جمموعة ا ألهلي لال�ستثمارات البنكية

ا�ستثمر بثقة ..فالبنك أالهلي أالردين يدعم قدرتك على اتخاذ القرار عرب نخبة من املحللني لتقدمي االبحاث والتقارير املخت�صة ببور�صة
عمان اىل جانب خمتلف التقارير القطاعية وتقارير اداء ال�شركات.
مندك بكل ما حتتاجه من معلومات فورية حول ال�سوق املايل مبهارة عرب خدمة الو�ساطة املالية وخدمة اال�صول ومن خالل فريقنا اال�ست�شاري يف
جمال اال�ستثمار .فقدرتهم العالية يف البحث والتحليل ت�ضمن موقع ًا مميز ًا إل�صدراتك من اال�سهم وال�سندات وعمليات تقييم و�إعادة هيكلة ال�شركات.
اتخذ من البنك أالهلي أالردين م�ست�شار ًا ال�ستثماراتك وارتق نحو م�ستقبل واعد.
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 21كانون أ
الول 2008
معلومات عامة عن ال�شركة:
جهة ا إلدراج

بور�صة عمان

رمز التداول

><APOT.AM

الثاين

ال�سوق
القطاع الرئي�سي

ال�صناعة

القطاع الفرعي

ال�صناعات اال�ستخراجية
والتعدينية

عدد أال�سهم امل�صدرة
(�سهم)

83,317,500

القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد
(دينار)
�سعر ا إلغالق (دينار)
(كما بتاريخ التقرير)
القيمة ال�سوقية
(دينار)
ن�سبة أال�سهم احلرة �إىل ر أ��س
املال ()%
القيمة العادلة لل�سهم
(دينار)

أ�داء ال�سهم خالل

 1دينار� /سهم
37.10

3,091,079,250

3.54

32.78

عام :2008

أ�على �سعر

95.61

أ�دنى �سعر

26.66

قيمة التداول
(بالدينار)

417,497,118

حجم التداول
(�سهم)

7,807,587

عدد العقود



23,599

�رشكة البوتا�س العربية م.ع.م
نظرة على �أداء ال�رشكة
<>APOT.AM

• نبذه عن ال�رشكة:

ت أ��س�ست �شركة البوتا�س العربية يف �شهر متوز من عام  ،1956وقد منحت حكومة اململكة االردنية الها�شمية خالل عام  1958ال�شركة
امتياز ا�ستثمار امالح ومعادن البحر امليت ،وينتهي هذا االمتياز بعد مرور  100عام من تاريخ املنح ،حيث تنتقل ملكية امل�صانع واملن�شات
ل�صالح حكومة اململكة االردنية الها�شمية بدون أ�ي مقابل .كما تن�ص اتفاقية االمتياز على حق حكومة اململكة االردنية الها�شمية با�ستالم
ر�سوم التعدين مببلغ  8دنانري لكل طن بوتا�س يتم ت�صديره من قبل ال�شركة ،على ان ال تزيد الر�سوم عن  %25من �صايف ارباح ال�شركة.
ت أ��س�ست ال�شركة بر أ��سمال بلغ  4.5مليون دينار ،وبعد ذلك وحتديدا يف عام  ،1997قامت ال�شركة برفع ر أ��سمالها اىل  83.3مليون دينار
عن طريق ا�صدار �شهادات ايداع دولية بقيمة  32.7مليون دوالر امريكي مت طرحها يف بور�صة لندن ب�سعر  9.03دوالر امريكي ل�شهادة
االيداع الواحدة والتي متثل �سهما واحدا من ا�سهم ال�شركة.
اما على �صعيد غايات ال�شركة ،فتتمثل يف ا�ستخراج االمالح واملواد الكيماوية و�إن�شاء ال�صناعات امل�شتقة عن تلك االمالح واملواد
الكيماوية ،وينح�صر ن�شاط ال�شركة و�شركاتها التابعة حاليا يف انتاج البوتا�س وبيعه يف اال�سواق العاملية.

