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ASE Participates in the Fifth 
Jordanian Businessmen and 
Investors Conference

The ASE, represented by the CEO Mr.Jalil Tarif, participated 

in the Fifth Jordanian Businessmen and investors Conference, 

which was held in Radisson Sass/Amman in the period between 

August 13-14, 2008. During a working session about investment 

in Jordan securities market, Tarif talked about the developments 

of the market and the factors affecting its efficiency. He also said 

that the ASE gives the foreign investors a chance to diversify their 

investments being the best in the region in the investment climate, 

transparency and investor protection.  

Tarif briefed about the project of Jordan National Financial Center, 

which will include the Amman Stock Exchange, Jordan Depository 

Center, a financial studies institute, brokerage firms, investors’ 

gallery and other facilities. The center will be a remarkable 

financial center in the region, which will provide investors with 

specialized services according to the latest international standards. 

In addition, Tarif tackled the new electronic system, which will be 

adopted by the ASE. The new system is characterized by high 

efficiency that will improve investment in securities. He also 

mentioned some future plans such as new financial instruments, a 

comprehensive marketing strategy and internet trading.

The commissioner in the Jordan Securities Commission, Dr. 

Abdullrazzaq Bani Hani presented a worksheet about the National 

Capital Market, in which he talked about the Commission’s role 

بور�شة عمان ت�شارك يف 

املوؤمتر اخلام�س لرجال الأعمال 

وامل�شتثمرين الأردنيني

يف  طريف  جليل  التنفيذي،  باملدير  ممثلًة  عمان  بور�صة  �صاركت 

املوؤمتر اخلام�س لرجال الأعمال وامل�صتثمرين الأردنيني والذي ُعقد 

 .2008 13-14/اآب  بني  الفرتة  �صا�س/عمان يف  رادي�صون  فندق  يف 

�صوق  يف  ال�صتثمار  حول  عمل  جل�صة  يف  طريف  ا�صتعر�س  حيث 

الأخرية  الآونة  يف  ال�صوق  ون�صاط  تطورات  الأردين،  املالية  الأوراق 

اأمام  جماًل  تتيح  عمان  بور�صة  اأن  فيها،وبنينَ  املوؤثرة  والعوامل 

اأ�صواق  يف  الأف�صل  وتعد  ا�صتثماراتهم،  لتنويع  الأجانب  امل�صتثمرين 

 املنطقة من حيث املناخ ال�صتثماري وال�صفافية وحماية امل�صتثمرين.

كما تناول م�صروع املركز املايل الوطني الأردين، الذي �صي�صم بور�صة 

عمان، ومركز اإيداع الأوراق املالية، ومعهد للدرا�صات املالية، ومكاتب 

للو�صطاء، وقاعة للم�صتثمرين، ومرافق عامة والذي �صي�صبح مركزًا 

ماليًا اإقليميًا متميزًا يوفر اخلدمات املتخ�ص�صة لكافة املتعاملني يف 

�صوق راأ�س املال وفق اأحدث املعايري الدولية.

 وتناول طريف نظام التداول الإلكرتوين اجلديد الذي �صيتم تطبيقه 

وكفاءة عالية من  ا�صتيعابية  بقدرة  يتمتع  اأنه  البور�صة، مو�صحا  يف 

�صاأنها تعزيز ال�صتثمار يف الأوراق املالية. واأ�صار اإىل بع�س امل�صاريع 

والقيام  جديدة،  ا�صتثمارية  اأدوات  اإدخال  مثل  للبور�صة  امل�صتقبلية 

با�صرتاتيجية ت�صويقية �صاملة، وتطبيق التداول عرب الإنرتنت.

