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ASE start publishing a
new financial ratio

بور�صة عمان تبد�أ بن�شر ن�سبة
مالية جديدة

Amman Stock Exchange started publishing a new

بد�أت بور�صة عمان بن�شر ن�سبة مالية جديدة �ضمن الن�شرة الإح�صائية
ال�شهرية ابتداء من ن�شرة �شهر كانون ثاين  2008ت�سمى ن�سبة ال�سعر
�إىل التدفق النقدي الت�شغيل ( )P/OCFملا لهذه الن�سبة من �أهمية كبرية
يف تقييم جودة �أرباح ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان ،حيث تعتمد
هذه الن�سبة ب�شكل �أ�سا�سي على التدفق النقدي الت�شغيلي الناجت عن
الأن�شطة الأ�سا�سية لهذه ال�شركات ،والذي له �أهمية كبرية يف حتديد
جودة الأرباح ،وكذلك على مدى وجود �سيولة لدى هذه ال�شركات والتي
من �ش�أنها �أن ت�ساعدها على النمو وعلى توزيع الأرباح.

financial ratio called Price to Operating Cash Flow
(P/OCF) through its Monthly Statistical Bulletin by
the beginning of 2008. This ratio is mainly used in
evaluation the quality of profits for the listed companies
at the ASE. It basically depends on the operational
cash flow, which comes from the main activities of the
company. It is also important in determining the profits
quality and liquidity of the companies.

وت�أتي �أهمية هذه الن�سبة يف ظل احتواء القوائم املالية لل�شركات على
�أرباح �أو خ�سائر غري حمققة و�أرباح وخ�سائر �إعادة التقييم التي ت�ؤثر
على �صايف الربح لل�شركات ،يف حني يتم ا�ستثناء الأرباح واخل�سائر
غري املحققة عند احت�ساب التدفقات النقدية الناجتة عن العمليات
الت�شغيلية لل�شركة التي ت�أ�س�ست لأجلها ،وبالتايل �إعطاء �صورة �أو�ضح
للم�ستثمر التخاذ القرار اال�ستثماري

The importance of this ratio comes from the fact that
the companies’ income statement contains unrealized
gains and losses mainly the fair value adjustments that
effect the company’s net profit. Whereas these items
are excluded when calculating the company’s operating
cash flow. This gives the investor a clear image about

ويتم احت�ساب هذه الن�سبة بق�سمة القيمة ال�سوقية لل�شركة على
التدفق النقدي الت�شغيلي لها ،حيث يتم عادة مقارنتها مع ن�سبة
ال�سعر �إىل �صايف الربح بعد ال�ضريبة ( )P/Eلإعطاء �صورة اف�ضل
للم�ستثمر عن الو�ضع املايل لل�شركات من حيث جودة �أرباحها ،حيث
يعترب وجود فرق كبري بني هاتني الن�سبتني م�ؤ�شر لتنبيه امل�ستثمر على
�أهمية الرتكيز على رقم �صايف الأرباح ودرا�سة مكوناته والت�أكد من
جودة الأرباح قبل اتخاذ قراره اال�ستثماري.

the company.
This ratio is calculated by dividing the market capitalization
of the company by the operational cash flow, and it is
compared with the (P/E) Ratio. A significant difference
between the two ratios is a signal for investors to study the
components of the companies’ income statement before
taking the investment decision.

ومن املهم الإ�شارة هنا �إىل �أهمية تعامل امل�ستثمر مع هذه الن�سبة
ب�صورة متكاملة مع الن�سب املالية الأخرى يف عملية حتليل �أداء
ال�شركات امل�ساهمة العامة من الناحية املالية وال يتخذ قراره
اال�ستثماري بناء على هذه الن�سبة �إال بعد �أن يقوم مبقارنتها مع

It is worth mentioning that the investor should consider this
’ratio with other financial ratios in analyzing the companies
performance and the investor shouldn’t take the investment
--

 وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الن�سبة ميكن.الن�سب املالية الأخرى
،�أن تكون �سالبة وهذا ال يعترب م�ؤ�شر �سيئ يف حال كان له ما يربره
ولذلك فعلى امل�ستثمر الرجوع �إىل قائمة التدفق النقدي ودرا�سة
مكونات التدفق النقدي الت�شغيلي الذي يتم احت�ساب هذه الن�سبة
بناء عليه خ�صو�ص ًا يف حال كانت قيمة هذه الن�سبة �سالبة لتق�صي
.�أ�سباب ذلك واتخاذ القرار اال�ستثماري املنا�سب

decision without comparing it with the other ratios.
This ratio could be negative but it does not necessary mean
a bad signal, in this case the investor should go and study
the components of the cash flow statement to know the
reason for this negative value of the operating cash flow.
Also, publishing this ratio comes as a result of the efforts

وي�أتي ن�شر هذه الن�سبة جاء نتيجة للجهود التي تبذلها البور�صة يف �سبيل
توفري املعلومات لكافة املتعاملني واملهتمني ب�سوق ر�أ�س املال الأردين وذلك
.لتمكينهم من درا�سة وحتليل �أو�ضاع هذه ال�شركات بال�شكل الأمثل

of the ASE to make the data available for investors and
those who are interested in Jordan capital market, which
help them in analyzing the companies situation.

�شركة م�ؤ �شرات داو جونز
وبور �صة عمان تطلقان
م�ؤ �شرا جديدا

Dow Jones Indexes And
Amman Stock Exchange
Launched New Index

 الرائدة عاملي ًا يف توفري امل�ؤ�شرات،�أعلنت �شركة م�ؤ�شرات داو جونز
 �شباط عن �إطالق م�ؤ�شر داو جونز14  وبور�صة ع ّمان يف،املالية
 وهو م�ؤ�شر مرجعي وا�سع يقي�س �أداء �أ�سهم،100 بور�صة ع ّمان
 �شركة مدرجة يف بور�صة ع ّمان بناء على القيمة ال�سوقية100 �أكرب
.للأ�سهم احلرة

Dow Jones Indexes, a leading global index provider, and Amman
Stock Exchange (ASE), launched the Dow Jones ASE 100 Index
on February 14, 2008. The index is a broad benchmark index that
tracks the performance of the 100 largest stocks listed at the ASE
based on free-float market capitalization.

 لتلبية الطلب على100 وقد �صمم م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان
الأدوات املالية املبنية على امل�ؤ�شرات يف بور�صة ع ّمان وليحل حمل
 ومن املتوقع �أن يزيد.امل�ؤ�شر العام احلايل الذي يقي�س �أداء البور�صة
 من �شفافية وو�ضوح �أداء بور�صة100 م�ؤ�شر داو جونز بور�صة عمان
عمان بالن�سبة للمتعاملني على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية
من خالل تطبيق منهجية م�ؤ�شرات داو جونز املعروفة وامل�ستخدمة
.على نطاق وا�سع

The Dow Jones ASE 100 Index was developed to meet the
demand on products based on indexes at the Amman Stock
Exchange and to eventually substitute the ASE general price
index. The Dow Jones ASE 100 is expected to further enhance
transparency, visibility and accessibility of the performance of
the Amman Stock Exchange for local, regional and international
market participants by applying Dow Jones Indexes’ well known
and widely used index methodology.

 على جميع ال�شركات100 وي�شتمل نطاق م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان
املحلية واملدرجة يف بور�صة عمان فيما يتم ا�ستثناء ال�شركات التي
 من القيمة ال�سوقية الإجمالية للبور�صة وال�شركات%1 ت�شكل اقل من
 من �أيام التداول الكلية%33.33 التي ال تزيد ن�سبة �أيام تداولها عن
 �شركة من ال�شركات التي100  ويتكون امل�ؤ�شر من �أكرب.يف كل ربع
 ويحدد.ا�ستوفت ال�شروط من حيث القيمة ال�سوقية يف امل�ؤ�شر اجلديد
 بالقيمة ال�سوقية للأ�سهم100 وزن م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان
 كحد �أق�صى%10 احلرة فيما حتدد �أوزان الأ�سهم الفردية بن�سبة
.بهدف منع هيمنة الأ�سهم الفردية على امل�ؤ�شر

The index universe for the Dow Jones ASE 100 Index is defined
as all companies domiciled in Jordan, with their primary listing at
the Amman Stock Exchange. Eliminated from the index universe
are companies, which belong to the bottom 1% by full market
capitalization, and companies, which do not trade more than
33.33% of all trading days per quarter. The largest 100 companies
remaining by full market capitalization will be included in the
index. The Dow Jones ASE 100 Index is weighted by free-float
--

