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عن التقرير :يهدف هذا التقرير الى متابعه توجهات املستثمرين في بورصة عمان من خالل نشاط التداول وارتباطه بفئات املستثمرين واملتعاملني في بورصة عمان وفقا للجنسية،
باالضافة الى التطرق ملؤشرات بورصة عمان الرئيسية لكل شهر.

أبرز التطورات:

ملخص التقرير:

صافي إستثمار االجانب جلهة الشراء مستهدفني قطاع البنوك

تطورات صافي االستثمار خالل الشهر( :قيمة املشتريات  -قيمة املبيعات)

بلغت قيمة مشتريات املستثمرين االجانب من االسهم حوالي  12.72مليون
دينار ،بينما وصلت قيمة البيوعات الى  4.42مليون دينار ليسجلوا صافي
استثمار (جلهة الشراء) وبقيمة  8.31مليون دينار( .مقارنة مع صافي استثمار
جلهة البيع بقيمة  5.8مليون دينار خالل شهر أيلول .)2014
أما بالنسبة الى املستثمرين العرب ،فقد بلغت قيمة مبيعاتهم من االسهم
حوالي  15.07مليون دينار مقارنة مع قيمة مشترياتهم البالغه 15.07
مليون دينار ،نتج عنها صافي استثمار (جلهة البيع) وبقيمة  0.64مليون
دينار( .مقارنة مع صافي استثمار جلهة البيع بقيمة  1.02مليون دينار خالل
شهر أيلول .)2014
وأخيراً ،بلغت قيمة بيوعات االردنيني االجانب خالل الشهر احلالي حوالي
 111.7مليون دينار ،بينما وصلت قيمة املشتريات الى حوالي  104.04مليون
دينار لينتج عنها صافي استثمار (جلهة البيع) وبقيمة  7.66مليون دينار(.
مقارنة مع صافي استثمار جلهة الشراء بقيمة  6.82مليون دينار خالل شهر
أيلول )2014
تطورات امللكية والتداوالت في بورصة عمان  -وفقا ً للجنسية

نود االشارة الى ان توجهات املستثمرين في هذا التقرير متت بناءا ً على التوجهات
لدى الفئات االستثمارية الرئيسية والتي تنقسم الى فئات املستثمرين
االردنيني ،املستثمرين العرب باالضافة الى املستثمرين االجانب .وعلى هذا
النحو ،فقد جتاوزت القيمة السوقية الستثمارات االردنيني في بورصة عمان
نسبة  53.5%من القيمة السوقية االجمالية للبورصة ،بينما وصلت القيمة
السوقية الستثمارت العرب الى  35.9%من القيمة السوقية لبورصة عمان،
في حني لم تتجاوز القيمة السوقية لفئة املستثمرين االجانب ما نسبته
حوالي  10.7%من القيمة السوقية لبورصة عمان وبقيمة  1.95مليار دينار.
وبالتطرق الى أعلى نسب امللكية بحسب اجلنسية ،فقد كان املستثمرين
من حملة اجلنسية اللبنانية ثاني أعلى جنسية متلكا ً في بورصة عمان بعد
اجلنسية االردنية وبنسبة  ،6.8%بينما احتلت اجلنسية الكويتية املرتبه
الثالثه وبنسبة .6%
بعد متابعة العقود املنفذه خالل الشهر احلالي ،فقد تبني ان املستثمرين
االردنيني أكثر نشاطا ً وذلك بعد ان قاموا بتنفيذ ما نسبته  90.61%من اجمالي
العقود ،يليهم املستثمرين من اجلنسية الفلسطينية وبنسبة  2.81%واخيرا ً
املستثمرين من اجلنسبة العراقية وبنسبة .2.32%
تنويه :يرجى الرجوع الى امللحوظة الهامة واملدرجة في نهاية التقرير

األردنيني

العرب

األجانب

-7,661,829

-642,765

8,304,594

أفراد
-10,142,265

أفراد
-423,176

شركات
9,406,543

شركات
-1,953,006

صناديق
760,727

صناديق
-1,154,318

مؤسسات
2,235,481

شركات
-206,092

أفراد
-132,067

أخرى
2,251,094

أخرى
-774,223

أخرى
184,436

الفئات الرئيسية للمستثمرين في بورصة عمان  -القيمة السوقية ونسبة املساهمة:

األردنيني

العرب

األجانب

9,899,222,043

6,648,082,399

1,953,714,115

املساهمة53.51% :

املساهمة35.93% :

املساهمة10.65% :

أعلى نسب امللكية بحسب اجلنسية  -القيمة السوقية ونسبة املساهمة:

األردنيني

اللبنانيه

الكويتيه

9,899,222,043

1,257,720,848

1,100,747,277

املساهمة53.51% :

املساهمة6.8% :

املساهمة5.95% :

أكثر اجلنسيات نشاطاً في بورصة عمان  -نسبة الى عدد العقود املنفذه:

األردنية

الفلسطينيه

العراقية

املساهمة90.61% :

املساهمة2.81% :

املساهمة2.32% :
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تصنيف اجلنسية في بورصة عمان
توجهات املستثمرين  -حسب القطاع
املشتريات

املبيعات
األوراق املالية

القيمة السوقية

صافي االستثمار
(دينار اردني)

أردنيني

5,458,441

19,909,268.59

3,795,336

13,154,419.21

-6,754,849.38

عرب

1,076,199

5,459,184.07

979,933

4,245,827.17

-1,213,356.90

أجانب

530,739

3,496,083.13

2,290,110

11,464,289.41

مجموع البنوك

7,065,379

28,864,535.79

7,065,379

28,864,535.79

أردنيني

تصنيف اجلنسية

األوراق املالية

القيمة السوقية

قطاع البنوك

7,968,206.28

قطاع التأمني
2,220,658

1,646,391.12

884,506

683,167.20

-963,223.92

عرب

16,977

22,082.33

1,111,704

781,936.75

759,854.42

أجانب

0

0

241,425

203,369.50

203,369.50

مجموع التأمني

2,237,635

1,668,473.45

2,237,635

1,668,473.45

أردنيني

110,709,953

70,621,851.76

114,569,137

71,054,615.40

432,763.64

عرب

13,951,554

8,581,067.20

10,170,811

8,228,069.80

-352,997.40

قطاع اخلدمات

حسب القطـــاع

أجانب

924,447

662,162.29

846,006

582,396.05

مجموع اخلدمات

125,585,954

79,865,081.25

125,585,954

79,865,081.25

أردنيني

-79,766.24

قطاع الصناعة
20,110,098

19,521,106.17

19,760,316

19,144,586.64

-376,519.53

عرب

1,936,983

1,653,537.92

2,236,578

1,817,272.96

163,735.04

أجانب

86,310

260,939.81

136,497

473,724.30

212,784.49

مجموع الصناعة

22,133,391

21,435,583.90

22,133,391

21,435,583.90

أردنيني

جميع القطاعات
138,499,150

111,698,617.64

139,009,295

104,036,788.45

-7,661,829

عرب

16,981,713

15,715,871.52

14,499,026

15,073,106.68

-642,765

أجانب

1,541,496

4,419,185.23

3,514,038

12,723,779.26

8,304,594

اجملموع الكلي

157,022,359

131,833,674.39

157,022,359

131,833,674.39

تنويه :يرجى الرجوع الى امللحوظة الهامة واملدرجة في نهاية التقرير

صافي االستثمار للمستثمرين األردنيني
والعرب كان جلهة البيع في قطاع البنوك
مقارنة مع املستثمرين االجانب خالل
شهر تشرين االول 2014

صافي االستثمار للمستثمرين العرب
واالجانب كان جلهة الشراء في قطاع
التأمني ،بينما كان صافي االستثمار
للمستثمرين االردنيني جلهة البيع.

املستثمرين االردنيني سجلوا صافي
استثمار جلهة الشراء خالل شهر تشرين
االول ،بينما حقق املستثمرين العرب
واالجانب صافي استثمار جلهة البيع في
قطاع اخلدمات
حقق املستثمرون العرب واالجانب
صافي استثمار جلهة الشراء بينما حقق
املستثمرون االردنيني صافي استثمار جلهة
البيع في قطاع الصناعة

بشكل عام ،املستثمرون االردنيني والعرب
حققوا صافي استثمار جلهة البيع
بينما حقق املستثمرون االجانب صافي
استثمار جلهة البيع خالل شهر تشرين
االول 2014
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تصنيف اجلنسية في بورصة عمان
بالدينار االردني
تصنيف
اجلنسية