بني  الرزاق  الدكتور عبد  املالية  الأوراق  املفّو�س يف هيئة  قّدم  كما 

هاين ورقة عمل حول �صوق راأ�س املال الوطني بنينَ فيها دور الهيئة يف 

حماية امل�صتثمر املتعامل يف �صوق الأوراق املالية، وحماية �صوق راأ�س 

املالية.  الأوراق  �صوق  ومراقبة  وتطوير  وتنظيم  املخاطر،  من  املال 

وقال بني هاين اأن حماور حماية امل�صتثمرين تتمثل يف تعزيز القدرة 
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in protecting investors, organizing, protecting, improving, and 

monitoring the securities market. He added that surveillance 

depends on increasing the technicality of systems and the by-

laws of right issues and labor ethics. The JSC is also concerned 

about fostering disclosure and transparency to provide necessary 

market information. Besides it imposes penalties on the 

breaching investors and brokers. It cares about the application of 

corporate governance, encouraging the mutual funds, continuous 

investigation on brokerage firms, daily surveillance on trading 

operations and receiving complaints from investors.   

The ASE presented a live trading session in addition to a special 

section to promote the investment advantages at the ASE to 

businessmen and investors.  

Employees of the ASE 
Obtain International 
Professional Certificates 
As a part of the ASE’s continuous efforts to be in line with the 

educational and technical developments and to ameliorate 

the employees efficiency, it supported its employees to obtain 

international certificates that would improve the working 

environment and promote the performance. In this regard, Mr. 

Wasim Haddad, from the Research and International Relations 

Department, has obtained the Chartered Financial Consultant 

Certificate (CFC), and Mr. Tareq Abu Al-Haija, from the 

Surveillance and Inspection Department, has got the Certified Risk 

Professional Certificate (CRP). Also, Mr. Moyyad Hassan, from 

the Surveillance and Inspection Department, has got the Certified 

Management Accountant Certificate (CMA). In addition, Mr. 

Shadi Abu Al-Haija has passed the second level of the Certified 

Financial Analyst Certificate (CFA).

املهنية لأجهزة الرقابة، وتعليمات التعامل بحقوق الكتتاب، واإقرار 

ال�صوق، وتعزيز مفهوم  للعاملني يف  ال�صلوك املهني  تعليمات معايري 

ال�صرورية لتخاذ  باملعلومات  امل�صتثمر  لتزويد  وال�صفافية  الإف�صاح 

فر�س  خالل  من  املخالفني  مع  التهاون  وعدم  ال�صتثماري،  قراره 

ال�صركات،  وحوكمة  املحاكم،  خالل  من  التقا�صي  اأو  الغرامات 

امل�صتمر  والتفتي�س  امل�صرتك،  ال�صتثمار  �صناديق  تاأ�صي�س  وت�صجيع 

يف  التداول  على  اليومية  والرقابة  املالية،  اخلدمات  �صركات  على 

امل�صتثمرين  من  ال�صكاوي  وا�صتالم  ال�صفافية،  ل�صمان  البور�صة 

منها. والتحقق 

جل�صة  وقائع  بعر�س  عمان  بور�صة  قامت  املوؤمتر  هام�س  وعلى 

خا�س  جناح  اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  ومبا�صر،  حي  ب�صكل  التداول 

ال�صتثمار  مبزايا  وامل�صتثمرين  الأعمال  رجال  لتعريف  وذلك  بها 

البور�صة. يف 

موظفون من بور�شة عمان 

يح�شلون على �شهادات  

مهنية دولية متخ�ش�شة

التعليمية  التطورات  مواكبة  على  البور�صة  حر�س  اإطار  يف 

ورفع  موظفيها  كفاءة  لتعزيز  الدائم  و�صعيها  والتكنولوجية 

للح�صول  موظفيها  دعم  على  عملت  والتقني،  العلمي  م�صتواهم 

الأداء  العمل وم�صتوى  بيئة  �صاأنها حت�صني  �صهادات دولية من  على 

الأبحاث  دائرة  من  حداد  و�صيم  ال�صيد  ح�صل  حيث  الوظيفي، 

 ،(CFC) اأمريكي  مايل  م�صت�صار  �صهادة  على  الدولية  والعالقات 

وال�صيد طارق اأبو الهيجاء من دائرة الرقابة والتفتي�س على �صهادة 

ال�صيد  ح�صل  كما   .(CRP) املالية  املخاطر  اإدارة  يف  متخ�ص�س 

حما�صب  �صهادة  على  والتفتي�س  الرقابة  دائرة  من  ح�صان  موؤيد 

من  الهيجاء  اأبو  �صادي  ال�صيد  وح�صل   ،(CMA) معتمد  اإداري 

حملل  �صهادة  من  الثاين  امل�صتوى  على  والعمليات  الإدراج  دائرة 

.(CFA) معتمد  مايل 
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وفد من �شوق اخلرطوم 

