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Appointing New Members for 
the ASE Board of Directors

By virtue of article (17/B/3) of the Internal Bylaw for Amman 

Stock Exchange (ASE). The board of commissioners of the Jordan 

Securities Commission decided on its session held on January 22, 

2007 to appoint the following at the ASE Board of Directors:

•	 H.E. Mr. Mohammad Saleh Hourani.

•	 Dr. Bashir Al-Zoubi.

•	 Mr. Azzam Yaesh.

The ASE Board of Directors also decided in its first 

session to appoint Mr. Hourani  a chairman and Mr. Al-

Zoubi vice chairman. 

Jordan Capital Market 
Infrastructure Project

Amman Stock Exchange, represented by the CEO of the ASE, 

Mr.Jalil Tarif, participated in the meetings of the steering 

committee of the infrastructure project 

for the Jordan Capital Market institutions. 

The Head of the steering committee , the 

commissioner in the Jordan Securities 

Commission, Dr. Abed-alrazzaq Bani 

Hani, the CEO of the Securities Depository 

Center, Mr. Samir Jaradat, and a number 

of employees of Jordan Capital Market institutions also 

attended the meetings, which were held in Paris and London. 

تعيني �أع�ضاء جدد يف جمل�س 

�إد�رة �لبور�ضة

لبور�صة  الداخلي  النظام  من  )17/ب/3(  املادة  حكام  لأ اإ�صتنادا 

وراق املالية يف جل�صته املنعقدة  عمان، قرر جمل�س مفو�صي هيئة الأ

بتاريخ 2007/1/22 تعيني كل من ال�صادة املذكورة اأ�صمائهم اأع�صاء 

يف جمل�س اإدارة البور�صة:

احلوراين. �صالح  حممد  ال�صيد  معايل  	·
الزعبي. ب�صري  الدكتور  �صعادة  	·

يعي�س. عزام  ال�صيد  �صعادة  	·
وىل تعيني معايل  حيث قرر جمل�س اإدارة بور�صة عمان يف جل�صته الأ

ال�صيد حممد �صالح احلوراين رئي�صا للمجل�س و �صعادة الدكتور ب�صري 

الزعبي نائبا له.

م�ضروع �لبنية �لتحتية ملوؤ�ض�ضات 

ردين �ضوق ر�أ�س �ملال �لأ

طريف  جليل  التنفيذي  مبديرها  ممثلة  عمان  بور�صة  �صاركت 

التحتية  البنية  تقرير  مل�صروع  التوجيهية  اللجنة  باجتماعات 

عقدت  والتي  املال  راأ�س  �صوق  ملوؤ�ص�صات 

�صارك  حيث  ولندن،  باري�س  مبدينتي 

التوجيهية  اللجنة  رئي�س  بالجتماعات 

الدكتور  املالية  وراق  الأ بهيئة  املفو�س 

التنفيذي  واملدير  هاين  بني  الرزاق  عبد 

جرادات  �صمري  املالية  وراق  الأ اإيداع  ملركز 

راأ�س  �صوق  مبوؤ�ص�صات  املوظفني  من  وعدد 

اتو�س  ل�صركة  التنفيذي  باملدير  اللجنة  التقت  وقد  ردين،  الأ املال 

امل�صتقات  وبور�صة  يونك�س  بور�صة  وم�صوؤويل   (ASMS) يورونك�صت 
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�أد�ء بور�ضة عمان خالل �ضهر 