• هيكل ملكية ال�رشكة:

يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة من  7أ�ع�ضاء ي�شغلون  13مقعدا يف جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العربية كما يف  21كانون أالول عام .2008
ا�سم الع�ضو
1
2
3
4
5
6
7

PCS JORDAN LLC

وزارة املالية أالردنية
ال�شركة العربية للتعدين
البنك ا إل�سالمي للتنمية
احلكومة العراقية
ال�شركة الليبية لال�ستثمارات اخلارجية
الهيئة العامة لال�ستثمار

ت�صنيف اجلن�سية
أالمريكية
أالردنية
عربية م�شرتكة
دويل
العراقية
الليبية
الكويتية

عدد املقاعد

امللكية

3

23,294,614

4

22,397,802

2

16,600,432

1

4,300,000

1

3,920,707

1

3,386,250

1

3,286,095

وعلى �صعيد كبار م�ساهمي ال�شركة ،فقد بلغت ن�سبة أال�سهم اململوكة من قبلهم كما بتاريخ  21كانون أالول عام  2008حوايل
تتوزع بني امل�ساهم  PCS JORDAN LLCوبن�سبة  ،%28وزارة املالية أ
الردنية بن�سبة  ،%26.9ال�شركة العربية للتعدين وبن�سبة %19.9
وامل�ساهم البنك ا إل�سالمي للتنمية بن�سبة  .%5.2حيث يعرب الر�سم البياين التايل عن ن�سبة كبار امل�ساهمني �إ�ضافة �إىل ن�سبة أال�سهم
احلرة واملتاحة للتداول من ر أ��سمال ال�شركة والبالغ  83.3مليون دينار� /سهم.
%96.5



2,949,705
3,181,895

77,185,900

امل ؤ��س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

م�ساهمات أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
أال�سهم احلرة واملتاحة للتداول

• التحليل ا أل�سا�سي:
•

قائمة املركز املايل:

مت االعتماد على القوائم املالية ل�شركة البوتا�س العربية آلخر  4فرتات مالية ،تبد أ� منذ عام  2005لغاية نهاية الربع الثالث من العام
 .2008كما �شملت بنود قائمة املركز املايل على البنود التالية:
 و�صل اجمايل املوجودات املتداولة نهاية عام  2007اىل م�ستوى  279.5مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006والبالغةمليون دينار ،وقد حتققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ار�صدة الذمم املدينة االخرى بن�سبة  %185.6مالم�سه م�ستوى  48مليون
دينار ،با إل�ضافة اىل النمو احلا�صل يف بند املخزون خالل الفرتة (حيث يتم الت�سعري ملادة البوتا�س اجلاهز بالكلفة على
ا�سا�س املتو�سط املرجح او �صايف القيمة البيعية ايهما اقل ،وتت�ضمن كلفة املواد اخلام ،اجور مبا�شرة وم�صاريف �صناعية غري
مبا�شرة) نتيجة قيام �شركة البوتا�س العربية ب�شراء ب�ضاعة جاهزة من مادة نرتات البوتا�سيوم وثاين فو�سفات الكال�سيوم
مبقدار  7.3مليون دينار وهي القيمة االكرب التي فاقت االنخفا�ض احلا�صل ملخزون البوتا�س اجلاهز والذي انخف�ض بدوره من
م�ستوى  6.4مليون دينار عام  2006اىل ان و�صل نهاية عام  2007اىل م�ستوى  2.6مليون دينار .اما املوجودات املتداولة نهاية
�شهر ايلول من عام  ،2008فقد و�صلت اىل  427.5مليون دينار لت�سجل ارتفاع ًا بن�سبة قاربت  ،%53نتيجة ارتفاع الذمم املدينة
لل�شركة والتي و�صلت اىل  238.5مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2007والبالغة  98مليون دينار حيث مل يتوفر االي�ضاح الالزم
ملعرفة ا�سباب النمو يف البند يف قائمة املركز املايل لل�شركة نهاية �شهر ايلول من عام .2008
193.1



