،  بيئة  لمؤشر  عالميا   43 بالمرتبة 

المالي. المرتبة 41 عالميا ضمن مؤشر االستقرار  على 

متغير  ضمن  متقدمة  مراتب  حصدت  األردن   أن  إلى  ويشار   
استقرار النظام المصرفي حيث جاءت بالمرتبة 19 عالمياً، كما 
السيادية  الديون  أزمة  بمرتبة جيدة ضمن متغير مخاطر  جاءت 
الخاص  الفرعي  المؤشر  عن  أما  عالميا|ً،   46 المرتبة  باحتاللها 
المرتبة  في  األردن  جاءت  فقد  المصرفية  المالية  بالخدمات 
المصرفية  غير  المالية  الخدمات  مؤشر  عن  أما  عالميا،   26
حلت  حين  في  عالمياً،   29 المرتبة  في  المملكة  حلت  فقد 
حازت  فيما  المالية،  األسواق  مؤشر  ضمن  عالمياً   19 بالمرتبة 
المملكة على المرتبة 34 عالمياً ضمن مؤشر اإلنجازات المالية 

وتطبيقاتها.

Jordan Securities Market 
ranked sixth according 
to index ”financial 
development for the year 
2010“

The World Economic Forum financial development 
index for the year 2010 for the Hashemite Kingdom of 
Jordan revealed an average level within the  general 
index for the second year respectively after it globally 
rank is twenty -nine out of fifty-seven countries in the 
world covered the report compared to rank twenty-five 
globally out of fifty-second countries covered by the 
index in 2009, where the index showed that  the order of 
Jordan Capital Market regarding the financing through 
local equity market is the sixth and the efficiency of 
the regulations of securities exchanges in rank twenty-
five, as for  the order of the restrictions on capital flow is  
thirty-one. The financial development for the year 2010 
index measured the institutional environment, which the 
Kingdom in  rank twenty-five globally, where it is in  rank 
forty-three globally for Business Environment Index, and 
in  ranked  forty-one for the financial stability indicator.

It is noteworthy that Jordan got advanced ranks within 
variable stability of the banking system where it comes 
globally nineteenth; it also got a good rank in the variable 
risk of sovereign debt crisis on which it is in rank forty-six 
worldwide. As for The sub-index for financial services, 
Jordan came in rank twenty-six globally and for the Index 
of non-bank financial services Jordan has been placed 
in rank twenty-nine globally while it was ranked nineteen 
according to Financial Market Index and in rank thirty-
four within the index of financial achievements and its 
applications. 
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Students Delegations Visit 
the ASE

Amman Stock Exchange (ASE) received student’s 
delegations from the Intermediate University Collage/Finance 
and Banking Department and from Islamic Scientific College. 
Ms. Malak Al-Jazzazi from Awareness and Public Relations 
Dept. briefed the delegations on   the latest legislative and 
technical developments of the Jordan capital market at the 
legislative and technical level. The delegations made a visit 
to the Investor’s Gallery in the Housing Bank Complex and 
they toured a number of brokerage firms.

ASE Performance

ASE performance revealed a decline during November 
2010, as the ASE price index weighted by free-float shares 
closed at (2355) points, a (7.1%) decrease in comparison 
with the end of 2009. This came as a result of the decrease 
in financial sector index by (4.7%), the services sector index 
by (8.8%), and the industry sector index by (9.1%). The index 
weighted by market capitalization closed at (5151) points at 
the end of November, a (6.7%) decrease in comparison with 
the end of 2009. The trading volume until November 2010 
reached JD (6.336) billion compared to JD (9.010) billion in 
the same period of the last year, a (29.7%) decrease. The 
number of traded shares increased to (6.499) billion shares 
in comparison with (5.492) billion shares at the same period 
of last year, a (18.4%) increase. The number of executed 
transactions decreased to (1.739) million transactions, a 
decrease of (37.3%) in comparison with the same period 
of last year. Market capitalization of listed companies 
decreased by JD (1.4) billion reaching JD (21.217) billion, a 
(5.8%) decrease against the end of year 2009, constituting 
(119%) of the GDP.

