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▼

مؤشر بورصة عمان

1.45%

القيمة السوقية للبورصة

-0.77%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,148.89

2,106.02

42.87 +

2.04% +

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

71,453,280

13,834,524

24.01% +

40,922,807

993,619

2.49% +

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)

3.08%

2,913.61

0.16%

1,725.93

0.20%

1,872.67

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

IDMC

2.05

24,660,188

IDMC

ARBK

7.20

AMAL

1.49

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

2.05

11,344,491

14,016,501

AMAL

1.49

7,480,765

11,831,433

ARBK

7.20

2,041,974

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 53
الشركات اخلاسرة 78
دون تغيير 35



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

YINS

1.15

-13.53%

0.44

-12.00%
-12.00%
-11.76%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

الشرق االوسط للصناعات الدوائية

MPHA

1.6

25.00%

اليرموك للتأمني

مساكن األردن لتطوير األراضي واملشاريع

MSKN

0.96

21.52%

التجمعات االستثمارية املتخصصة

SPIC

البنك العربي

ARBK

7.2

20.00%

تهامة لالستثمارات املالية

THMA

0.44

املتوسط واخلليج للتأمني-األردن

MDGF

1.09

19.78%

الشرق األوسط للكابالت املتخصصة /مسك

JNCC

0.15

الشركة
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حالة السوق :املؤشر العام لبورصة عمان يرتفع وبنسبة 2.04%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2148.89نقطة ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته  2.04%مقارنة بإغالق نهاية األسبوع
املاضي والبالغة  2106.02نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  14.77مليون دينار مقارنة مع معدل
األسبوع السابق والبالغ  12.47مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  53شركة وانخفضت اسعار اسهم  78شركة من اصل
 166شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

رم للوساطة املالية ( :)RUMIنظرا الستكمال الشركة كافة االجراءات القانونية الالزمة إلدراج اسهم الزيادة في راس املال والبالغة
 530.77دينار /سهم ليصبح رأسمالها املدرج في بورصة عمان  3ماليني دينار  /سهم .كما سيتم ادراج اسهم الزيادة في راس املال
الى التداول منذ  24آب .2015
السنابل الدولية القابضة ( :)SANAقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعه مروان العبداالت للتطوير العقاري يتم مبوجبها
الدخول بشراكة في واحدة من االراضي اململوكة للشركة في منطقة اجلبل االسود في منتينيغرو ومساحتها  3820متر مربع ،حيث
سيترتب على هذه املذكرة قيام اجملموعة بتطوير قطعة االرض وبناء برج سكني/سياحي ضخم عليها في مدينة بودفا ،حيث توقعت
الشركة ان حتقق هذه الشراكة اثرا ماليا يعادل  6ماليني يورو على ارباحها.
تطوير العقارات ( :)REDVنظرا الستكمال الشركة كافة االجراءات القانونية الالزمة لتخفيض راس املال املدرج من  91.5مليون
سهم /دينار الى  49.63مليون سهم /دينار ،يتم اعادة اسهم الشركة الى التداول في البورصة منذ  5آب  2015وبسعر مرجعي بلغ
 0.46دينار للسهم.
االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها ( :)JPPCعقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها بتاريخ  13آب 2015
حيث وافقت على تخفيض رأسمال الشركة املصرح به من  23مليون دينار /سهم الى  14.02مليون دينار /سهم عن طريق اطفاء رصيد
خصم االصدار والبالغ  8.78مليون دينار ،ومن ثم رفع رأسمال الشركة مببلغ  9.98مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة  24مليون
دينار /سهم عن طريق االكتتاب اخلاص بسعر دينار للسهم لصالح مساهمي الشركة او تفويض اجمللس بتغطيتها وفقا لألنظمة
والتعليمات الصادرة عن هيئة االوراق املالية.
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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 االلكترونيResearch.dept@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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