كانون �لثاين

�صهر  خالل  مميزًا  اأداء  عمان  بور�صة  يف  داء  الأ موؤ�صرات  اأظهرت 

املرجح  القيا�صي  الرقم  اأغلق  حيث   .2008 عام  من  الثاين  كانون 

بالقيمة ال�صوقية عند )7824( نقطة بارتفاع ن�صبته )4%( مقارنة 

مع م�صتواه يف نهاية العام 2007، كما اغلق الرقم القيا�صي املرجح 

�صهم احلرة عند )3835( نقطة وبارتفاع ن�صبته )4.35( مقارنة  لالأ

لرتفاع  نتيجة  ذلك  جاء  وقد   ،2007 العام  نهاية  يف  م�صتواه  مع 

�صعار ا�صهم القطاع املايل بن�صبة)2.5%(، وقطاع  الرقم القيا�صي لأ

اخلدمات بن�صبة )8.1%(، وقطاع ال�صناعة بن�صبة )3.2%(. وبلغ 

 )1407( حوايل   2008 الثاين  كانون  �صهر  خالل  التداول  حجم 

من  ال�صهر  لنف�س  دينار  مليون   )832.9( مع  مقارنة  دينار  مليون 

�صهم  الأ لعدد  وبالن�صبة   .)%68.9( ن�صبته  وبارتفاع  املا�صي  العام 

مع  مقارنة  �صهم  مليون  اإىل )417.5(  لي�صل  ارتفع  فقد  املتداولة 

 ،)%56.2( ن�صبته  وبارتفاع  املا�صي  للعام  �صهم  مليون   )267.4(

األف   )311.9( اإىل  لي�صل  املنفذة  العقود  عدد  ارتفعت  كما 

املا�صي.  العام  من  الفرتة  لنف�س   )%12.2( ن�صبته  بارتفاع  عقد، 

فقد  عمان  بور�صة  يف  املدرجة  �صهم  لالأ ال�صوقية  للقيمة  وبالن�صبة 

مليار  اإىل )30.355(  لت�صل  دينار  مليار  ارتفعت مبقدار )1.1( 

دينار وبارتفاع ن�صبته )3.9%( مقارنة مع نهاية عام 2007 لت�صكل 

جمايل. مـا ن�صبتــه )303.6%( من الناجت املحلي الإ

قر�ر�ت بور�ضة عمان:

قرارات املدير التنفيذي:

ردين يف البور�صة وذلك  اإعادة التداول باأ�صهم �صركة بنك املال الأ  •

اعتبارًا من 2008/1/6.

العربية  العامة  التاأمني  �صركة  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�صهم  اإدراج   •

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

)8( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/1/7.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة ال�صامنون العرب والبالغة   •

)1.274.000( �صهم، لي�صبح راأ�س املال املدرج يف البور�صة )8( 

مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/1/7.

ASE Performance

ASE performance indicators have revealed remarkable 

performance during January 2008, as the weighted index 

closed at (7824) points at the end of January, a (4%) increase 

in comparison with the end of 2007. The ASE price index 

weighted by free- float shares closed at (3835) points, a (4.35%) 

increase in comparison with the end of 2007. This came as 

a result of the increase in financial sector index by (2.5%), 

the services sector index by (8.1%), and the industry sector 

index by (3.2%). The trading volume during January 2008 

reached to JD (1407) million compared to JD (832.9) million 

with the same month of the last year, a (68.9%) increase. The 

number of traded shares increased to (417.5) million shares in 

comparison with (267.4) million shares at the same period of 

last year, a (%56.2) increase. The number of executed contracts 

increased to (311.9) thousand contracts, an increase of (12.2%) 

in comparison with the same period of last year. Market 

capitalization of listed companies increased by JD (1.1) billion 

reaching JD (30.355) billion, a (3.9%) increase against the end 

of year 2007, constituting (303.6%) of the GDP.

ASE Resolutions:

The CEO of the ASE Decided on the Following:

• Re-trade the shares of Jordan Capital Bank Company, as of 

January 6,2008.

• List the (4) million shares capital increase of General Arabia 

Insurance Company as of January 7, 2008. The company 

paid in capital reached (8) million shares.

• List the (1,274,000) shares capital increase of The Arab 

Assurers Company as of January 7, 2008. The company paid 

in capital reached (8) million shares.

The committee met the CEO of Atos Euronext (ASMS) and 

officials from UNIX Stock Exchange and Derivatives Stock 

Exchange in London (Liffe). The committee discussed with 

French officials the stages of the new trading project (NSC 

V900), which will be implemented during this year, in addition 

to the stages of connecting the trading system to the existing 

settlement system.

Exchange Traded Funds 
Forum in Muscat / Oman

The ASE, represented by Mr. Ahmed Al-Saideen from the 

Surveillance and Inspection Department and Miss Hiyam 

Mustafa from the Research and International Relations 

Department, participated in Exchange Traded Funds Forum 

(ETFs) which was held by Muscat Securities Market in 

cooperation with Dow Jones Indices in Muscat / Oman in 

the period between January 14-15, 2008. The Forum handled 

the concept of the ETFs as a new financial instrument. It 

concentrated on its advantages such as high liquidity and risk 

minimizing by diversification. The Forum also tackled issues 

pertaining the difficulties of application such as the need for 

more than one market maker and the importance of rules and 

regulations that regulate the reciprocal relations between the 

different parties.