وفوداً  تستقبل  عمان  بورصة 
طالبية

الجامعية  الكلية  من  طالبية  وفوداً  عمان  بورصة  استقبلت 
المتوسطة /قسم العلوم المالية المصرفية و من الكلية العلمية 
بورصة عمان، حيث قدمت   إلى  بزيارة ميدانية  قاما  اإلسالمية، 
اآلنسة مالك الجزازي من دائرة التوعية والعالقات العامة شرحاً 
آخر  وعن  فيها  االستثمار  وأساسيات  البورصة  عمل  طبيعة  عن 
المال  رأس  سوق  شهدها  التي  والتشريعية  التقنية  التطورات 
المستثمرين في مجمع  قاعة  بزيارة  الوفود   وقامت  األردني،. 

المالية. الوساطة والخدمات  بنك اإلسكان وعدد من شركات 

أداء بورصة عمان
شهر  خالل  تراجعاً  عمان  بورصة  في  األداء  مؤشرات  أظهرت 
تشرين الثاني  من عام 2010.  حيث أغلق الرقم القياسي المرجح 
 )%7.1( نسبته  وبانخفاض  نقطة   )2355( عند  الحرة  لألسهم  
مقارنة مع مستواه في نهاية العام  2009، وقد جاء ذلك نتيجة 
بنسبة  المالي  القطاع  أسهم  ألسعار  القياسي  الرقم  النخفاض 
)4.7%(، و قطاع الخدمات بنسبة )8.8%( ، و لقطاع الصناعة بنسبة 
)9.1 %( ، كما أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية عند 
في  مستواه  مع  مقارنة   )%6.7( نسبته  بانخفاض  نقطة   )5151(
الثاني  تشرين  شهر  لغاية  التداول  حجم  بلغ  2009.و  العام  نهاية 
2010 حوالي )6.336( مليار دينار مقارنة مع )9.010( مليار دينار 
 .)%29.7( نسبته  وبانخفاض  الماضي  العام  من  الفترة  لنفس 
 )6.499( إلى  ليصل  ارتفع  فقد  المتداولة  األسهم  لعدد  وبالنسبة 
الماضي  للعام  سهم  مليار   )5.492( مع  مقارنة  سهم  مليار 
وبارتفاع نسبته )18.4%(، كما انخفضت عدد العقود المنفذة ليصل 
إلى )1.739( مليون عقد، بانخفاض نسبته )37.3%( لنفس الفترة 
من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية لألسهم المدرجة 
لتصل  دينار  )1.4( مليار  بمقدار  انخفضت  بورصة عمان فقد  في 
مع  مقارنة   )%5.8( نسبته  وبانخفاض  دينار  مليار   )21.217( إلى 
المحلي  الناتج  نسبتــه )119%( من  لتشكل مـا  نهاية عام 2009 

اإلجمالي.
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ASE Resolutions

The ASE Board decisions 

• Floating the opening price for Afaq Holding For Invest-
ment and Real Estate Development Co P.L.C share, as 
of November 21, 2010.

The CEO of the ASE decisions  

• List the Third issue of the Public Institution for Housing 
and Urban Development Bills for the year 2010, as 
of November 1. 2010. The maturity date is 18/8/2011 
and the total value is JD (25) million

• List the (6) million shares of Shira Real Estate 
Development and Investment Company in the 
Second Market as of November 2, 2010.

• List the (7) million shares capital increase of United 
Arab Investors, as of November 4, 2010. The company 
paid in capital reached (154.5) million shares.

• List the Twentieth -Third issue of Treasury Bills for the 
year 2010, as of November 8. 2010. The maturity 
date is 28/2/2011 and the total value is JD (50) 
million.

• List the Twentieth -Fourth issue of Treasury Bills 
for the year 2010, as of November 8. 2010. The 
maturity date is 5/3/2011 and the total value is JD 
(50) million.

• List the Twentieth -Fifth issue of Treasury Bills for the 
year 2010, as of November 8. 2010. The maturity date 
is 13/3/2011 and the total value is JD (100) million.