 وبالتطرق اىل اجمايل موجودات ال�شركة ،فيالحظ ارتفاعها خالل الفرتة املمتدة منذ نهاية عام  2006ولغاية نهاية �شهر ايلولمن العام احلايل .هذه الزيادة ن� أش�ت عام  2007بت أ�ثر من ارتفاع قيمة امل�شاريع حتت التنفيذ بن�سبة فاقت  %111وذلك ب�سبب
الزيادة يف بند امل�شاريع االخرى خالل الفرتة عينها مبقدار  12.7مليون دينار ،با إل�ضافة اىل التغري يف قيمة م�شروع التو�سع
يف االنتاج والتي ا�ضيف عليه خالل عام  2007مبلغ و�صل اىل  34.1مليون دينار ،حيث يهدف هذا امل�شروع اىل زيادة انتاج
البوتا�س عن طريق ادخال تعديالت على نظام املالحات ال�شم�سية وبناء م�صنع انتاجي اخر ،حيث بدء يف هذا امل�شروع عام
 2004وتوقعت ال�شركة ان تنجز هذا امل�شروع يف الن�صف االول من عام  .2009كما وتبلغ الكلفة التقريبية الجناز هذا امل�شروع
 103مليون دينار تقريبا .اما يف نهاية �شهر ايلول من عام  ،2008فقد و�صل اجمايل املوجودات اىل م�ستوى  737.6مليون دينار
وبن�سبة ارتفاع عن عام  2007قاربت  ،%35.8وحتققت هذه الزيادة نتيجة النمو يف املوجودات االخرى بن�سبة  %14لت�صل اىل
م�ستوى  17.2مليون دينار ،كذلك ارتفاع بند م�شاريع حتت التنفيذ بن�سبة .%52.3
 حتتوي القوائم املالية ل�شركة البوتا�س العربية على القوائم املالية لل�شركات التابعه والتي متتلك اكرث من  %50من ر أ��سمالهابعد اجراء ت�سوية للح�سابات اجلارية واملعامالت فيما بينها ،حيث تعترب ال�شركات التابعة التالية والتي مت توحيد ح�ساباتها
�ضمن القوائم املالية املوحدة ل�شركة البوتا�س العربية ون�سبة امل�ساهمة الفعلية يف ر أ��سمالها كما يف نهاية عام  2007واملذكورة يف
التقرير ال�سنوي ال�صادر عن ال�شركة للعام ذاته :ال�شركة العربية ل�صناعة اال�سمدة والكيماويات (كيمابكو) حيث يبلغ ر أ��سمال
ال�شركة  29مليون دينار متتلكها �شركة البوتا�س العربية بالكامل ،ال�شركة االردنية ل�صناعات البحر امليت وبر أ��سمال يبلغ 100
الف دينار متتلكها �شركة البوتا�س العربية بالكامل اي�ضا� ،شركة مغني�سيا االردن بر أ��سمال يبلغ  30مليون دينار متتلك �شركة
البوتا�س العربية ما ن�سبته  %55.3من ر أ��سمال ال�شركة ،و�شركة النمريه أ
للمالح املختلطة والطني بر أ��سمال قدره  800الف
دينار متتلكها �شركة البوتا�س العربية بالكامل.
 قر�ض �شركة برومني االردن :ميثل هذا البند القر�ض املمنوح من قبل ال�شركة اىل �شركة برومني االردن خالل عام  2005مببلغ 6مليون دوالر امريكي (ما يعادل  4.25مليون دينار اردين) وبدون فائدة .ي�ستحق هذا القر�ض بعد مدة ال تقل عن � 5سنوات
من تاريخ توقيع اتفاقية هذا القر�ض .حيث يحق ل�شركة البوتا�س العربية حتويل قيمة هذا القر�ض كا�ستثمار يف ر أ��سمال �شركة
برومني االردن.
 اما مطلوبات ال�شركة املتداولة ،فقد ارتفعت عام  2007لت�صل اىل  90.2مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006والبالغةمليون دينار وبن�سبة و�صلت اىل  %60.7نتيجة ارتفاع الذمم الدائنة بن�سبة و�صلت اىل  %66.8لت�ستقر عند م�ستوى  27.7مليون
دينار .اما نهاية �شهر ايلول من عام  ،2008فقد و�صل اجمال املطلوبات املتداولة اىل م�ستوى  127.5مليون دينار ت أ�ثرا بالنمو
احلا�صل يف بند ار�صده دائنة اخرى وبن�سبة قاربت  %64ولتبلغ م�ستوى  81.5مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2007والبالغة
 49.8مليون دينار .ويعرب بند البنك الدائن عن الت�سهيالت االئتمانية التي ح�صلت عليها �شركة مغني�سيا االردن يف �شهر ايلول
من عام  2003من البنك االردين الكويتي ب�سقف  5مليون دوالر امريكي وبفائدة �سنوية مبعدل �سعر االقرا�ض يف ا�سواق لندن
( )LIBORل�ستة ا�شهر ،ا�ضافة اىل  %2.75لتمويل ر أ��س املال العامل ل�شركة مغني�سيا االردن بكفالة �شركة البوتا�س العربية .كما
مت خالل عام  2005زيادة �سقف االئتمان لي�صبح  6مليون دوالر امريكي.
59.9