وبناء على ذلك ف�إن اكرب خم�س �شركات من حيث القيمة ال�سوقية
، بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل، البنك العربي:للأ�سهم احلرة هي
 الأردنية للتعمري امل�ساهمة العامة القاب�ضة،الكهرباء الأردنية
.وامل�ستثمرون العرب املتحدون

market capitalization. Weights of individual stocks are capped
at 10% in order to prevent the index from being dominated by
individual securities.
The top five companies in the index by free float market

 الذي،100 وتتم مراجعة م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان
يح�سب بالدوالر ا لأمريكي والدينار ا لأردين دوري ًا يف �آذار
 �أما ا لأ�سهم التي حتذف من.وحزيران و �أيلول وكانون ا لأول
امل�ؤ�شر خالل الفرتة الفا�صلة من املراجعة الف�صلية ف�سيتم
2007  دي�سمرب31  وحتى.ا�ستبدالها يف تاريخ املراجعة التايل
) (بالدوالر ا لأمريكي100 حقق م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان
 دي�سمرب31  ابتداء من تاريخ ا لأ�سا�س%269.83 منو ًا بن�سبة
 وتتوفر معلومات تاريخية يومية للم�ؤ�شر انطالقا من.1999
 وتتوفر قائمة كاملة بال�شركات مبا يف ذلك.1999  دي�سمرب31
 على املوقع100 �أوزان وقيم م�ؤ�شر داو جونز بور�صة ع ّمان
.www.djindexes.com الإلكرتوين

capitalization are: Arab Bank, Housing Bank for Trading &
Finance, Jordan Electric Power, Taameer Jordan Holdings and
United Arab Investors.
The Dow Jones ASE 100 Index, which is calculated in U.S. dollar
(USD) and Jordanian Dinar (JOD), is reviewed quarterly in March,
June, September and December. Companies deleted in between
quarterly reviews will be replaced at the next review date. As of
January 31, 2007, the Dow Jones ASE 100 Index (USD) gained
269.83% back tested from its base date, December 31, 1999.
Daily index history is available back to December 31, 1999. The
full list of companies, including weighting and values of the Dow
Jones ASE 100 Index, is available on www.djindexes.com

The WFE Developing
Markets Forum

امل�شاركة مبلتقى الأ�سواق
النا�شئةالحتادالبور�صاتالعاملي

The CEO of Amman Stock Exchange Mr. Jalil Tarif, participated

�شارك ال�سيد جليل طريف املدير التنفيذي لبور�صة عمان يف ملتقى
الأ�سواق النا�شئة ال�ساد�س الذي نظمته بور�صتي القاهرة والإ�سكندرية
 يف مدينة القاهرةWFE بالتعاون مع احتاد البور�صات العاملية
 وقد حتدث طريف يف ورقة.2008 ، �شباط26-24 يف الفرتة بني
عمل عن �أ�سواق املال العربية والإجنازات التي حققتها على �صعيد
 و�أ�ضاف �أن التغريات التي.الإف�صاح وال�شفافية والبنية التحتية
�شهدتها �أ�سواق املال العاملية تدفع الأ�سواق العربية لالرتقاء بنف�سها
 كما تطرق �إىل التحديات التي تواجهها.�إىل مواكبة تلك الأ�سواق
�أ�سواق املال العربية واملتمثلة بالتق َلبات احلادة باملقارنة مع الأ�سواق
 وعزى هذا التقلب �إىل عوامل تتعلق بالعر�ض والطلب حيث.العاملية
، تريليون دوالر1.4 ،�أن �أ�سواق املال العربية تعترب �صغرية احلجم
 ويف تقييمه لبع�ض. من حجم البور�صات العاملية%1 وهي �أقل من
�أ�سواق املال قال �أن بع�ضها تواجه قيود ًا على اال�ستثمار ومن �ش�أن
 و�أ�ضاف.هذه الأ�سواق �إزالة هذه القيود لت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي
�أن بع�ض الأ�سواق العربية جنحت يف التخل�ص من هذه القيود مثل
الأردن والذي ت�شكل ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي �أكرث من ن�صف القيمة