• List the Twentieth - sixth issue of Treasury Bills for the 
year 2010, as of November 8. 2010. The maturity date 
is 21/9/2011 and the total value is JD (100) million.

• Suspend the Trading of Investment House For 
Financial Services as of November 8, 2010.

• Re-trade the shares of United Iron and Steel 
Manufacturing CO P.L.C, as of  November 24 , 2010.

• List the Thirty Ninth issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 24, 2010. The maturity 
date is 2/3/2012. The total value is JD (50) million, 
and (4.350%) interest rate.

قرارات بورصة عمان
قرارات مجلس اإلدارة

والتطوير 	  لالستثمار  آفاق  شركة  لسهم  االفتتاحي  السعر  تعويم 
العقاري القابضة وذلك اعتباراً من 2010/11/21.

قرارات المدير التنفيذي

لإلسكان 	  العامة  المؤسسة  اذونات  من  الثالث  اإلصدار  إدراج 
عددها  والبالغ   2011/8/18 استحقاق  الحضري  والتطوير 
وقيمة  دينار   )1000( مقدارها  اسمية  بقيمة  سند   )25.000(
إجمالية تبلغ )25( مليون دينار ، وذلك اعتباراً من 2010/11/1.

إدراج أسهم شركة الشراع للتطوير العقاري واالستثمارات والبالغة 	 
اعتباراً من  الثاني، وذلك  السوق  عددها )6( مليون سهماً في 

.2010/11/2

العرب 	  المستثمرون  شركة  مال  رأس  في  الزيادة  أسهم  إدراج 
المتحدون والبالغة )7( مليون سهماً، ليصبح رأس المال المدرج 
في البورصة )154.5( مليون سهماً، وذلك اعتباراً من 2010/11/4.

إدراج اإلصدار الثالث والعشرون  من اذونات الخزينة لعام 2010 	 
بقيمة  سند  ألف   )50( عددها  والبالغ   2011/2/28 استحقاق 
)50( مليون  تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها 

دينار، وذلك اعتباراً من 2010/11/8.

 	 2010 لعام  الخزينة  اذونات  من  والعشرون  الرابع  اإلصدار  إدراج 
استحقاق 2011/3/5 والبالغ عددها )50( ألف سند بقيمة اسمية 
دينار،  مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها 

وذلك اعتباراً من 2010/11/8.

لعام 	  الخزينة  اذونات  من  والعشرون   الخامس  اإلصدار  إدراج 
سند  ألف   )100( عددها  والبالغ   2011/3/13 استحقاق   2010
بقيمة اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )100( 

مليون دينار، وذلك اعتباراً من 2010/11/8.
إدراج اإلصدار السادس والعشرون من اذونات الخزينة لعام 2010 	 

بقيمة  سند  ألف   )100( عددها  والبالغ   2011/9/21 استحقاق 
اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )100( مليون 

دينار، وذلك اعتباراً من 2010/11/8.

المالية 	  للخدمات  االستثمار  بيت  شركة  بأسهم  التداول  تعليق 
في البورصة وذلك اعتباراً من 2010/11/8.

وذلك 	  الصلب  و  لصناعة  المتحدة  الشركة  بأسهم  التداول  إعادة 
اعتباراً من 2010/11/24.

 	 2010 لعام  الخزينة  سندات  من  والثالثون  التاسع  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   الف   )50( عددها  والبالغ   2012/3/2 استحقاق 
)50( مليون  تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها 

دينار وفائدة )4.350%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.
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إدراج اإلصدار االربعون من سندات الخزينة لعام 2010 استحقاق 	 
2012/9/7 والبالغ عددها ) 50( الف سند  بقيمة اسمية مقدارها 
وفائدة  دينار  مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000(

)4.626%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.

إدراج اإلصدار الحادي واالربعون من سندات الخزينة لعام 2010 	 
بقيمة  سند   الف   )50( عددها  والبالغ   2013/9/8 استحقاق 
)50( مليون  تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها 

دينار وفائدة )5.047%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.