يزور    املالية  للأوراق 

عمان بور�شة 

قام وفد من �صوق اخلرطوم لالأوراق املالية بزيارة اإىل كل من بور�صة 

عمان ومركز اإيداع الأوراق املالية، حيث اطلع الوفد على طبيعة عمل 

بور�صة عمان واأ�صا�صيات ال�صتثمار يف البور�صة وعن اآخر التطورات 

التقنية والت�صريعية التي �صهدها �صوق راأ�س املال الأردين، كما اطلع 

الوفد على نظام التداول املعمول به يف البور�صة وامل�صاريع امل�صتقبلية. 

لع  كما قام الوفد بزيارة بع�س �صركات اخلدمات املالية العاملة واطنَ

على طبيعة عملها.

اأداء بور�شة عمان

اأظهرت موؤ�صرات الأداء يف بور�صة عمان اأداء مميزًا خالل �صهر اآب 

لالأ�صهم احلرة  املرجح  القيا�صي  الرقم  اأغلق  2008. حيث  عام  من 

عند )4370.7( نقطة وبارتفاع ن�صبته )18.9%( مقارنة مع م�صتواه 

2007، وقد جاء ذلك نتيجة لرتفاع الرقم القيا�صي  يف نهاية العام 

لأ�صعار اأ�صهم القطاع املايل بن�صبة )6.2%(، وقطاع اخلدمات بن�صبة 

الرقم  اأغلق  كما   ،)%52.9( بن�صبة  ال�صناعة  ولقطاع   ،)%19.9(

بارتفاع  نقطة   )9553.3( عند  ال�صوقية  بالقيمة  املرجح  القيا�صي 

2007. وبلغ حجم  العام  ن�صبته )27%( مقارنة مع م�صتواه يف نهاية 

التداول لغاية �صهر اآب2008  حوايل )16.689( مليار دينار مقارنة 

وبارتفاع  املا�صي  العام  الفرتة من  لنف�س  مع )8.087( مليار دينار 

ارتفع  فقد  املتداولة  الأ�صهم  لعدد  وبالن�صبة   .)%106.4( ن�صبته 

لي�صل اإىل )4.322( مليار �صهم مقارنة مع )2.859( مليار �صهم 

العقود  عدد  ارتفعت  كما   ،)%51.2( ن�صبته  وبارتفاع  املا�صي  للعام 

املنفذة لي�صل اإىل )2.963( مليون عقد، بارتفاع ن�صبته )%27.5( 

لالأ�صهم  ال�صوقية  للقيمة  وبالن�صبة  املا�صي.  العام  من  الفرتة  لنف�س 

دينار  مليار   )8.3( مبقدار  ارتفعت  فقد  عمان  بور�صة  يف  املدرجة 

لت�صل اإىل )37.529( مليار دينار وبارتفاع ن�صبته )28.4%( مقارنة 

مع نهاية عام 2007 لت�صكل مـا ن�صبتــه )334.3%( من الناجت املحلي 

الإجمايل.

A Delegation from   
Sudan Securities Market 
Visits the ASE

A delegation from Sudan Securities Market visited Amman Stock 

Exchange and the Jordan Depository Center. The delegation was 

briefed about the operations at the ASE and the basic investment 

principles in the exchange. They also had an overview on the latest 

legislative and technical developments of Jordan capital market, 

the trading system of the ASE and its future plans. Finally, they 

toured a number of brokerage firms and were acquainted about 

the nature of their work.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance during August 2008, as the ASE price index weighted 