in the 6th Developing Markets Forum, which was organized by
Cairo and Alexandria Stock Exchanges in cooperation with the
World Federation of Exchanges (WFE) in Cairo in the period
between 24-26 February 2008. In a presentation, Tarif said that
Arab financial markets have made big achievements in terms
of disclosure, transparency and infrastructure. Tarif also said
international changes in world financial markets make it a must
for Arab markets to be more in line with world criteria. He also
set the challenges facing Arab financial markets, represented in
volatility that exceeds those of world markets. He attributed the
volatility to factors related to supply and demand. He said Arab
financial markets are small, only $1.4 trillion, which is less than
one per cent of the volume of international exchange.
On his assessment of investment in the Arab region, Tarif said,
“I believe some Arab financial markets have restrictions on
--

ال�سوقية لبور�صة عمان حيث �أن ملكية غري الأردنيني ت�شكل ما يقارب
 و�أكد طريف على �أهمية التوعية والتعليم يف جمال. مليار دوالر17
.اال�ستثمار والذي ينعك�س يف �إيجاد فر�ص عمل وتطوير االقت�صاد

investment and on the movement of foreign currencies. And
these are restrictions that have to be removed to encourage foreign
investment., as is the case in Jordan where foreign investment
represents more than half the market; non-Jordanians own $17 billion.”
Tarif stressed the need to focus on issues of awareness and
education for their economic and social importance, which
has become an important tool of development and attracting
investments and providing job opportunities.

بعثة �صندوق النقد الدويل

IMF Mission
Mr. Jalil Tarif, the CEO of the ASE, received the International

ا�ستقبل املدير التنفيذي لبور�صة عمان ال�سيد جليل طريف وفد بعثة
 حيث ا�ستعر�ض،�صندوق النقد الدويل الذي يقوم بزيارة للأردن
ال�سيد طريف خالل اللقاء مع وفد ال�صندوق �آخر التطورات التي
�شهدتها بور�صة عمان على خمتلف الأ�صعدة الت�شريعية والتقنية
 ومدى انعكا�سات ذلك على تعزيز �شفافية وكفاءة و�سيولة،والكمية
 حيث �أكد ال�سيد طريف ب�أن بور�صة عمان قد حققت �أدا ًء.ال�سوق
متميز ًا خالل ال�سنوات الأخرية انعك�س على ارتفاع عوائد ال�سوق
وارتفاع �أحجام التداول والقيمة ال�سوقية للبور�صة التي و�صلت عام
) من%289( ) مليار دينار لت�شكل نحو29.2(  �إىل �أكرث من2007
.الناجت املحلي الإجمايل

Monetary Fund (IMF) delegation that visited Jordan. During
the meeting with the delegation, Mr. Tarif presented the latest
developments at the legislative, technical and quantitative levels
and its impact on enhancing market transparency, liquidity
and efficiency. Mr. Tarif asserted that the ASE had achieved
remarkable performance during recent years, resulting in an
increase in revenues, in trading volume as well as in market
capitalization that exceeded JD (29.2) billion in the year 2007 that
represents (289%) of the GDP.

وفد من جامعة ميت�شيغن
الأمريكية يزور بور�صة عمان

A Delegation of the University
of Michigan visits ASE

زار بور�صة عمان وفد من طلبة الدرا�سات
.العليا من جامعة ميت�شيغن ا لأمريكية
وا�ستقبل الوفد ال�سيد �أجمد الق�ضاة
رئي�س دائرة التوعية والعالقات العامة
وال�سيد حممد اخلطيب رئي�س دائرة
َ .تكنولوجيا املعلومات
واطلع الوفد على
�أحدث التطورات الت�شريعية والتقنية
.التي �شهدتها بو�صة عمان

A delegation of graduate studies students
of the University of Michigan visited the
ASE. The head of Awareness and Public
Relations Department, Mr. Amjad AlQudah, and the head of the IT Department,
Mr. Mohammed Al-Khatib received the
delegation and briefed them on the latest
technical and legislative developments of the ASE.