إدراج اإلصدار الثاني و االربعون من سندات الخزينة لعام 2010 	 
بقيمة  سند   الف   )50( عددها  والبالغ   2015/9/15 استحقاق 
)50( مليون  تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها 

دينار وفائدة )5.887%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.

لعام 2010 	  الخزينة  واالربعون من سندات  الثالث  اإلصدار  إدراج 
استحقاق 2013/9/19 والبالغ عددها ) 75.7( الف سند  بقيمة 
اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )75.7( مليون 

دينار وفائدة )4.984%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.

 	 2010 لعام  الخزينة  سندات  من  واالربعون  الرابع  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  الف سند    )100 ( والبالغ عددها  استحقاق 2012/3/22 
اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )100( مليون 

دينار وفائدة )3.532%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.

إدراج اإلصدار الخامس واالربعون من سندات الخزينة لعام 2010 	 
بقيمة  الف سند    )37.1( والبالغ عددها  استحقاق 2015/9/27 
اسمية مقدارها )1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )37.1( مليون 

دينار وفائدة )5.813%( وذلك اعتباراً من 2010/11/24.

الخزينة لعام 2010 	  اذونات  السابع والعشرون من  إدراج اإلصدار 
استحقاق 2011/4/5 والبالغ عددها )50( ألف سند بقيمة اسمية 
دينار،  مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها 

وذلك اعتباراً من 2010/11/29.

لعام 2010 	  الخزينة  واألربعون من سندات  السابع  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   الف   )50( عددها  والبالغ   2013/10/7 استحقاق 
)50( مليون  تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( اسمية مقدارها 

دينار وفائدة )4.855%( وذلك اعتباراً من 2010/11/29.

المياه 	  سلطة  سندات  من  واألربعون  السابع  اإلصدار  إدراج 
اسمية  بقيمة  آالف   )20( عددها  والبالغ   2013/9/6 استحقاق 
دينار,  مليون   )20( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1.000( مقدارها 

وسعر فائدة) 5.525%( وذلك اعتباراً من 29 /2010/11.

• List the Forty issues of Treasury Bonds for the year 
2010, as of November 24, 2010. The maturity date 
is 7/9/2012. The total value is JD (50) million, and 
(4.626%) interest rate.

• List the Forty- First issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 24, 2010. The maturity 
date is 8/9/2013. The total value is JD (50) million, 
and (5.047%) interest rate.

• List the Forty- Second issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 24, 2010. The maturity 
date is 15/9/2015. The total value is JD (50) million, 
and (5.887%) interest rate.

• List the Forty- Third issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 24, 2010. The maturity 
date is 19/9/2013. The total value is JD (75.7) million, 
and (4.984%) interest rate.

• List the Forty- Fourth issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 24, 2010. The maturity 
date is 22/3/2012. The total value is JD (100) million, 
and (3.532%) interest rate.

• List the Forty- Fifth issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 24, 2010. The maturity 
date is 27/9/2015. The total value is JD (37.1) million, 
and (5.813%) interest rate.

• List the Twentieth -Seventh issue of Treasury Bills 
for the year 2010, as of November 29. 2010. The 
maturity date is 5/4/2011 and the total value is JD 
(50) million.

• List the Forty -Seventh issues of Treasury Bonds for the 
year 2010, as of November 29, 2010. The maturity 
date is 7/10/2013. The total value is JD (50) million, 
and (4.855%) interest rate.

• List the Forty-Seventh issue of the Water Authority 
Bills, as of November 29.2010, The maturity date 
is 6/9/2013.The total value is JD (20) million, and 
(5.525%) interest rate.
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ASE Performance Indicatorsمؤشرات أداء بورصة عمان

% 
Change

تشرين االول
October

تشرين الثاني
November

Trading Value (JD million) 26.9 388.7 284.1 حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m) 9.7 18.5 16.7 المعدل اليومي لحجم التداول)مليون(

No. of Traded Shares (m) 19.4 399.2 321.9 عدد األسهم )مليون(

No. of Transaction 
(thousand)

24.3 121.2 91.8 عدد العقود )باأللف(

Market Capitalization (JD m) 0.2 21169 21217 القيمة السوقية )مليون دينار(

االستثمـار األجنبي
بلغت قيمة األسهم المشتراة من قبل غير األردنيين خالل شهر 	 

لمستثمرين   )%62.4( منها  دينار،  مليون   )38.9( الثاني  تشرين 
عرب.