 اما اجمايل املطلوبات ،فقد و�صلت نهاية �شهر ايلول من عام  2008اىل م�ستوى  188.7مليون دينار مقارنة بنهاية عاموالبالغة  154.3مليون دينار وبن�سبة ارتفاع قاربت  %22.3بت أ�ثري من ارتفاع بند خم�ص�صات اخرى بن�سبة  %18لت�صل اىل 7.9
مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2007والبالغة  6.7مليون دينار ،با إل�ضافة اىل النمو احلا�صل يف بند املطلوبات املتداولة وبن�سبة
 %41.3لغاية نهاية �شهر ايلول من عام .2008
2007

 اما حقوق م�ساهمي ال�شركة ،فقد و�صل نهاية عام  2006اىل م�ستوى  267.7مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2005والبالغمليون دينار نتيجة اىل منو االرباح املدورة خالل الفرتة بن�سبة و�صلت اىل  %23.1مالم�سة م�ستوى  53.1مليون دينار .اما يف
نهاية �شهر ايلول من عام  ،2008فقد و�صل اجمايل حقوق م�ساهمي �شركة البوتا�س العربية اىل م�ستوى  548.9مليون دينار
مقارنة بنهاية عام  2007والبالغة  389مليون دينار وبن�سبة منو و�صلت اىل  %41.1نتيجة ارتفاع كل من االرباح املدورة بن�سبة
 %91.8لت�صل اىل  334مليون دينار ومنو بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بن�سبة قاربت  %6.1لت�ستقر عند م�ستوى 0.4
مليون دينار.

257.9

 االحتياطي االجباري ،ويعرب عن املبالغ املجمعه يف هذا احل�ساب والبالغة  50.5مليون دينار لنهاية عام  2007والذي مت حتويلهمن �صايف ارباح ال�شركة ال�سنوية وبن�سبة  %10ووفقا ألحكام قانون ال�شركات ،حيث تتوقف ال�شركة عن االقتطاع عندما ي�صل
الر�صيد اىل حوايل  %25من ر أ��سمال ال�شركة ،االمر الذي دعا ال�شركة بالتوقف عن االقتطاع عام  ،2005وهو غري قابل للتوزيع
على امل�ساهمني.
 اما االحتياطي االختياري ،فيتم التحويل اىل هذا احل�ساب من االرباح ال�سنوية ال�صافية قبل ال�ضريبة وبحيث ال تزيد عنخالل ال�سنوات وهو قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