by free-float shares closed at (4370.7) points, an (18.9%) increase 

in comparison with the end of 2007. This came as a result of the 

increase in financial sector index by (6.2%), the services sector 

index by (19.9%), and the industry sector index by (52.9%). The 

weighted index closed at (9553.3) points at the end of August, 

a (27%) increase in comparison with the end of 2007. The 

trading volume until August 2008 reached to JD (16.689) billion 

compared to JD (8.087) billion with the same period of the last 

year, a (106.4%) increase. The number of traded shares increased 

to (4.322) billion shares in comparison with (2.859) billion shares 

at the same period of last year, a (%51.2) increase. The number 

of executed contracts increased to (2.963) Market capitalization 

of listed companies increased by JD (8.3) billion reaching JD 

(37.529) billion, a (28.4%) increase against the end of year 2007, 

constituting (334.3%) of the GDP million contracts, an increase 

of (27.5%) in comparison with the same period of last year.
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اأداء بور�شة عمان خلل عام 2008

ملكية غري الأردنيني يف 

ال�شركات املدرجة

ASE Performance During 
Year 2008

Non-Jordanian Ownership

* As at the end of August, 2008 * كما هي بنهاية �صهر اآب، 2008
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ملكية غري الأردنيني يف 

ال�شركات املدرجة، اآب 2008

قرارات بور�شة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

يف  املالية  لال�صتثمارات  العربية  ال�صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

البور�صة وذلك اعتبارًا من 2008/8/3.

لال�صتثمارات  العربية  ال�صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

املالية والبالغة )4.595.138( �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف 

البور�صة )14.595.138( �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/3.

والبالغة  الأردن  حديد  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

البور�صة  املدرج يف  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهمًا،   )11.925.000(

)35( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/6.

اإدراج )1( مليون حق اكتتاب باأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة   •

ال�صلفوكيماويات الأردنية، وذلك اعتبارًا من 2008/8/6.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة اعمار لال�صتثمار والتطوير   •

العقاري والبالغة )14.500( �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف 

البور�صة )13.780.000( �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/10.

اإدراج الإ�صدار الثامن من �صندات اخلزينة لعام 2008 ا�صتحقاق   •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )60.000( عددها  والبالغ   2009/12/30

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )60( مليون دينار 

وفائدة )7.644%( وذلك اعتبارًا من 2008/8/11.

Non-Jordanian Ownership, 
August 2008

ASE Resolutions

The CEO of the ASE Decided on the Following:

•	 Re-trade the shares of Arab Financial Investment, as of 

August 3, 2008.

•	 List the (4.595.138) shares capital increase of Arab Financial 

Investment, as of August 3, 2008. The company paid in capital 

reached (14.595.138) shares.

•	 List the (11.925.000) shares capital increase of Jordan Steel, as 

of August 6, 2008. The company paid in capital reached (35) 

million shares.

•	 List the (1) million right issues of capital increase of Jordan 

Sulpho-chemicals as of August 6, 2008

•	 List the (14.500) shares capital increase of Emmar 

Investment and Real Estate Development, as of 

August 10, 2008. The company paid in capital reached 

(13.780.000) shares.

•	 List the Eighth issue of Treasury Bills for the year 2008, as of 

August 11, 2008. The maturity date is 30/12/2009. The total 

value is JD (60) million, and (7.644%) interest rate



اأمواج العقارية والبالغة عددها )14( مليون  اأ�صهم �صركة  اإدراج   •

�صهمًا يف ال�صوق الثاين وذلك اعتبارًا من 2008/8/13.

للتجارة  ال�صكان  بنك  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

والتمويل والبالغة )2( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف 

البور�صة )252( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/14.

والبالغة  للتاأمني  دلتا  �صركة  مال  راأ�س  يف  الزيادة  اأ�صهم  اإدراج   •

)1.7( مليون �صهمًا، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف البور�صة )8( 

مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/18.

تغيري ا�صم �صركة ال�صناعات ال�صوفية اإىل �صركة عقاري لل�صناعات   •

ال�صتثمارية العقارية وذلك اعتبارًا من 2008/8/18.