--

ASE Performance

�أداء بور�صة عمان
�أظهرت م�ؤ�شرات الأداء يف بور�صة عمان �أداء مميز ًا خالل �شهر
 حيث �أغلق الرقم القيا�سي املرجح بالقيمة.2008 �شباط من عام
) مقارنة مع%12.5( ) نقطة بارتفاع ن�سبته8463( ال�سوقية عند
 كما �أغلق الرقم القيا�سي املرجح،2007 م�ستواه يف نهاية العام
) مقارنة8.5( ) نقطة وبارتفاع ن�سبته3988( للأ�سهم احلرة عند
 وقد جاء ذلك نتيجة الرتفاع،2007 مع م�ستواه يف نهاية العام
،)%2.1( الرقم القيا�سي لأ�سعار �أ�سهم القطاع املايل بن�سبة
 ولقطاع ال�صناعة بن�سبة،)%14.1( وقطاع اخلدمات بن�سبة
 حوايل2008 وبلغ حجم التداول خالل �شهر �شباط.)%18.6(
) مليار دينار لنف�س2.369( ) مليار دينار مقارنة مع2.677(
 وبالن�سبة.)%12.9( ال�شهر من العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته
) مليون �سهم842.1( لعدد الأ�سهم املتداولة فقد ارتفع لي�صل �إىل
) مليون �سهم للعام املا�ضي وبارتفاع ن�سبته681.3( مقارنة مع
)646(  كما ارتفعت عدد العقود املنفذة لي�صل �إىل،)%23.6(
.) لنف�س الفرتة من العام املا�ضي%3.1(  بارتفاع ن�سبته،�ألف عقد
وبالن�سبة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف بور�صة عمان فقد
) مليار32.745( ) مليار دينار لت�صل �إىل3.5( ارتفعت مبقدار
 لت�شكل2007 ) مقارنة مع نهاية عام%12( دينار وبارتفاع ن�سبته
.) من الناجت املحلي الإجمايل%327.5( مـا ن�سبتــه

ASE performance indicators have revealed remarkable
performance during February 2008, as the weighted index closed
at (8463) points at the end of February, a (12.5%) increase in
comparison with the end of 2007. The ASE price index weighted
by free- float shares closed at (3988) points, a (8.5%) increase
in comparison with the end of 2007. This came as a result of the
increase in financial sector index by (2.1%), the services sector
index by (14.1%), and the industry sector index by (18.6%). The
trading volume during February 2008 reached to JD (2,677)
billion compared to JD (2,369) billion with the same month of
the last year, a (12.9%) increase. The number of traded shares
increased to (842,1) million shares in comparison with (681,3)
million shares at the same period of last year, a (%23.6) increase.
The number of executed contracts increased to (646) thousand
contracts, an increase of (3.1%) in comparison with the same
period of last year. Market capitalization of listed companies
increased by JD (3.5) billion reaching JD (32.745) billion,
a (12%) increase against the end of year 2007, constituting
(327.5%) of the GDP.

:قرارات بور�صة عمان

ASE Resolutions

:قرارات املدير التنفيذي

The CEO of the ASE Decided on the Following:
• List the (900,000) shares capital increase of Jordanian

•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة الأردنية للإدارة
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج،) �سهم900.000( واال�ست�شارات والبالغة
.2008/2/5 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من1.4( يف البور�صة
•	�إدراج الإ�صدار الثالثون من �سندات �سلطة املياه ا�ستحقاق
) �سند بقيمة ا�سمية32.000(  والبالغ عددها2010/12/27
) مليون دينار32( ) دينار وقيمة �إجمالية تبلغ1.000( مقدارها
.2008/2/7 وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة اعمار للتطوير واال�ستثمار
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف،) �سهم226.476( العقاري والبالغة
.2008/2/11 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من11.970.000( البور�صة

Management Consulting Company as of February
5, 2008. The company paid in capital reached (1.4)
million shares.
• List the Thirtieth issue of the Water Authority, as of
February 7, 2008. The maturity date is 27/12/2010, the
total number of the issue (32,000) bonds with a total value
of JD (32) million.
• List the (226,476) shares capital increase of Emmar
Investments and Real Estate Development Company as