 	 )36.4( األردنيين  غير  قبل  من  المباعة  األسهم  قيمة  بلغت 
مليون دينار، منها )87.9%( تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. 

بلغ صافي استثمار غير األردنيين خالل هذا الشهر )2.5( مليون 	 
دينار .

من 	   )%49.1( األردنيين  غير  قبل  من  المملوكة  األسهم  شكلت 
منـها    ، الثاني  تشرين  نهاية  في  للبورصة  السوقية  القيمة 

)32.7%( لمستثمرين عرب، و)16.4%( لغير العرب.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in 
November equaled JD (38.9) million, (62.4%)( of which 
were purchased by Arabs.

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD 
(36.4) million, (87.9 %) of which were sold by Arabs. 

• During this month, net Non–Jordanian investments 
showed a Positive balance of JD (2.5) million.

• By the end of November, shares owned by non-
Jordanians represented (49.1%) of ASE capitalization, 
(32.7 %) of which are owned by Arab investors and 
(16.4 %) by Non-Arabs.
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الشركات العشر االكثر ارتفاعاً في اسعار اسهمها خالل شهر تشرين الثاني 2010
Best Performers During Novmber 2010

Company's name

حجم التداول
)دينار(

Trading Volume
(JD)

التغير
(%)

Change
(%)

اغالق الشهر
السابق )دينار(

Previous Month
(Closing (JD

اغالق هذا
الشهر )دينار(
This Month

Closing (JD)

اســــم الشــركـــة

THE INVESTORS AND EASTERN ARAB 
FOR INDUSTRIAL AND REAL ESTATE 
INVESTMENTS

5,077,520 32.4 0.34 0.45
 شركة المستثمرون والشرق العربي

لالستثمارات الصناعية والعقارية

AL-TAJAMOUAT FOR CATERING 
AND HOUSING 1,170,554 29.3 0.41 0.53 التجمعات لخدمات التغذية واالسكان

SPECIALIZED INVESTMENT 
COMPOUNDS 3,641,486 28.9 0.76 0.98 التجمعات االستثمارية المتخصصة

AMANA FOR AGR.& INDUSTRIAL 
INVESTMENT 3,664,053 28.3 0.46 0.59 أمانة لالستثمارات الزراعية والصناعية

IRBID DISTRICT ELECTRICITY 9,785 20.7 12.01 14.50 كهرباء محافظة اربد

AL SANABEL INTERNATIONAL FOR 
ISLAMIC INVESTMENTS 376,130 19.3 0.57 0.68

 السنابل الدولية لالستثمارات االسالمية
))القابضة

FUTURE ARAB INVESTMENT 
COMPANY 45,338 17.5 0.40 0.47 المستقبل العربية لالستثمار

JORDAN NATIONAL BANK 3,019,321 16.0 1.62 1.88 البنك االهلي االردني

JORDAN EXPRESS TOURIST 
TRANSPORT 737,746 14.9 2.35 2.70 النقليات السياحة االردنية /جت

JORDAN NATIONAL SHIPPING LINES 267,125 11.5 2.00 2.23 الخطوط البحرية الوطنية االردنية
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الشركات العشر االكثر انخفاضاً في اسعار أسهمها خالل شهر تشرين الثاني2010
Worst Performers During Novmber 2010

Company's Name

حجم التداول
)دينار(

Trading Volume
(JD)

التغير
(%)

Change
(%)

اغالق الشهر
السابق )دينار(

Previous Month

Closing (JD)

اغالق هذا
الشهر )دينار(
This Month

Closing (JD)

