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املؤشر

▼

مؤشر بورصة عمان

-1.49%

القيمة السوقية للبورصة

-1.85%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,133.95

2,125.25

8.7 +

0.41% +

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

62,833,197

21,115,524

50.62% +

47,745,466

15,053,562

46.05% +

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)

-0.77%

2,835.31

-1.99%

1,766.26

1.57%

1,890.91

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

IDMC

1.88

23,355,080

IDMC

AMAL

1.40

RUMI

2.42

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.88

13,315,317

7,604,163

AMAL

1.40

5,548,598

2,936,595

SPIC

0.56

4,963,499

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 54
الشركات اخلاسرة 76
دون تغيير 33



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

CEBC

0.53

-76.86%

0.47

-14.55%
-13.33%
-11.16%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

القدس للصناعات اخلرسانية ( -اعادة ادراج)

AQRM

0.49

96.00%

الفارس الوطنية لالستثمار ( -اعادة ادراج)

الشرق االوسط للصناعات الدوائية
والكيماوية

MPHA

0.82

22.39%

القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

UCVO

داركم الالستثمار

DRKM

0.22

15.79%

تهامة لالستثمارات املالية

THMA

0.52

PHIL

5.67

13.40%

املتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار

ATTA

1.99

الشركة

فيالدلفيا لصناعة األدوية

الشركة
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حالة السوق :املؤشر العام لبورصة عمان ينخفض وبنسبة 0.73%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2125.72نقطة ليسجل بذلك انخفاضا بلغت نسبته  0.73%مقارنة بإغالق
نهاية األسبوع املاضي والبالغة  2141.33نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  13.67مليون
دينار مقارنة مع معدل األسبوع السابق والبالغ  15.11مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  54شركة وانخفضت
اسعار اسهم  76شركة من اصل  163شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

العاملية للوساطة واالسواق املالية ( :)IBFMاعلنت الشركة بانه مت تخفيض رأسمالها مبقدار  4.80مليون دينار /سهم وذلك من 19
مليون دينار /سهم ليصبح  14.2مليون دينار /سهم وذلك بناءا على قرار الهيئة العامة غير العادية املتخذ في اجتماعها املنعقد بتاريخ
 29نيسان  2015وموافقة وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ  24حزيران .2015
املؤسسة الصحفية االردنية – الرأي ( :)PRESعقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها بتاريخ  23متوز  2015حيث قررت
في ذلك االجتماع زيادة نسبة االستدانة لتصبح  135%من رأسمال الشركة وذلك بدال من املنصوص عليه في عقد التأسيس والنظام
الداخلي للشركة حيث كانت االستدانة مبا يعادل رأسمال الشركة.
القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية ( :)UCVOنظرا لتجاوز اخلسائر املتراكمة للشركة  75%من رأسمالها وفقا للبيانات
املالية كما في نهاية شهر حزيران  ،2015فقد قررت بورصة عمان تعليق التداول باسهم الشركة اعتبارا من  2اب  2015على ان يعود
التداول باسهم الشركة بتاريخ  3اب .2015
بورصة عمان :قررت البورصة ايقاف التداول باسهم مجموعة من الشركات عن التداول اعتبارا من  2اب  2015على ان تعود للتداول
بتاريخ  3اب  2015نظرا لعدم قيام تلك الشركات بتزويد البورصة بالبيانات املالية نصف السنوية  2015خالل املدة احملددة .والشركات
هي :التجمعات االستثمارية املتخصصة ( ،)SPICاالردن لتطوير املشاريع السياحية ( ،)JPTDاملتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار
( )ATTAباإلضافة الى شركة الرؤيا لالستثمار (.)ROYA
الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير ( :)CEBCمت اعادة اسهم الشركة الى التداول خالل عشرة ايام عمل من تاريخ استكمالها
لالجراءات الالزمة لدى بورصة عمان وذلك اعتبارا من يوم  28متوز  2015حيث كان سعر السهم معوما.
القدس اخلرسانية ( :)AQRMنظرا الستكمال الشركة كافة االجراءات القانونية لتخفيض راسمالها من  14مليون دينار /سهم
ليصبح  7.46مليون دينار /سهم ،مت اعادة اسهم الشركة الى التداول وذلك اعتبارا من  30متوز  2015حيث كان السعر املرجعي لسهم
الشركة  0.40دينار للسهم.
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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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