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▼

مؤشر بورصة عمان

-4.56%

القيمة السوقية للبورصة

0.87% -

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,146.64

2,100.82

45.82 +

2.18% +

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

50,573,872

15,229,804 +

43.09% +

43,508,113

4,771,368 +

12.32 +

بورصة عمان  -معلومات السوق (القراءة االسبوعية)
قيمة التداول االسبوعي للقطاعات  -مليون دينار

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

اداء القطاعات
مؤشر القطاع

التغير ()%

▼
▼
▼

املالي
اخلدمات
الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

االغالق
(نقطة)

1.61%

2,891.75

1.70%

1,782.98

4.22%

1,840.92

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

ARBK

6.26

9,338,987

TAMR

MANE

2.62

JNTH

1.21

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

0.18

6,387,682

8,565,732

JNTH

1.21

3,788,592

4,466,530

IDMC

1.19

3,779,621

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

8,676,760

13,846,345.56

9,109,674

13,327,635.03

-518,711

العرب

2,137,232

2,006,364.23

1,239,168

2,138,735.44

132,371

االجانب

207,951

177,498.87

673,101

563,838.19

386,339

اجملموع العام

11,021,943

16,030,208.66

11,021,943

16,030,208.66

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 72
الشركات اخلاسرة 56
دون تغيير 45



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)
الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

العاملية للصناعات الكيماوية

UNIC

1.02

24.39%

تهامة لالستثمارات املالية

العربية لصناعات االملنيوم  -ارال

AALU

2.55

21.43%

عمون الدولية لالستثمارات املتعددة

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

THMA

0.68

-19.05%

AMON

0.34

-12.82%

إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من
الصخر الزيتي

JOSE

0.38

15.15%

تطوير العقارات

REDV

0.21

-12.50%

االلبان االردنية

JODA

5.37

14.26%

الوطنية لصناعات االملنيوم

NATA

0.6

-10.45%
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حالة السوق :ارتفاع املؤشر العام لبورصة عمان وبنسبة 2.2%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2146.64نقطة ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته  2.2%مقارنة بإغالق نهاية
األسبوع املاضي والبالغة  2100.82نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  10.5مليون دينار
مقارنة مع معدل األسبوع السابق والبالغ  7.23مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  72شركة وانخفضت اسعار
اسهم  56شركة من اصل  173شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