اســــم الشــركـــة

UBOUR LOGISTIC SERVICES 2,990,644 44.9 1.27 0.70 العبور للشحن والنقل

SPECIALIZED JORDANIAN INVEST-
MENT 9,890,385 38.2 5.37 3.32 األردنية لالستثمارات المتخصصة

AL AHLIA ENTERPRISES 60,309,565 33.5 1.94 1.29 األهلية للمشاريع

JORDAN CERAMIC INDUSTRIES 2,260,780 33.3 0.48 0.32 مصانع الخزف األردنية

ARAB JORDANIAN INSURANCE 
GROUP 11,848,036 28.0 0.82 0.59 المجموعة العربية االردنية للتأمين

AL BARAKAH TAKAFUL 1,102,462 25.0 0.68 0.51 البركة للتكافل

AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR 
INDUSTRY & TRADE 995,535 23.8 1.01 0.77 الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

DARKOM INVESTMENT 1,653,192 23.5 0.68 0.52 داركم الالستثمار

FALCON FOR INVESTMENT & 
FINANCIAL SERVICES 1,056,005 23.3 1.50 1.15 الصقر لالستثمار والخدمات المالية

EURO ARAB INSURANCE GROUP 5,036 23.1 0.78 0.60 المجموعة العربية األوروبية للتأمين
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أهم البيانات اليومية لبورصة عمـان لشهـر تشرين الثاني 2010 
MAJOR DAILY DATA FOR THE ASE, Novmber 2010

 القيمة السوقية
الى العائد )مرة(

P/E Ratio
(Times)

 الرقم القياسي العام
المرجح

باالسهم الحرة )نقطة(
Free Float

Weighted Price
 Index (Point)

عدد العقود المنفذة
No. Of Transactions

 عدد األسهم
المتداولة

No. Of Traded
Shares

حجم التداول

)دينار(
Value 

Traded
(JD)

التـاريـــخ
Date

25.46 2335.5 5,768 17,623,521 17,745,252 11/1/2010

25.37 2341.2 5,524 19,461,477 17,309,486 11/2/2010

25.33 2333.2 5,618 21,823,039 21,490,288 11/3/2010

25.44 2337.7 4,871 15,264,531 15,718,955 11/4/2010

25.55 2353.5 5,229 19,552,879 20,516,219 11/7/2010

25.58 2358.8 5,823 19,548,424 16,852,777 11/8/2010

25.53 2348.4 4,608 15,565,789 13,612,308 11/10/2010

25.62 2356.4 5,537 23,213,346 20,412,150 11/11/2010

25.70 2371.0 4,678 22,662,867 22,012,919 11/14/2010

25.62 2366.1 4,538 18,983,657 20,353,480 11/21/2010

25.75 2378.0 6,341 23,915,459 19,436,159 11/22/2010

25.78 2380.8 6,878 19,159,513 15,579,963 11/23/2010

25.75 2369.8 5,964 14,265,704 10,133,900 11/24/2010

25.71 2373.2 5,034 16,281,946 11,035,548 11/25/2010

25.49 2357.2 4,915 16,262,971 12,008,332 11/28/2010

25.55 2350.9 4,492 14,774,083 11,599,040 11/29/2010

25.59 2354.6 5,970 23,562,847 18,324,916 11/30/2010
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 الشركات العشر االكثر تداوالً في بورصة عمان لشهر تشرين الثاني 2010
Top Ten Companies By Value Traded At The ASE, Novmber 2010

Company's name

سعر اإلغالق
Closing Price

النسبة إلى 
التداول الكلي

للبورصة %
% to the 

Total Value 
Traded 

حجم التداول
)دينار(
Value

Traded (JD)
اســــم الشــركـــة

الشهر السابق
Last month

الشهر الحالي
This month

AL AHLIA ENTERPRISES 1.94 1.29 21.2 60,309,565 األهلية للمشاريع

UNITED ARAB INVESTORS 0.52 0.46 5.7 16,101,138 المستثمرون العرب المتحدون
ARAB BANK 10.49 10.3 5.6 16,043,567 البنك العربي

ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP 0.82 0.59 4.2 11,848,036 المجموعة العربية االردنية للتأمين

SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENT 5.37 3.32 3.5 9,890,385 األردنية لالستثمارات المتخصصة

MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., 
ELECTRONICS & HEAVY INDUSTRIES

0.36 0.38 3.5 9,889,430
 مجمع الشرق االوسط للصناعات

الهندسية وااللكترونية والثقيلة

TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC 
SHAREHOLDING COMPANY

0.51 0.46 3.2 9,055,830
 األردنية للتعمير المساهمة العامة

القابضة

UNION INVESTMENT CORPORATION 1.70 1.49 3.0 8,532,905 االتحاد لالستثمارات المالية
ALIA- THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES 
PLC.

1.52 1.57 3.0 8,382,716 عالية -الخطوط الجوية الملكية األردنية

SURA DEVELOPMENT & INVESTMENT PLC 0.44 0.47 2.6 7,383,233 ُسرى للتنمية واالستثمار

TOTAL - - 55.5 157,436,805 المجموع

الشركات العشر االكبر من حيث القيمة السوقية كما في نهاية شهر تشرين الثاني 2010
Top Ten Companies By Market Capitalization At The ASE, Novmber 2010

Company's Name

سعر اإلغالق
Closing Price

النسبة إلى 
القيمة السوقية

للبورصة %
% to the Total 
Market Cap.

القيمة السوقية
)مليون دينار(

Market Cap.
 (JD million)

اســــم الشــركـــة
الشهر السابق
Last month

الشهر الحالي
This month

ARAB BANK 10.49 10.30 25.9 5500.2 البنك العربي

THE ARAB POTASH 35.85 36.00 14.1 2999.4 البوتاس العربية
THE HOUSING BANK FOR TRADE AND 
FINANCE

7.50 7.90 9.4 1990.8 بنك االسكان للتجارة والتمويل

JORDAN TELECOM 5.29 5.38 6.3 1345.0 االتصاالت األردنية

JORDAN PHOSPHATE MINES 16.10 16.35 5.8 1226.3 مناجم الفوسفات االردنية

JORDAN KUWAIT BANK 4.15 4.20 2.0 420.0 البنك االردني الكويتي

JORDAN ELECTRIC POWER 4.20 4.12 1.5 311.5 الكهرباء االردنية

CAIRO AMMAN BANK 2.86 3.10 1.5 310.0 بنك القاهرة عمان

BANK OF JORDAN 2.92 2.90 1.4 290.0 بنك االردن

JORDAN ISLAMIC BANK 2.90 2.88 1.4 288.0 البنك اإلسالمي األردني

TOTAL - - 69.3 14,681.2 المجموع
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المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان
Key Statistics Of The ASE

2010
*2010 2009 2008 تشرين ثاني2007

NOV
تشرين اول

OCT
أيلول
SEP

Market Capitalization 
(JD million)

21,207.1 21,159.2 20,798.3 20,114.3 20,565.9 21,207.1 22,526.9 25,406.3 29,214.2 القيمة السوقية )مليون دينار(

General Free Float 
Weighted Index 
(point)

2354.6 2335.6 2306.5 2249.0 2334.8 2354.6 2533.5 2758.4 3675.0
الرقم القياسي المرجح باألسهم 

الحرة )نقطة(َ

Value Traded (JD 
million)

284.1 388.7 559.9 446.1 432.6 6,335.8 9,665.3 20,318.0 12,348.1  حجم التداول )مليون دينار(

Average Daily Trading 
(JD million)

16.7 18.5 28.0 19.4 20.6 27.5 38.8 82.9 50.0
المعدل اليومي لحجم التداول 

)مليون دينار(

No. of Traded Shares 
(million)

321.9 399.2 564.2 452.7 516.0 6,499.8 6,022.5 5,442.3 4,479.4 عدد االسهم المتداولة )مليون(

No. of Transactions 
(thousand)