Student Delegation visits ASE

The deputy CEO of the ASE Mr. Nader Azar received a student 

delegation from Balqa’ University/ Aqaba College. Mr. Azar 

briefed the delegation on nature of the work at the ASE and the 

basic investment principles in the exchange. He also tackled 

the latest legislative and technical developments of the Jordan 

Capital Market.

اجلانب  من  امل�صوؤولني  مع  اللجنة  ناق�صت  حيث   ،Liffe بلندن 

 NSC) اجلديد  التداول  برنامج  تنفيذ  مراحل  تطور  الفرن�صي 

مراحل  اإىل  اإ�صافة  احلايل  العام  خالل  تطبيقه  املزمع   (V900

به حاليًا. املعمول  والتقا�س  الت�صوية  باأنظمة  ربطه 

موؤمتر �ضناديق �ل�ضتثمار �ملتد�ولة 

)ETFs( يف م�ضقط / عمان
من  ال�صعيدين  اأحمد  بال�صيد  ممثلة  عمان،  بور�صة  �صاركت 

دائرة  من  م�صطفى  هيام  ن�صة  والآ والتفتي�س  الرقابة  دائرة 

ال�صتثمار  �صناديق  موؤمتر  يف  الدولية،  والعالقات  بحاث  الأ

املالية  وراق  لالأ م�صقط  �صوق  عقدته  والذي   (ETFs) املتداولة 

مدينة  يف  �صرات  للموؤ العاملية  جونز  داو  �ص�صة  موؤ مع  بالتعاون 

ثاين  كانون   15-14 بني  الفرتة  خالل  ُعمان  �صلطنة   / م�صقط 

املتداولة  ال�صتثمار  �صناديق  فكرة  املوؤمتر  تناول  2008،حيث 

بال�صيولة  تتمثل  التي  ميزاتها  اأهم  حيث  من  جديدة  مالية  داة  كاأ

بع�س  التنويع. كما مت مناق�صة  املخاطر عن طريق  وتقليل  العالية 

لل�صوق  �صانع  من  كرث  اأ وجود  ب�صرورة  املتعلقة  التطبيق  �صعوبات 

بني  العالقة  تنظم  وتعليمات   نظمة  اأ ووجود   (market maker)

املعنية. طراف  الأ جميع 

وفد طالبي يزور بور�ضة عمان

لبور�صة  التنفيذي  املدير  نائب  عازر  نادر  ال�صيد  ا�صتقبل 

كلية  التطبيقية/  البلقاء  جامعة  من  طالبيًا  وفدًا  عمان 

طبيعة  عن  �صرحًا  عازر  ال�صيد  قدم  حيث  اجلامعية،  العقبة 

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

�س  راأ �صوق  �صهدها  التي  والت�صريعية  التقنية  التطورات  اآخر 

ردين. الأ املال 
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ردين والبالغة  اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة بنك املال الأ  •
البور�صة  يف  املدرج  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهم،   )9.280.000(

)132.280.000( �صهم وذلك اعتبارًا من 2008/1/7.

اعتبارًا  وذلك  العقارات  تطوير  �صركة  �صهم  باأ التداول  اإيقاف   •

.2008/1/13 من 

وذلك  ال�صناعي   ال�صليل  جممع  �صركة  باأ�صهم  التداول  اإعادة   •

اعتبارًا من 2008/1/15.

اإدراج اأ�صهم الزيادة يف راأ�س مال �صركة جممع ال�صليل ال�صناعي   •

واملدفوع  املدرج  املال  راأ�س  لي�صبح  �صهمًا،  مليون   )7( والبالغة 

)21( مليون �صهمًا وذلك اعتبارًا من 2008/1/15. 

�صدار العا�صر من �صندات اخلزينة لعام 2007 ا�صتحقاق  اإدراج الإ  •

ا�صمية  بقيمة  �صند   )92.500  ( عددها  والبالغ   2010/12/16

مليون   )92.5( تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000( مقدارها 

دينار وفائدة )7.296%( وذلك اعتبارًا من 2008/1/15.

