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▼

مؤشر بورصة عمان

-2.83%

القيمة السوقية للبورصة

1.98%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,106.65

2,106.13

0.52

0.02%

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

22,142,686

9,749,912 -

30.57% -

25,209,752

11,378,537 -

31.1% -

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

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

اداء القطاعات
مؤشر القطاع

▼
▼

املالي
اخلدمات

▼

الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

0.01%

2,890.17

0.47%

1,662.71

-0.80%

1,812.69

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

ATTA

1.71

2,545,327

RUMM

ARBK

7.28

ROYA

0.6

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.01

2,635,693

2,135,047

JDIB

0.96

2,477,250

1,268,923

JNTH

1.02

2,097,144

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

5,072,091

4,917,458.12

5,337,319

5,159,809.14

242,351

العرب

787,619

765,120.83

591,660

748,621.53

-16,499

االجانب

200,807

590,076.51

131,538

364,224.79

-225,852

اجملموع العام

6,060,517

6,272,655.46

6,060,517

6,272,655.46

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 59
الشركات اخلاسرة 76
دون تغيير 37



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)
الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

مصانع الزيوت النباتية األردنية

JVOI

0.98

24.05%

الشركة

▼

الشركة
اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

PERL

3.71

-14.12%

األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن
ومنتجاتها

JPPC

0.5

13.64%

احملفظة العقارية االستثمارية

PETT

0.76

-13.64%

مصانع الورق والكرتون األردنية

JOPC

0.35

12.90%

إعمار للتطوير واالستثمار العقاري

EMAR

0.45

-11.76%

اخلطوط اجلوية امللكية األردنية  -عالية

RJAL

0.53

12.77%

األردنية لإلدارة واالستشارات

JOMC

1.71

-10.00%
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حالة السوق :حالة السوق :ارتفاع طفيف للمؤشر العام لبورصة عمان وبنسبة 0.02%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2106.65نقطة ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته  0.02%مقارنة بإغالق نهاية
األسبوع املاضي والبالغة  2106.13نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  4.43مليون دينار
مقارنة مع معدل األسبوع السابق والبالغ  6.38مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  59شركة وانخفضت اسعار
اسهم  76شركة من اصل  172شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

اجلنوب لاللكترونيات ( :)SECOوافقت وزارة الصناعة والتجارة عاى اعادة هيكلة راسمال الشركة بتخفيض ما مقداره  40.84مليون
دينار الطفاء اخلسائر املتراكمة كما في نهاية عام  2013ليصبح راسمال الشركة املصرح واملكتتب به واملدفوع  9.16مليون دينار،
باالضافة الى رفع راسمال الشركة مبقدار  2مليون دينار ليصبح  11.16مليون دينار عن طريق االكتتاب اخلاص ملساهمي الشركة
بخصم اصدار مقداره  0.25دينار للسهم وفي حال عدم التغطية سيتم تغطيته من قبل شركاء استراتيجيني مبعرفة مجلس االدارة.
كما سيتم تخفيض عدد اعضاء مجلس االدارة من  9اعضاء الى  7اعضاء.
املنارة للتامني ( :)ARSIوافقت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ  3تشرين الثاني  2014على تخفيض راسمال الشركة املصرح واملكتتب
به واملدفوع من  21مليون دينار ليصبح  7ماليني دينار .وبذلك ،اعلنت بورصة عمان ايقاف سهم الشركة عن التداول من تاريخة ولغاية
استكمال كافة االجراءات القانونية الالزمة وصدور كتب املوافقة من اجلهات الرسمية.
بندار للتجارة واالستثمار ( :)BINDقررت محكمة التمييز تاكيد تصنيف الشركة كشركة مالية وليست شركة جتارية وما له من اثر
مالي على فروقات بضريبة الدخل على الشركة بالشريحه اجلديدة .وبناءا عليه ،فقد قرر مجلس ادارة الشركة بطلب من املدقق اخلارجي
التعديل على البيانات املالية للربع االول والنصف االول من عام  2014مع كافة التعديالت التي طرات عليها اثر اخذ كافة اخملصصات عن
الفروقات الضريبية من عام  2007لغاية عام  2013لتقوم الشركة بسدادها.
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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 4649529 :
ماجد حجاب						
املدير التنفيذي
رئيس البنكية االستثمارية
البريد االلكترونيMajed.Hejab@ahlibank.com.jo :
هاتف 5689861/2/ 5689857 :
							
دائرة االبحاث والدراسات
				
ربيع البطاينة
مدير االبحاث والدراسات
البريد االلكترونيResearchdept@ahlibank.com.jo :
				
هاتف 5689854 :

				
مراد حجازين
محلل استثمار
البريد االلكترونيMurad.Hjazeen@ahlibank.com.jo :
				
هاتف 5689854 :

جميل الترك
محلل ابحاث
البريد االلكترونيJamil.Al-turk@ahlibank.com.jo :
هاتف 5689854 :

شركة االهلي للوساطة املالية
البريد االكتروني info@ahlibrokerage.com :
هاتف 5624362 :
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