--

of February 11, 2008. The company paid in capital reached

)25( •	�إدراج �أ�سهم ال�شركة النموذجية للمطاعم والبالغة عددها
.2008/2/11  وذلك اعتبار ًا من،مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة الباطون اجلاهز والتوريدات الإن�شائية
.2008/2/11 يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة الباطون اجلاهز
 لي�صبح ر�أ�س،) مليون �سهم ًا2.9( والتوريدات الإن�شائية والبالغة
) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من15( املال املدرج يف البور�صة
.2008/2/11
•	�إيقاف التداول ب�أ�سهم �شركة العرب للتنمية العقارية وذلك اعتبار ًا
.2008/2/18 من
• �إيقاف التداول ب�أ�سهم ال�شركة العربية اال�ستثمارية وذلك اعتبار ًا
.2008/2/18 من
• �إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة اال�ستثمارات وال�صناعات
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف،) مليون �سهم ًا4( املتكاملة والبالغة
.2008/2/20 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من7( البور�صة
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة جرا�سا للت�أمني والبالغة
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة،) �سهم1.181.840(
.2008/2/21 ) �سهم وذلك اعتبار ًا من3.981.840(
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة جرا�سا للت�أمني والبالغة
)4(  لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة،) مليون �سهم ًا1.2(
.2008/2/21 مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من
• تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة البحرينية الأردنية للتقنية
واالت�صاالت (بتلكو الأردن) يف البور�صة وذلك اعتبار ًا من
.2008/2/20
•	�إدراج �أ�سهم �شركة داماك للتطوير العقاري الأردنية والبالغة
 وذلك اعتبار ًا من،) مليون �سهم ًا يف ال�سوق الثاين5( عددها
.2008/2/24
•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة تطوير العقارات والبالغة
 لي�صبح ر�أ�س املال املدرج يف البور�صة،) مليون �سهم ًا41.5(
.2008/2/25 ) مليون �سهم ًا وذلك اعتبار ًا من91.5(
•	�إعادة التداول ب�أ�سهم �شركة تطوير العقارات يف البور�صة وذلك
.2008/2/25 اعتبار ًا من

(11,970,000) shares.
• List the (25) million shares of Model Restaurants in the Second
Market as of February 11, 2008.
• Re-trade the shares of Ready Mix Concrete and Construction
Supplies Company, as of February 11,2008.
• List the (2.9) million shares capital increase of Ready
Mix Concrete and Construction Supplies Company as
of February 11, 2008. The company paid in capital reached
(15) million shares.
• Suspend the trading of Arab Real Estate Development as of
February 18, 2008.
• Suspend the trading of Arab Real For Investment Projects as of
February 18, 2008.
• List the (4) million shares capital increase of Investment
& Integrated Industries Co. as of February 20, 2008. The
company paid in capital reached (7) million shares.
• List the (1.181.840) shares capital increase of Gerasa Insurance
as of February 21, 2008. The company paid in capital reached
(3.981.840) shares.
• List the (1.2) million shares capital increase of Gerasa Insurance
as of February 21, 2008. The company paid in capital reached
(4) million shares.
• Suspend the trading on the share of Batelco Jordan Company
as of February 20, 2008.
• List the (5) million shares of Damac Real Estate Development
Jordan in the Second Market as of February 24, 2008.
• List the (41.5) million shares capital increase of Real Estate
Development Company as of February 25, 2008. The company
paid in capital reached (91.5) million shares.
• Re-trade the shares of Real Estate Development Company, as
of February 25, 2008.

--

• List the (2,750,000) shares capital increase of Falcon for

•	�إدراج �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�س مال �شركة ال�صقر لال�ستثمار
 لي�صبح ر�أ�س،) �سهم2.750.000( واخلدمات املالية والبالغة
) �سهم وذلك اعتبار ًا من4.125.000( املال املدرج يف البور�صة
.2008/2/28
• تعليق التداول ب�أ�سهم �شركة الل�ؤل�ؤة ل�صناعة الورق ال�صحي يف
.2008/2/28 البور�صة وذلك اعتبار ًا من

Investment and Financial Services Company as of February
28, 2008. The company paid in capital reached (4,125,000)
million shares.
• Suspend the trading on the share of Pearl Sanitary Paper
Converting Company as of February 28, 2008.