ال�صتثمار  بيت  �صركة  مال  �س  راأ يف  الزيادة  �صهم  اأ اإدراج   •

�س  راأ لي�صبح  �صهمًا،  مليون   )6( والبالغة  املالية  للخدمات 

اعتبارًا  وذلك  �صهمًا  مليون   )12( البور�صة  يف  املدرج  املال 

.2008/1/15 من 

والبالغة  املتحدة  الكابالت  م�صانع  �صركة  �صهم  اأ اإدراج   •

اعتبارًا  وذلك  الثاين،  ال�صوق  يف  �صهمًا  مليون   )40( عددها 

.2008/1/16 من 

ب�صركة بنك  الزيادة  باأ�صهم  اكتتاب  اإدراج )13،485.277( حق   •

ردن وذلك اعتبارًا من 2008/1/23. �صو�صته جرنال- الأ

اإىل   الربي  النقل  لتنظيم  املوحدة  ال�صركة  ا�صم  تغيري   •

اعتبارًا  وذلك  اللوج�صتية  واخلدمات  للنقل  املوحدة  ال�صركة 

.2008/1/28 من 

• List the (9,280,000) shares capital increase of Jordan Capital 

Bank Company as of January 7, 2008. The company paid in 

capital reached (132,280,000) shares.

• Suspend the trading of Real Estate Development as of 

January 13, 2008.

• Re-trade the shares of Ad-dulayl Industrial Park & Real 

Estate Company as of January 15, 2008.

• Re-trade the shares of the Union Bank for Saving & 

Investment Company, as of November 12, 2007.

• List the (7) million shares capital increase of Ad-dulayl 

Industrial Park & Real Estate Company as of January 

15, 2008. The company paid in capital reached (21) 

million shares.

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

January 15, 2008. The maturity date is 16/12/2010. The total 

value is JD (92,500) million, and (7.296%) interest rate.

• List the (6) million shares capital increase of Investment House 

for Financial Services Company as of January 15, 2008. The 

company paid in capital reached (12) million shares.

• List the (40) million shares of United Cable Industries in the 

Second Market as of January 16, 2008.

• List the (13,485,277) million right issues of capital increase 

of Societe Generale De Banque _ Jordanie Company as 

of January 23, 2008.

• Change the name of The Unified for Organizing Land Trans 

Company to The Unified Transport & Logistics Company as 

of January 28, 2008.
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 2007 لعام  اخلزينة  اأذونات  من  ع�صر  احلادي  �صدار  الإ اإدراج   •

ا�صتحقاق 2008/3/24 والبالغ عددها )100( األف بقيمة ا�صمية 

مقدارها )1.000( دينار وقيمة اإجمالية تبلغ )100( مليون دينار 

وذلك اعتبارًا من 2008/1/28.

لعام  اخلزينة  ذونات  اأ من  ع�صر  الثاين  �صدار  الإ اإدراج   •

لف  اأ  )200( عددها  والبالغ   2008/3/30 ا�صتحقاق   2007

تبلغ  اإجمالية  وقيمة  دينار   )1.000( مقدارها  ا�صمية  بقيمة 

.2008/1/28 من  اعتبارًا  وذلك  دينار  مليون   )200(

جنبي �ل�ضتثمـار �لأ

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

 )%87.1( منها  دينار،  مليون   )195.3( الثاين  كانون  �صهر 

عرب. مل�صتثمرين 

ردنيني )178.8( مليون  �صهم املباعة من قبل غري الأ بلغت قيمة الأ  •
دينار، منها )76.9%( مت بيعها من قبل م�صتثمرين عرب. 

 )16.4( ال�صهر  هذا  خالل  ردنيني  الأ غري  ا�صتثمار  �صايف  بلغ   •
مليون دينار.

من   )%49.2( ردنيني  الأ غري  قبل  من  اململوكة  �صهم  الأ �صكلت   •
 )%36( منـها   ، الثاين  كانون  نهاية  يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة 

مل�صتثمرين عرب، و)13.2%( لغري العرب.

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

of January 24, 2008. The maturity date is 28/3/2008. The total 

number is (100.000) bill with a total value of JD (100) million.

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

of January 28, 2008. The maturity date is 30/3/2008. The total 

number is (200.000) bill with a total value of JD (200) million.

Foreign Investment

• The value of shares purchased by Non-Jordanians in 

January equaled JD (195,3) million, (87.1%) of which were 

purchased by Arabs.

• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (178,8) 

million, (76.9%) of which were sold by Arabs.

• During this month, net Non–Jordanian investments showed 

a positive balance of JD (16,4) million.