امللكية االردنية ( :)RJALاستنادا الى موافقة مجلس الوزراء على استمرار الشركة في اجراءات رفع راسمالها بقيمة  100مليون دينار،
فقد اوضحت الشركة ان احلكومة ستقوم باالكتتاب اخلاص بنسبة  50%من زيادة راسمالها املقترحة (اي بقيمة  50مليون دينار) ،وفي
حال عدم موافقة املساهمني االخرين على االكتتاب بالنسبة االخرى فان احلكومة ستقوم باالكتتاب بالقيمة كاملة اي بقيمة 100
مليون دينار.
االردنية للصحافة والنشر – الدستور ( ،)JOPPفيالدلفيا للتامني ( ،)PHINرم عالء الدين للصناعات الهندسية ( :)IENGقررت
بورصة عمان نقل ادراج اسهم الشركتني من السوق الثاني الى السوق الثالث اعتبارا من  19نيسان  2015وذلك بسبب عدم تزويد
البورصة بالبيانات املالية املدققة لسنتني متاليتني .اما بالنسبة الى شركة رم عالء الدين فسيتم نقل ادراج اسهمها بسبب وجود
حتفظات جوهرية ضمن تقرير مدقق احلسابات اخلارجي.
دار الدواء ( :)DADIقررت بورصة عمان نقل ادراج اسهم الشركة من السوق الثاني الى السوق االول وذلك اعتبارا من  19نيسان .2015
االحتاد العربي الدولي للتامني ( :)AIUIقررت بورصة عمان نقل ادراج اسهم الشركة من السوق الثالث الى السوق الثاني وذلك اعتبارا
من  19نيسان .2015
زارة لالستثمار ( :)ZARAبعد استكمال الشركة كافة االجراءات الالزمة الدراج اسهم الزيادة في راس املال والبالغه  1.74مليون
سهم /دينار ليصبح راسمال الشركة املدرج في البورصة  150مليون سهم /دينار ،سيتم ادراج اسهم الزيادة في راس املال منذ 19
نيسان .2015
اجملموعه العربية االردنية للتامني ( :)ARGRوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية بتاريخ  14نيسان  2015على تسجيل اسهم
الزيادة في راسمال الشركة بقيمة  1.5مليون سهم وذلك عن طريق العرض غير العام ملساهمني محددين مت حتديدهم خالل اجتماع
الهيئة العامة غير العادي واملنعقد بتاريخ  8اذار  2015وذلك بسعر اصدار يبلغ  0.40دينار للسهم او  90%من سعر اغالق سهم
الشركة بتاريخ موافقة اجمللس ايهما اعلى.
مسافات للنقل املتخصص ( :)MSFTوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية على تسجيل اسهم الزيادة في راسمال الشركة
والبالغه  650الف سهم وتوزيعها مجانا على املساهمني كل بنسبة مساهمته للمساهمني املسجلني كما في نهاية اليوم اخلامس
عشر من تاريخ موافقة هيئة االوراق املالية املوافق  28نيسان .2015
السالم الدولية للنقل والتجارة ( :)SITTوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية بتاريخ  7نيسان  2015على تسجيل اسهم الزيادة
في راسمال الشركة والبالغه  572.04الف سهم وذلك عن طريق العرض غير العام وملساهمني محددين بسعر اصدار يبلغ  0.55دينار
للسهم او  90%من سعر السهم بتاريخ موافقة هيئة االوراق املالية.
الوطنية االولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية ( :)FNVOنظرا لعدم تزويد الشركة هيئة االوراق املالية ببياناتها املالية السنوية
املدققة لعامني متتاليني ،فقد قررت بورصة عمان ايقاف اسهم الشركة عن التداول منذ  19نيسان وحتى اشعار اخر.
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مالحظة هامة:
إن املعلومات املالية وبيانات التداول املتضمنة في هذا التقرير قد مت احلصول عليها من مصادر يعتقد البنك األهلي األردني أنها موثوقة في كافة اجلوانب اجلوهرية ولكن البنك
األهلي األردني ال يضمن مدى دقة وعدالة واكتمال تلك املعلومات والبيانات ،وال يحق ألي قارئ أن يحمل البنك أو مصادر جمع املعلومات أي مسؤولية مهما كان نوعها في حال وجود
أخطاء أو حذف ملعلومات تتعلق باخلدمة أو كيفية تقدميها ،بغض النظر عن سبب أو مصدر هذه األخطاء أو إغفال املعلومات .إن هذا التقرير ال يعتبر دعوة لشراء أو بيع األسهم
املدرجة لدى بورصة عمان  .إن الغاية من هذا التقرير هي توفير املعلومات والتحاليل املالية اخلاصة ببورصة عمان ،باإلضافة إلى مساعدة املستثمرين للحصول على املعلومات
الداعمة لقراراتهم االستثمارية التي يرونها مناسبة .على القارئ أن ال يتخذ أي قرار استثماري باالعتماد فقط على املعلومات الواردة في هذا التقرير ويجب عليه مراجعة مستشاره
املالي قبل االستثمار .إن هذا التقرير هو من حقوق البنك األهلي األردني وال يجوز نسخه أو نشره أو إعادة توزيعه جزئيا ً أو كليا ً بأي شكل أو أسلوب آخر بدون موافقة خطية واضحة
من قبل البنك األهلي األردني.

تقارير دائرة االبحاث والدراسات:
 -تقارير السوق (اسبوعي ،شهري ،سنوي) 				

 -تقارير اغتنام فرصة فنية.

 -تقارير نظرة على اداء الشركات					.

 -تقارير قطاعية.

 -تقارير اقتصادية						 .

 -تقارير مالية.

معلومات االتصال:
لينا البخيت								
نائب الرئيس التنفيذي  /نائب املدير العام
رئيس مجموعة االهلي لألسواق املالية واالستثمارات
البريد االلكترونيLina.bakhit@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1601
ماجد حجاب						
املدير التنفيذي
رئيس البنكية االستثمارية
البريد االلكترونيMajed.Hejab@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1600
		
					
دائرة االبحاث والدراسات
			
ربيع البطاينة
مدير االبحاث والدراسات
البريد االلكترونيResearchdept@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1642

				
مراد حجازين
مساعد مدير
البريد االلكترونيMurad.Hjazeen@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1641

جميل الترك
محلل ابحاث
البريد االلكترونيJamil.Al-turk@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1643
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