تصنيف املستثمر

أردنيني

األوراق املالية

أفراد

110,688,278

91,073,275.48

113,903,445

شركات

27,247,193

19,826,945.08

24,133,403

صناديق

262,227

360,379.71

216,643

80,931,010.11

-10,142,265

17,873,939.23

-1,953,006

375,992.20

15,612

مؤسسات

250,000

241,398.82

432,828

2,476,879.87

2,235,481

جمعيات

51,452

196,618.55

322,976

2,378,967.04

138,499,150

111,698,617.64

139,009,295

104,036,788.45

-7,661,829

أفراد

10,133,376

9,762,487.74

11,239,189

9,339,311.81

-423,176

شركات

6,374,910

4,766,482.00

3,011,759

4,560,389.54

-206,092

صناديق

367,983

412,678.38

248,078

1,173,405.33

760,727

مؤسسات

500

1,005.00

0

0

-1,005

حكومات

104,944

773,218.40

0

0

-773,218

16,981,713

15,715,871.52

14,499,026

15,073,106.68

-642,765

حسب تصنيف املستثمر

أفراد

74,777

147,940.99

12,827

15,873.85

-132,067

شركات

537,586

327,683.10

2,366,159

9,734,225.82

9,406,543

صناديق

929,133

3,943,561.14

1,114,783

2,789,243.28

-1,154,318

حكومات

0

0

20,269

184,436.31

184,436

1,541,496

4,419,185.23

3,514,038

12,723,779.26

8,304,594

أفراد

120,896,431

100,983,704.21

125,155,461

90,286,195.77

-10,697,508

شركات

34,159,689

24,921,110.18

29,511,321

32,168,554.59

7,247,444

صناديق

1,559,343

4,716,619.23

1,579,504

4,338,640.81

-377,978

مؤسسات

250,500

242,403.82

432,828

2,476,879.87

2,234,476

جمعيات

51,452

196,618.55

322,976

2,378,967.04

2,182,348

حكومات

104,944

773,218.40

20,269

184,436.31

-588,782

157,022,359

131,833,674.39

157,022,359

131,833,674.39

اجملموع

جميع اجلنسيات

األوراق املالية

القيمة السوقية

2,182,348

اجملموع

أجانب

املبيعات
القيمة السوقية

اجملموع

عرب

املشتريات

صافي االستثمار
(دينار اردني)

اجملموع الكلي

تنويه :يرجى الرجوع الى امللحوظة الهامة واملدرجة في نهاية التقرير

بشكل عام ،يعتبر املستثمرون
املصنفون كشركات اكثر املستثمرين
حققوا صافي استثمار جلهة الشراء
خالل شهر تشرين االول 7.25( 2014
مليون دينار) ،بينما يعتبر املستثمرين
املصنفني كأفراد هم اكثر من حقق
صافي استثمار جلهة البيع (-10.7
مليون دينار).
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تصنيف امللكية حسب اجلنسية في بورصة عمان
تصنيف امللكية