%20

• بيان الدخل لل�رشكة:

أ�ما بالن�سبة �إىل بيان الدخل ،فقد ا�شتمل على البنود التالية:
 حققت ال�شركة ارتفاعا يف املبيعات عام  2007لت�صل اىل  291.4مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006والبالغة  210.2مليوندينار وبن�سبة قاربت  .%38.7اما نهاية �شهر ايلول من عام  ،2008فقد و�صلت املبيعات اىل م�ستوى  461مليون دينار مقارنة
بذات الفرتة من عام  2007والبالغة  205.3مليون دينار بن�سبة ارتفاع قاربت م�ستوى .%125
 و�صل جممل ربح ال�شركة من املبيعات نهاية عام  2007اىل م�ستوى  137.1مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006والبالغةمليون دينار وبن�سبة ارتفاع و�صلت اىل  %60.9نتيجة اىل ارتفاع املبيعات بن�سبة فاقت النمو احلا�صل يف تكلفة املبيعات والتي
و�صلت اىل  %38.7و  ،%23.5على التوايل.

85.3

 اما فيما يتعلق بر�سوم تعدين البوتا�س ،فقد ذكرنا يف بداية التقرير ان اتفاقية االمتياز بني ال�شركة وحكومة اململكة االردنيةالها�شمية تن�ص على حق احلكومة بان تتقا�ضى ر�سوم تعدين مببلغ  8دنانري لكل طن بوتا�س يتم ت�صديره من قبل ال�شركة ،على
ان ال تزيد الر�سوم عن  %25من �صايف ارباح ال�شركة .وم ؤ�خرا يف �شهر ت�شرين االول من عام  ،2008قررت احلكومة االردنية


رفع الر�سوم امل�ستحقة لكل طن بوتا�س م�صدر لت�صبح  125دينار و أ�ي�ضا على ان ال يتجاوز  %25من �صايف ارباح ال�شركة بعد
تنزيل جميع ال�ضرائب.
 اما �صايف ارباح ال�شركة فقد و�صلت اىل  150.2مليون دينار نهاية عام  2007مقارنة بنهاية عام  2006والبالغة  39.1مليوندينار وبن�سبة منو بلغت  %283.7نتيجة اىل ارتفاع �صايف ارباح ال�شركة قبل ال�ضرائب بن�سبة  %241.6كذلك ارتفاع بند ربح
ال�سنة قبل �ضريبة الدخل على االرباح من قبل ال�شركات احلليفة بن�سبة  .%67.9اما نهاية �شهر ايلول من عام  ،2008فقد
حققت �صايف ارباح ال�شركة م�ستويات مرتفعة مالم�سة م�ستوى  218.2مليون دينار والتي تعترب تاريخية مقارنة بذات الفرتة من
عام  2007والبالغة  119.6مليون دينار.



• القوائم املالية لل�رشكة:
•

قائمة املركز املايل:

البيان
املوجودات
نقد وودائع ق�صرية االجل
ذمم مدينة
املخزون
قطع غيار ولوازم
ار�صدة مدينة اخرى
جمموع املوجودات املتداولة
ممتلكات وا آلالت ومعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
خمزون قطع غيار ولوازم ا�سرتاتيجي
قر�ض �شركة برومني االردن
ا�ستثمارات يف ر أ��سمال �شركات حليفة
ا�ستثمارات و أ�وراق ماليه متوفرة للبيع
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
موجودات اخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
البنوك الدائنة
اق�ساط قرو�ض ت�ستحق الدفع خالل عام
ذمم دائنة
ار�صدة دائنة اخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
قر�ض طويل االجل
خم�ص�ص التزامات حمتمله
خم�ص�صات اخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
را�س املال املدفوع
االحتياطي االجباري
االحتياطي االختياري
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
االرباح املدورة
حقوق اقلية
اجمايل حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني



2005/12

2006/12

2007/12

2008/9

136,828,000

92,074,000

102,384,000

101,471,000

59,336,000

61,190,000

97,928,000

238,456,000

4,359,000

6,934,000

12,504,000

20,817,000

17,072,000

16,298,000

18,751,000

18,620,000

11,498,000

16,562,000

47,959,000

48,160,000

229,093,000

193,058,000

279,526,000

427,524,000

98,091,000

98,393,000

109,397,000

111,056,000

17,308,000

36,138,000

76,268,000

116,130,000

17,594,000

18,275,000

20,966,000

22,494,000

4,254,000

4,254,000

4,254,000

4,254,000

29,712,000

33,575,000

34,699,000

35,918,000

1,002,000

885,000

1,048,000

1,070,000

4,635,000

2,190,000

2,006,000

2,006,000

12,859,000

13,653,000

15,060,000

17,175,000

414,548,000

400,421,000

543,224,000

737,627,000

172,000

172,000

172,000

172,000

11,510,000

10,232,000

12,501,000

8,175,000

11,729,000

16,610,000

27,711,000

37,651,000

38,562,000

32,859,000

49,817,000

81,458,000

61,973,000

59,873,000

90,201,000

127,456,000

47,768,000

38,503,000

53,351,000

50,073,000

24,387,000

27,526,000

4,004,000

3,288,000

22,567,000

6,802,000

6,707,000

7,914,000

156,695,000

132,704,000

154,263,000

188,731,000

83,318,000

83,318,000

83,318,000

83,318,000

50,464,000

50,464,000

50,464,000

50,464,000

80,699,000

80,699,000

80,699,000

80,699,000

260,000

147,000

361,000

383,000

43,111,000

53,089,000

174,119,000

334,032,000

1,000

-

-

-

257,853,000

267,717,000

388,961,000

548,896,000

414,548,000

400,421,000

543,224,000

737,627,000

•

قائمة الدخل:
البيان
املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح من املبيعات
م�صاريف بيع وتوزيع
م�صاريف ادارية
ر�سوم تعدين البوتا�س
اجمايل امل�صاريف الت�شغيلية
الربح من العمليات
فوائد دائنة
فوائد مدينة
م�صاريف اخرى
ايرادات اخرى
ارباح (خ�سائر) فروقات عملة
م�صروف نهاية اخلدمة للموظفني
ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل (اخل�سائر) االرباح من
ال�شركات احلليفة
�صايف ربح اال�ستثمار يف �شركات حليفة
خم�ص�ص خ�سائر �شركة ملح ال�صايف االردنية (حتت
الت�صفية)
خم�ص�ص خ�سائر �شركة مغني�سيا االردن
فرق تقييم قر�ض �شركة مغني�سيا (البنك اال�سالمي
للتنمية)
وفر (خم�ص�ص) خ�سائر �شركة كمريا البوتا�س
العربية
وفر متلك �شركة اال�سمدة العربية (كيمابكو)
خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها
�صايف الربح قبل ال�ضرائب
اجمايل ال�ضرائب
حقوق االقلية
�صايف الربح للفرتة والعائد مل�ساهمي ال�شركة
ن�صيب ال�سهم الواحد من االرباح (اخل�سائر)
املتو�سط املرجح لرا�س املال