الزراعية  لال�صتثمارات  اأمانة  �صركة  باأ�صهم  التداول  تعليق   •

وال�صناعية يف البور�صة وذلك اعتبارًا من 2008/8/18.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة التاأمني الوطنية والبالغة   •

 )8( البور�صة  يف  املدرج  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهمًا،  مليون   )4(

مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/19.

الأهلية  �صركة  اإىل  التجارية  للمراكز  الأهلية  ال�صركة  ا�صم  تغيري   •

للم�صاريع وذلك اعتبارًا من 2008/8/19.

العربية لال�صتثمارات  ال�صركة  راأ�س مال  الزيادة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

عن  زيادتها  متت  والتي  �صهمًا،   )24.125( والبالغة  املالية 

واملدفوع  به  املكتتب  املال  راأ�س  لي�صبح  اخلا�س  الكتتاب  طريق 

)14.619.263( �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/8/21.

والبالغة  العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  اآفاق  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )80( عددها 

.2008/8/25

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

والأ�صالك الكهربائية والبالغة )7.5( مليون �صهماً، لي�صبح راأ�س املال 

املدرج يف البور�صة )20( مليون �صهمًا وذلك اعتباراً من 2008/8/24.

والبالغة  الو�صيطة  البرتوكيماوية  ال�صناعات  �صركة  اأ�صهم  اإدراج   •

من  اعتبارًا  وذلك  الثاين  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )7( عددها 

.2008/8/26

اإلغاء التداول باأ�صهم �صركة ال�صناعات البرتوكيماوية الو�صيطة يف   •

البور�صة وذلك اعتبارًا من 2008/8/26.

الزراعية/  التجارية  ال�صناعية  ال�صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

النتاج يف البور�صة وذلك اعتبارًا من 2008/8/26.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة اإدارة املحافظ واخلدمات   •

ال�صتثمارية للعمالء/ اأموال انف�صت والبالغة )122.500( �صهمًا، 

راأ�س  لي�صبح  اخلا�س  الكتتاب  طريق  عن  زيادتها  متت  والتي 

•	 List the (14) million shares of Amwaj Properties in the Second 

Market as of August 13, 2008.

•	 List the (2) million shares capital increase of The Housing Bank 

for Trade and Finance, as of August 14, 2008. The company 

paid in capital reached (252) million shares.

•	 List the (1.7) million shares capital increase of Delta Insurance, 

as of August 18,2008. The company paid in capital reached (8) 

million shares.

•	 Change the name of Woolen Industries to Akary for Industries 

and Real Estate Investment, as of August 18, 2008.

•	 Suspend the Trading of Amana Agricultural and Industry 

Investment as of August 18, 2008.

•	 List the (4) million shares capital increase of The National 

Insurance, as of August 19, 2008. The company paid in capital 

reached (8) million shares.

•	 Change the name of Al-ahlia Commercial Centers to Al-ahlia 

Enterprises, as of August 19, 2008.

•	 List the (24.125) shares capital increase of Arab Financial 

Investment, which emanated from private subscription, as 

of August 21, 2008. The company paid in capital reached 

(14.619.263) shares.

•	 List the (80) million shares of Afaq Investments Real 

Estate Development Company in the Second Market as 

of August 25, 2008.

•	 List the (7.5) million shares capital increase of The 

National Cable and Wire Manufacturing, as of August 

24,2008. The company paid in capital reached (20) 

million shares.

•	 List the (7) million shares of Intermediate Petrochemicals 

Industries in the Second Market as of August 26, 2008.

•	 De-Listing the shares of Intermediate Petrochemicals 

Industries, as of August 26, 2008.

•	 Re-trade the shares of The Industrial Commercial and 

Agricultural, as of August 26, 2008.

•	 List the (122.500) shares capital increase of Portfolio 

Management and Investment Services for Clients, 

which emanated from private subscription, as of August 

- 6 -
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27, 2008. The company paid in capital reached (42.5) 

million shares.

•	 List the (1.111.126) shares capital increase of Poultry 

Processing, as of August 27, 2008. The company paid in capital 

reached (16) million shares.

Foreign Investment

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

equaled JD (448.7) million, (78.9%) of which were purchased 

by Arabs. 