امللكية وفقا ً للقطاع االقتصادي

القطاع
االقتصادي

عدد
الشركات

بنوك

16

تصنيف
اجلنسية

عدد

%

عدد

أردنيني

73,112

86.51

1,302,395,789

50.52

3,952,328,507

40.15

عرب

9,974

11.80

1,105,193,609

42.87

5,178,107,108

52.60

أجانب

1,431

1.69

170,610,602

6.62

713,506,385

7.25

84,517

100.00

2,578,200,000

100.00

9,843,942,000

100.00

15,731

95.30

205,177,686

69.06

233,168,285

71.57

عرب

684

4.14

79,181,979

26.65

70,988,339

21.79

أجانب

92

0.56

12,729,267

4.29

21,647,966

6.64

16,507

100.00

297,088,932

100.00

325,804,590

100.00

435,370

95.96

2,915,179,594

82.32

3,890,377,138

87.49

عرب

16,950

3.74

478,174,441

13.50

377,976,766

8.50

أجانب

1,397

0.31

148,026,658

4.18

178,417,106

4.01

453,717

100.00

3,541,380,693

100.00

4,446,771,010

100.00

190,551

93.16

753,510,968

63.13

1,823,348,113

46.94

عرب

12,459

6.09

257,814,590

21.60

1,021,010,186

26.28

أجانب

1,539

0.75

182,246,297

15.27

1,040,142,658

26.78

204,549

100.00

1,193,571,855

100.00

3,884,500,958

100.00

أردنيني

714,764

94.14

5,176,264,037

68.02

9,899,222,043

53.51

عرب

40,067

5.28

1,920,364,619

25.23

6,648,082,399

35.93

أجانب

أردنيني
26
اجملموع
أردنيني
خدمات

151
اجملموع

أردنيني
صناعة

75
اجملموع

جميع
القطاعات

268
اجملموع الكلي

أعلى  10جنسيات متلكا في بورصة عمان

التسلسل

اجلنسية

1

األردنية

األوراق املالية
%

املبلغ بالدينار

اجملموع
تأمني

املساهمات

القيمة اإلجمالية
%

4,459

0.59

513,612,824

6.75

1,953,714,115

10.56

759,290

100.00

7,610,241,480

100.00

18,501,018,558

100.00

األوراق املالية

املساهمات

 50.5%من اسهم شركات قطاع البنوك مملوكه
ملستثمرين اردنيني وبقيمة تصل الى  3.95مليار
دينار.

 69.1%من اسهم شركات قطاع التامني تعود
ملكيتها ملستثمرين اردنيني وبقيمة اجمالي تصل
الى  233.17مليون دينار.

 82.3%من اسهم الشركات املدرجة ضمن
مجموعة قطاع اخلدمات تعود ملكيتها ملستثمرين
اردنيني وبقيمة  3.9مليار دينار (وهي االعلى بني
القطاعات االخرى).
تبلغ مساهمة املستثمرين االردنيني في قطاع
الصناعة ما نسبته  63.1%من اسهم الشركات
املدرجه وبقيمة اجمالية تصل الى  1.82مليار دينار.
بعباره اخرى ،ميتلك االردنيني ما نسبته حوالي 68%
من اجمالي االوراق املالية ملا مجموع  268شركة
مدرجة في بورصة عمان ،في حني ميتلك العرب
واالجانب حوالي  6.8% ،25.2%من اجمالي االوراق
املالية ،على التوالي.

القيمة اإلجمالية

عدد

%

عدد

%

املبلغ بالدينار

%

714,764

94.14

5,176,264,037

68.02

9,899,222,043

53.51

2

اللبنانية

1,398

0.18

312,294,067

4.10

1,257,720,848

6.80

3

الكويتية

3,241

0.43

242,144,712

3.18

1,100,747,277

5.95

4

القطرية

398

0.05

153,647,107

2.02

992,788,681

5.37

احتل املستثمرون من حملة اجلنسية اللبنانية
املركز االول بني املستثمرين العرب امتالكا ً لالوراق
املالية في بورصة عمان 6.8%( .من القيمة
السوقية لبورصة عمان)

5

السعودية

2,722

0.36

366,683,668

4.82

957,413,090

5.17

6

االميركية

2,306

0.30

81,802,320

1.07

710,001,142

3.84

7

البحرينية

151

0.02

350,241,745

4.60

586,596,245

3.17

8

الليبية

104

0.01

97,381,434

1.28

533,042,995

2.88

9

عربية مشتركة

5

0.00

18,102,496

0.24

379,080,328

2.05

احتل املستثمرون من حملة اجلنسية االمريكية
املركز االول بني املستثمرين االجانب امتالكا ً لالوراق
املالية في بورصة عمان 3.8%( .من القيمة
السوقية لبورصة عمان)

10

الفلسطينية

24,380

3.21

135,568,072

1.78

268,517,927

1.45

11

أخرى
االجمالي

9,821

1.29

676,111,822

8.88

1,815,887,982

9.82

759,290

100.00

7,610,241,480

100.00

18,501,018,558

100.00
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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.
مصادر املعلومات:
•بورصة عمانwww.exchange.jo :
•مركز ايداع االوراق املاليةwww.sdc.com.jo :

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

 -تقرير الدين العام لألردن.

 -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 :
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مراد حجازين
مساعد مدير
البريد االلكترونيMurad.Hjazeen@ahlibank.com.jo :
			
هاتف 5689854 :

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