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

represented (49.2%) of ASE capitalization, (36 %) of which 

are owned by Arab investors and (13.2%) by Non-Arabs.
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عو�ئد وخماطر �ل�ضتثمار

ي م�صتثمر عند قيامه بعملية ال�صتثمار هو احل�صول على عائد على اأمواله التي قام با�صتثمارها،  من امل�صلم به اأن الهدف الرئي�صي لأ

اأو ل، وقد  اأدنى من العائد الذي يقبل به، وقد يتحقق هذا العائد  ويف الغالب فان هذا امل�صتثمر يكون قد و�صع يف ح�صاباته حد 

�صواأ قد يخ�صر امل�صتثمر جزءًا من ا�صتثماره اأو كامل ا�صتثماره. من اأ�صا�صيات  يكون العائد املتحقق اأقل من املتوقع، ويف احلالت الأ

يتحملها؛  اأن  التي ميكن  املخاطرة  ودرجة  امل�صتثمر  يطلبه  الذي  العائد  بني  اأن هناك عالقة طردية  معرفتها  الواجب  ال�صتثمار 

وبالتايل فكلما زاد مقدار العائد الذي يطلبه امل�صتمر كلما زادت درجة املخاطرة التي يتحملها، وكلما زادت درجة املخاطرة التي 

�صيتحملها يقوم بطلب عائد اأعلى للتعوي�س عن حتمل خماطر اإ�صافية. 

من الطبيعي اأن ي�صعى جميع امل�صتثمرين لتحقيق اأعلى عائد عند م�صتوى معني من املخاطر اأو تخفي�س املخاطر اإىل اأدنى م�صتوى 

ممكن عند م�صتوى معني من العائد. وهناك اكرث من تعريف ملخاطر ال�صتثمار؛ منها عدم التاأكد من التدفقات النقدية امل�صتقبلية 

�صهم النقدية والفوائد املقبو�صة من ال�صندات،  املتاأتية من ال�صتثمار والتي ميكن اأن تكون على �صكل اأرباح مقبو�صة مثل توزيعات الأ

وكذلك ميكن تعريف املخاطر على اأنها درجة التذبذب )عدم ال�صتقرار( يف العائد املتوقع، فعلى �صبيل املثال كلما كان �صعر �صهم 

معني يتذبذب �صعودا وهبوطا ب�صكل كبري وم�صتمر كلما كانت خماطر ال�صتثمار يف هذا ال�صهم كبرية. كذلك ميكن تعريف املخاطر 

على  امل�صتثمر  يتوقعه  الذي  العائد  كان  فلو  قبله،  من  املتوقع  بالعائد  مقارنة  للم�صتثمر  املتحقق  العائد  اختالف  درجة  اأنها  على 

ال�صتثمار 10% وح�صل على عائد فعلي 5% فهذا يعني وجود انحراف للعائد الفعلي عن املتوقع وهذا ي�صكل خطورة على امل�صتثمر 

الذي يكون قد بنى خططه امل�صتقبلية على اأ�صا�س اأن العائد �صيكون %10.  

يف  فال�صتثمار  ال�صتثمار،  نوعية  ح�صب  املخاطر  هذه  وتتفاوت  املخاطر  من  معينة  درجة  على  حتتوي  ال�صتثمارات  معظم  اإن 

ال�صتثمار  من  اأعلى  خماطره  �صهم  الأ يف  وال�صتثمار  ال�صركات،  ب�صندات  ال�صتثمار  من  اأقل  خماطره  احلكومية  ال�صندات 

خر. وبالتايل فاإنه ل يوجد ا�صتثمار بدون  �صهم تختلف من �صهم لآ بال�صندات بكافة اأنواعها، كذلك فاإن خماطر ال�صتثمار يف الأ

جتنبها  ولي�س  املخاطر  هذه  واإدارة  اأ�صبابها  ومعرفة  ال�صتثمار  خماطر  درا�صة  امل�صتثمرين  على  يتوجب  فانه  لذلك  خماطر، 

نه ل ميكن اإلغاوؤها. والهروب منها لأ

بهدف معرفة كيفية التعامل مع املخاطر فاإنه يتوجب على امل�صتثمر اأن يحدد درجة املخاطر التي ميكنه تقبلها، وذلك على الرغم 

من �صعوبة قيامنا بتحديد درجة املخاطر التي ميكننا حتملها. ولكن ميكننا و�صع بع�س النقاط الرئي�صية التي ت�صاعدنا على ذلك 