•	 The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (403.9) 

million, (73.9%) of which were sold by Arabs. 

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

positive balance of JD (44.8) million.

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

represented (49.8%) of ASE capitalization, (34.1%) of which 

are owned by Arab investors and (15.7%) by Non-Arabs.

املال املكتتب به واملدفوع )42.5( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 

.2008/8/27

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال ال�صركة الأردنية لتجهيز وت�صويق   •

لي�صبح  �صهمًا،   )1.111.126( والبالغة  ومنتجاتها  الدواجن 

اعتبارًا  وذلك  �صهمًا  مليون  البور�صة )16(  املدرج يف  املال  راأ�س 

من 2008/8/27.

ال�شتثمـار الأجنبي

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

)448.7( مليون دينار، منها )78.9%( مل�صتثمرين عرب.

بلغت قيمة الأ�صهم املباعة من قبل غري الأردنيني )403.9( مليون   •

دينار، منها )73.9%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )44.8( ال�صهر  هذا  خالل  الأردنيني  غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •

مليون دينار.

من   )%49.8( الأردنيني  غري  قبل  من  اململوكة  الأ�صهم  �صكلت   •

القيمة ال�صوقية للبور�صة يف نهاية اآب، منـها )34.1%( مل�صتثمرين 

عرب، و)15.7%( لغري العرب.

ASE’s Performance Indicatorsموؤ�شرات اأداء البور�شة

%متوزاآب

AugustJulyChange

Trading Value (JD million)(41.8)16172779حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m)(36.2)77120.8املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m)(28.6)438.2613.6عدد الأ�صهم )مليون(

No. of Contracts (thousand)(28.5)297.9416.7عدد العقود )بالألف(

Market Capitalization (JD m)(6.5)3752940142القيمة ال�صوقية )مليون دينار(
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ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف اأ�شعار اأ�شهمها

Top Ten Performers

الإغالق      %                               

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

2.6736.2املتكاملة للم�صاريع املتعددة
Comprehensive Multiple 
Projects

املت�صدرة لالأعمال 

وامل�صاريع
7.9732.8

Premier Business And 
Projects

امل�صتثمرون وال�صرق العربي 

لال�صتثمارات ال�صناعية 

والعقارية

4.1826.3
The Investors and Eastern 
Arab for Industrial & 
Realestste Inv. 

الأردنية لال�صتثمار والنقل 

ال�صياحي )األفا(
1.6026.0

Jordan Investment & 
Tourism Transport(Alfa)

2.4525.6العرب للتنمية العقارية
Arab Real Estate 
Development

التحديث لال�صتثمارات 

العقارية
1.9024.2

Al-Tahdith for Real Estate 
Investment

7.7020.3Jordan Hotels & Tourismالفنادق وال�صياحة الردنية

2.3718.5Ihdathiat Co-Ordinatesالإحداثيات العقارية

2.7615.5United Arab Investorsامل�صتثمرون العرب املتحدون

املحفظة العقارية 

ال�صتثمارية
1.3715.1

The Real Estate & 
Investment Portfolio

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

Lowest Ten Performers

الإغالق     %                                

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

0.8231.1املوارد ال�صناعية الأردنية
Jordan Industrial 
Resources

1.4531.0Amwaj Propertiesاأمواج العقارية

4.2627.2Al-Amin for Investmentالأمني لال�صتثمـــــار

اأر�س النمو للتطوير 

وال�صتثمار العقاري
2.3727.1

Ard Annomow for Real 
Estate Development and 
Investment

55.5626.1Arab Potashالبوتا�س العربية

املحفظة الوطنية 

لالأوراق املالية 
2.9823.6

National Portfolio 
Securities

0.3621.7Oasis Insuranceالواحة للتاأمني

الدولية لال�صتثمارات 

الطبية
2.6119.9

International for Medical 
Investment

1.7419.4املتكاملة للنقل املتعدد
Comprehensive Multiple 
Transportations

اأمانة لال�صتثمارات 

الزراعية وال�صناعية 
0.4318.9

Amana for Agr. & Industrial 
Investment