2005/12

2006/12

2007/12

2008/9

224,576,000

210,195,000

291,436,000

461,837,000

111,154,000

124,942,000

154,310,000

168,371,000

113,422,000

85,253,000

137,126,000

293,466,000

8,263,000

6,351,000

12,587,000

10,698,000

4,051,000

5,287,000

7,177,000

6,793,000

14,392,000

12,364,000

13,933,000

23,288,000

26,706,000

24,002,000

33,697,000

40,779,000

86,716,000

61,251,000

103,429,000

252,687,000

4,650,000

6,271,000

7,403,000

5,375,000

-2,197,000

-2,259,000

-4,199,000

-2,842,000

-2,465,000

-4,795,000

-7,427,000

-7,659,000

645,000

2,516,000

5,495,000

1,000,000

-4,513,000

1,947,000

2,276,000

-3,266,000

-8,617,000

-1,225,000

-

74,219,000

63,706,000

106,977,000

245,295,000

4,193,000

5,630,000

9,051,000

8,303,000

-930,000

-

-

-

-5,227,000

-8,092,000

21,689,000

-

2,621,000

-1,379,000

-1,020,000

-19,700,000

-10,784,000

-

-

-

8,747,000

-

-

-

22,200,000

-

55,176,000

49,081,000

167,644,000

253,661,000

-12,122,000

-9,942,000

-17,453,000

-35,425,000

-1,000

-

-

-

43,053,000

39,139,000

150,191,000

218,236,000

0.517

0.470

1.803

2.619

83,318,000

83,318,000

83,318,000

83,318,000

-

63,000

-



•

ال�سعر العادل ل�سهم ال�رشكة بناءا على منوذج تقييم ن�سب ال�سوق:
ن�صيب ال�سهم
من الربح ايلول

ن�صيب ال�سهم من
الربح
اخر � 12شهر

�سعر االغالق
كما يف
5/1/2009

الرباح اخر 12

3.194

36.45

11.41

19.62

7.81
8.25

�صايف أالرباح

ن�صيب ال�سهم من
الربح2007

APOT

83,318,000

167,644,000

2.012

2.619

JOPH

75,000,000

16,071,340

0.214

2.715

2.512

JOCM

60,444,460

48,200,765

0.797

0.687

0.784

6.47

JOST

35,000,000

5,481,501

0.157

0.201

0.240

1.53

6.38

NATA

9,000,000

854,994

0.095

0.096

0.100

1.01

10.12

AALU

6,750,000

394,607

0.058

0.075

0.093

1.72

18.56

TRAV

4,600,000

301,204

0.065

0.129

0.123

1.15

9.32

را�س املال املدفوع

2007

2008

�إجمايل مكرر الربحية ( )P/Eلقطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدينية
معدل مكرر الربحية ( )P/Eلقطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدينية
القيمة العادلة وفقا ملعدل مكرر الربحية لقطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدينية – دينار � /سهم.
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مكرر الربحية
�شهر

9.64
10.26

32.78

مالحظة هامة:

�إن املعلومات املالية وبيانات التداول املت�ضمنة يف هذا املوجز قد مت احل�صول عليها من م�صادر يعتقد البنك أالهلي أالردين أ�نها موثوقة
يف كافة اجلوانب اجلوهرية ولكن البنك أالهلي أالردين ال ي�ضمن مدى دقة وعدالة واكتمال تلك املعلومات والبيانات ،وال يحق ألي قارئ
أ�ن يحمل البنك أ�و م�صادر جمع املعلومات أ�ي م� ؤس�ولية مهما كان نوعها يف حال وجود أ�خطاء أ�و حذف ملعلومات تتعلق باخلدمة أ�و كيفية
تقدميها ،بغ�ض النظر عن �سبب أ�و م�صدر هذه أالخطاء أ�و �إغفال املعلومات� .إن هذا التقرير ال يعترب دعو ًة ل�شراء أ�و بيع أال�سهم املدرجة
لدى بور�صة عمان .وعلى القارئ أ�ن ال يتخذ أ�ي قرار ا�ستثماري باالعتماد فقط على املعلومات الواردة يف هذا التقرير ويجب عليه مراجعة
م�ست�شاره املايل قبل اال�ستثمار� .إن هذا التقرير هو من حقوق البنك أالهلي أالردين وال يجوز ن�سخه أ�و ن�شره أ�و �إعادة توزيعه جزئي ًا أ�و كلي ًا
ب أ�ي �شكل أ�و أ��سلوب �آخر بدون موافقة خطية وا�ضحة من قبل البنك أالهلي أالردين.
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