�صئلة قبل البدء يف  منها؛ ماذا لو انخف�صت قيمة ا�صتثماراتنا بن�صبة معينة؟ وماذا لو ارتفعت بن�صبة معينة؟ اإن و�صع مثل هذه الأ

عملية ال�صتثمار ي�صاعد امل�صتثمر يف معرفة درجة العائد الذي يقبل به ودرجة املخاطرة التي ي�صتطيع حتملها. لقد اأثبتت الدرا�صات 

وراق املالية يف حالة ال�صعود  وراق املالية ب�صكل عام ل يكرتثون باملخاطر التي قد تواجههم عندما تكون اأ�صواق الأ اأن امل�صتثمرين بالأ

ويكون تفكريهم منح�صر يف العائد الذي �صيح�صلون عليه، وهذا قد ي�صبب لهم خ�صائر كبرية نتيجة لتجاهلهم اجلزء املهم يف 

عملية ال�صتثمار وهو املخاطر واهتمامهم بجانب واحد هو العائد.

اإعداد: �صند�س جمايد

بحاث والدرا�صات رئي�س ق�صم الأ

بحاث والعالقات الدولية دائرة الأ

بور�صة عمان

�ضر�ت �أد�ء �لبور�ضة ASE’s Performance Indicatorsموؤ

ولكانون الثاين %كانون الأ

JanuaryDecemberChange

��0�.092�.9��.8Trading Value (JD million)حجم التداول )مليون دينار(

9Avg. Daily Trading Value (m).���.���.��املعدل اليومي حلجم التداول )مليون(

�صهم )مليون( ��2.8No. of Traded Shares (m).����.���عدد الأ

لف( �No. of Contracts (thousand).��92��.0.���عدد العقود )بالأ

9Market Capitalization (JD m).��.��0���.02922القيمة ال�صوقية )مليون دينار(

كرث �رتفاعا يف �أ�ضعار �أ�ضهمها �ل�ضركات �لع�ضر �لأ

Top Ten Performers

غالق      %                                الإ

Company’s Name             Closing        ا�شم ال�شركة

و�صط  ال�صرق الأ

لال�صتثمارات املتعددة
�.00��.2

Middle East 
Diversified Investment

 2.0���.9Ittihad SchoolsBarterمدار�س الحتاد

الدولية لال�صتثمارات 

الطبية
�.����.�

International For 
Medical Investment

ردنية للتقنية  البحرينية الأ

والت�صالت/بتلكو
�.����.�Batelco Jordan

�Jordan Electric Power.���0.�الكهرباء الردنية

الحتاد العربي الدويل 

للتاأمني
�.�229.�

Arab Union 
International Insurance

امل�صانع العربية الدولية 

�صتثمار لالغذية والإ
�.�92�.9

The Arab International 
Food Factories

�.���2.�الق�صور للم�صاريع العقارية
Palaces Realestate & 
Development 

املتخ�ص�صة للتجارة 

وال�صتثمارات
�.��22.�

Specialized Trading & 
Investment

بنك ال�صكان للتجارة 

والتمويل
8.���8.�

The Housing Bank For 
Trade And Finance

كرث �نخفا�ضا يف �أ�ضعار �أ�ضهمها �ل�ضركات �لع�ضر �لأ

Lowest Ten Performers

غالق     %                                 الإ

Company’s Name             Closing         ا�شم ال�شركة

الردنية ل�صناعات 

ال�صوف ال�صخري
0.822�.�

Jordan Rock 
Wool Industries

2.0820.0الردنية ل�صناعة النابيب
The Jordan Pipes 
Manufacturing

الفار�س الوطنية 

لال�صتثمار والت�صدير
�.88�9.�

Al-faris National Company 
For Inv. & Export

ميثاق لال�صتثمارات 

العقارية
�.���9.�

Methaq Real Estate 
Investment

2.�2��.9Jordan Centralالردنية املركزية

�.����.2ال�صامل لال�صتثمار
Al-salem For Investment 
Company

ال�صقر لال�صتثمار 

واخلدمات املالية
�.����.�

Falcon For Investment 
& Financial Services

�Nutridar.���2.�دار الغذاء

احتاد امل�صتثمرون العرب 

للتطوير العقاري
�.92�2.�

Arab Investors Union 
Co. For Real Estate 
Developings

 �Ad-dulayl Industrial Park.28�2.�جممع ال�صليل ال�صناعي
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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

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

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

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

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.