اال�ستثمـار الأجنبي

Foreign Investment
• The value of shares purchased by Non-Jordanians in

بلغت قيمة ا لأ�سهم امل�شرتاة من قبل غري ا لأردنيني خالل
)%73.6(  منها،) مليون دينار193.1( �شهر �شباط
.مل�ستثمرين عرب
) مليون187.6( بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبل غري الأردنيني
.) مت بيعها من قبل م�ستثمرين عرب%83.3(  منها،دينار
)5.6( بلغ �صايف ا�ستثمار غري الأردنيني خالل هذا ال�شهر
.مليون دينار
) من%50.1( �شكلت الأ�سهم اململوكة من قبل غري الأردنيني
)%35.5(  منـها،القيمة ال�سوقية للبور�صة يف نهاية �شباط
.) لغري العرب%14.6( و،مل�ستثمرين عرب

February equaled JD (193,1) million, (73.6%) of which were
purchased by Arabs.
• The value of shares sold by Non-Jordanians was JD (187,6)
million, (83.3%) of which were sold by Arabs.
• During this month, net Non–Jordanian investments showed a
positive balance of JD (5,6) million.
• By the end of February, shares owned by non-Jordanians
represented (50.1%) of ASE capitalization, (35.5%) of which
are owned by Arab investors and (14.6%) by Non-Arabs.

ASE’s Performance Indicators

م�ؤ�شرات �أداء البور�صة

%

كانون الثاين

�شباط

Change

January

February

Trading Value (JD million)

(9.8)

1407

1269

)حجم التداول (مليون دينار

Avg. Daily Trading Value (m)

(18.5)

74.1

60.4

)املعدل اليومي حلجم التداول (مليون

No. of Traded Shares (m)

1.7

417.5

424.5

)عدد الأ�سهم (مليون

No. of Contracts (thousand)

7.1

311.9

334.2

)عدد العقود (بالألف

Market Capitalization (JD m)

7.9

30355

32745

)القيمة ال�سوقية (مليون دينار

--

•

•
•
•

ال�شركات الع�شر الأكرث انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها

ال�شركات الع�شر الأكرث ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها

Lowest Ten Performers

Top Ten Performers

%
Company’s Name

الإغالق

%

ا�سم ال�شركة

Closing

Company’s Name

الأردنية للإدارة
واال�ست�شارات

الإغالق
Closing

ا�سم ال�شركة

Al-qaria Food & Vegetable
Oil Industries

49.2

2.82

القرية لل�صناعات الغذائية
والزيوت النباتية

Jordan Phosphate Mines

46.1

20.47

مناجم الفو�سفات الأردنية

الربكة للتكافل

The Arab Potash

41.6

52.39

البوتا�س العربية

1.46

ميثاق لال�ستثمارات
العقارية

Comprehensive
Multiple Project

39.6

2.22

املتكاملة للم�شاريع املتعددة

14.3

3.17

املركز الأردين
للتجارة الدولية

Ihdathiat Co-ordinates

39.5

2.72

الإحداثيات العقارية

Darwish Al-khalili & Sons

14.2

1.03

دروي�ش اخلليلي و�أوالده

Al-tajamouat For
Catering And Housing

29.9

2.00

التجمعات خلدمات
التغذية والإ�سكان

United Arab Investors

14.1

2.32

امل�ستثمرون العرب املتحدون

Al-amin For Investment

28.2

3.09

الأمني لال�ستثمار

The Industrial Commercial
& Agricultural

13.5

0.77

ال�صناعية التجارية
الإنتاج/الزراعية

Rum Aladdin Industries

27.6

3.75

رم عالء الدين لل�صناعات
الهند�سية

Real Estate
Investment / Aqarco

12.0

1.91

/العقارية اال�ستثمارية
عقاركو

First National Vegetable
Oil Industries

27.6

1.25

الوطنية الأوىل ل�صناعة
وتكرير الزيوت النباتية

International Ceramic
Industries

11.8

0.82

الدولية لل�صناعات
اخلزفية

Damac Real Estate
Development Jordan *

26.8

2.79

داماك للتطوير العقاري
الأردنية

Jordanian Management
& Consulting

27.3

1.73

Model Restaurants *

22.2

1.37

Al Barakah Takaful

19.9

1.37

Methaq Real Estate
Investment

16.1

Jordan International
Trading Center

*

النموذجية للمطاعم

*

* مت احت�ساب التغري يف ال�سعر بناء ًا على ال�سعر االفتتاحي لل�شركة

* The change in price was calculated in accordance with the company’s
opening price

--