91.8 121.2 145.6 119.4 122.5 1,738.9 2,964.6 3,780.9 3,457.9  عدد العقود المنفذة )بااللف(

Turnover Ratio (%) 4.6 5.8 8.2 6.6 7.5 95.2 91.3 91.5 91.2 )%( معدل دوران السهم

No. of Trading Days 17 21 20 23 21 230 249 245 247 عدد ايام التداول 

Non-Jordanian Own-
ership of Market Cap.
(%)

49.1 49.0 48.8 48.6 48.6 49.1 48.9 49.2 48.9
 نسبة مساهمة غير االردنيين في 

)%( القيمة السوقية

Net Investment of 
Non-Jordanian (JD 
million)

2.5 0.9 (2.4) (21.6) 5.3 (15.7) (3.8) 309.8 466.2 
 صافي استثمار غير االردنيين 

)مليون دينار(َ

Market Capitalization 
/ GDP (%)

119.0 140.5 138.1 133.6 136.6 119.0 149.9 216.7 289.0
 القيمة السوقية الى الناتج 

 )%( المحلي

Transactions Through 
The SDC (JD million)

2.2 5.8 1.5 8.8 7.1 132.7 218.0 619.8 791.0 
 عمليات التحويل التي تمت من

خالل مركز االيداع

Primary Issues of 
Shares (JD million)

9.1 6.4 10.0 1.5 11.9 87.3 317.3 828.0 885.8
االصدارات األولية من األسهم 

)مليون دينار(

Primary Issues of 
Bonds (JD million)

415.0 736.8 225.0 292.0 423.5 4,644.1 4,481.3 3,251.0 1,357.2
االصدارات األولية من السندات 

)مليون دينار(

تموز
JUL

آب
AUG

* Cumulative up to November َ* تراكمي حتى نهاية تشرين الثاني
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أهم المؤشرات القطاعية لبورصة عمـان لشهـر تشرين الثاني 2010
ASE Main Sectoral Indicators, Novmber 2010 

Sector العام
General

الصناعة
Industrial

الخدمات
services

المالي
Financial القطــاع

Market Capitalization (JD 
million)

21,207.1 5,678.5 3,736.8 11,791.7 القيمة السوقية )مليون دينار(

Value Traded (JD million) 284.1 31.5 119.2 133.5 حجم التداول )مليون دينار(

Index (point) 2,354.6 2,490.1 1,922.3 2,884.2 الرقم القياسي )نقطة(

P/E Ratio (times) 25.59 19.88 19.34 37.46
 نسبة القيمة السوقية الى العائد 

)مرة(

P/BV (times) 1.61 2.29 1.90 1.30
 نسبة القيمة السوقية الى 

القيمة الدفترية )مرة(

Dividend Yield Ratio (%) 2.78 2.68 4.45 2.28
 نسبة االرباح الموزعة الى القيمة 

السوقية )%(

Non-Jordanian Ownership 
of Market Cap.(%)

49.1 53.5 33.1 52.1
نسبة مساهمة غير األردنيين في 

القيمة السوقية )%(

القيمة السوقية موزعة قطاعياً كما في 
نهاية شهر تشرين الثاني 2010 

Market Capitalization Of The ASE By 

Sector, Novmber  2010

حجم التداول في بورصة عمان خالل شهر  
تشرين الثاني 2010 قطاعياً

 Distribution Of Value Traded By Sectors,

Novmber  2010

صناعة

المالي الخدمات 

FINANCIAL
55.6% 

SERVICES 
17.6% 

INDUSTRAL
26.8% 

صناعة

المالي الخدمات 

FINANCIAL
46.9% 

SERVICES 
41.9% 

INDUSTRAL
11.1% 
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أحجام التداول اليومية خالل شهر تشرين الثاني
 Daily Trading Value During Novmber
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الرقم القياسي اليومي للبورصة خالل شهر تشرين الثاني
 Daily Index During Novmber
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العامالصناعة المالي الخدمات 

الرقم القياسي القطاعي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لالسهم الحرة شهرياً
 Monthly Free Float Weighted Price Index By Sector


