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الموقع اإللكتروني الجديد 

الحصول  وسهولة  أهمية  في  عمان  بورصة  رؤية  من  انطالقا 
بها. المدرجة  والشركات  بالبورصة  الخاصة  المعلومات  على 
الموقع  تجهيز  من  األولى  المرحلة  إعداد  عمان  بورصة  أنهت 
تم تصميمه  والذي  قريبا,  إطالقه  الذي سيتم  الجديد  اإللكتروني 
تفاعل  يتيح  مرن  بتصميم  ويتميز  كليا  وحديث  عصري  بشكل 
التي  الجديدة  المزايا  خالل  من  والموقع  المستخدم  بين  أكثر 
بدقة  غايته  إلى  المستخدم  بتوجيه  تقوم  والتي  إضافتها,  تم 
وسهولة عاليتين من خالل توفير رسومات بيانية متطورة وطرق 
نشرات  على  الحصول  إمكانية  إلى  إضافة  للبحث,  وأكثر  اسهل 
تم  كما  المستخدم.  بها  يرغب  التي  وللفترة  التاريخية  التداول 
الداخلي  األرشفة  معلومات  على  يحتوي  الذي  الجزء  إضافة 
لمستخدمي  يمكن  بحيث  اإللكتروني,  الموقع  على  للبورصة 
المساهمة  الشركات  بيانات  كافة  على  الحصول  الموقع 
مع  الموقع  باختبار  بدأت  قد  البورصة  بان  يذكر  ومما  العامة. 
كما  الشأن,  بهذا  مالحظاتهم  وتلقي  العاملة  الوساطة  شركات 
وتلقي  المهتمين  جميع  الستخدامات   الجديد  الموقع  سينطلق 
ذلك  بعد  ليعاد  للبورصة  الحالي  الموقع  خالل  من  مالحظاتهم 

بشكل رسمي. الطالقة 

ASE New Website

As a result of Amman Stock Exchange’s vision of the 
importance of information dissemination, the ASE has 
finished stage of preparing the new website which will be 
launched soon. The new website will be enhanced with a 
fresh, new design, architecture, navigation and branding. 
The design will be dynamic and will have increased 
interaction with the visitors and will help to create a smooth 
experience.

The website has got new features that can lead the user 
easily and accurately to the charts and the historical 
trading data for any desired period. Moreover, the internal 
archive database was added on the website to allow the 
users to obtain information about the listed companies.  
The ASE has started testing the site with the brokerage 
firms and receiving their comments. The new site will be 
launched for all interested people and receive their notes 
through the current site before it is officially launched.
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خدمة التداول عبر اإلنترنت

تطوير  في  عمان  لبورصة  المنشودة  األهداف  تحقيق  إطار  ضمن 

التحضيرية   اإلجراءات  كافة  عمان  بورصة  استكملت  التداول.  أساليب 

المتعاملين  الى جمهور  اإلنترنت  التداول عبر  الالزمة إلطالق خدمة 

في بورصة عمان,  حيث تعطي هذه الخدمة الفرصة أمام اكبر عدد 

التداول بغض  االنخراط في عملية  المستثمرين والمهتمين في  من 

وعدد  رغبة  زيادة  في  يساهم  مما  الجغرافي  موقعهم  عن  النظر 

تعليمات  إنفاذ  تم  فقد  الخصوص  وبهذا  البورصة.  في  المتعاملين 

تداول األوراق المالية عبر اإلنترنت,  حيث تأتي هذه التعليمات بهدف 

أيضا  البورصة  وقامت  الخدمة  بهذه  المتعلقة  األمور  جميع  تنظيم 

ونموذج  والعميل  الوسيط  بين  التداول  خدمة  اتفاقية  نموذج  بإعداد 

الوساطة  شركة  طوارئ  وخطة  اإلنترنت  عبر  التداول  مخاطر  إفصاح 

قبل  من  الستخدامها  وذلك  الخدمة  في  خلل  أي  حدوث  حال  في 

ومما  اإلنترنت.  عبر  التداول  خدمة  بتفعيل  الراغبة  الوساطة  شركات 

الوساطة  شركات  على  بالتعميم  قامت  قد  عمان  بورصة  بأن  يذكر 

لتشغيل  الالزمة  التحتية  البنية  بتجهيز  الشركات  تلك  قيام  بضرورة 

خدمة التداول عبر اإلنترنت في موقع الشركة بما في ذلك األجهزة 

الخادمة الرئيسية وأنظمة الحماية والتشفير وخطوط اإلنترنت, وإعالم 

البورصة خطيا بجاهزيتها وتزويد البورصة بطلب تفعيل خدمة التداول 

عبر اإلنترنت. 

وفد من بورصتي اليونان 
وقبرص يزور بورصة عمان

السيد جليل طريف وفداً من  لبورصة عمان  التنفيذي  المدير  استقبل 
الوفد خالل االجتماع شرحاً عن  اليونان وقبرص. حيث قدم  بورصتي 
في  البورصات  من  مجموعة  تربط  معلومات  شبكة  إنشاء  مشروع 

Internet Trading Service

Within the framework of the ASE’s objectives of developing 
trading techniques, Amman Stock Exchange has worked 
on finalizing the preparations necessary to launch the 
Internet trading service to the investors at the ASE, which 
will give the opportunity for a larger number of investors 
and interested people to be engaged in securities 
trading, regardless of their geographic location. The 
ASE has launched the Internet trading service which will 
enlarge the number of investors at the ASE and enhance 
their desire to trade in securities. In this regard, the ASE 
has entered into effect the Internet trading By-laws which 
will regulate the securities trading on the Internet. It has 
also prepared a form for the trading service agreement 
between the broker and the client in addition to a form 
for risk disclosure on the Internet and emergency plan 
for the brokerage firm in case of any disruption in service 
to be used by brokerage firms who wish to activate the 
Internet trading service. The ASE has sent out circulars 
to brokerage firms to prepare the infrastructure in the 
company location including main servers, security 
systems, encryption and Internet lines, and inform the ASE 
in writing about its readiness and provide it with service 
activation request. 

A Delegation from HELEX 
and CSE visits ASE

The CEO of Amman Stock Exchange, Mr. Jalil Tarif, received 
a delegation from the Hellenic Exchanges (HELEX), and 
Cyprus Stock Exchange (CSE). The delegation gave a 
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المشروع  أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا )XNET/DAC06(. ويهدف 

إلى إنشاء شبكة معلومات تربط أسواق رأس مال وبورصات الدول 

المشاركة إلبراز هذه األسواق عالمياً وتحسين إمكانية الوصول إليها 

والتعامل من خاللها من قبل مستثمري العالم. وقد التقى أعضاء 

الوفد باللجان التقنية من كل من هيئة األوراق المالية وبورصة عمان 

لمناقشة الجوانب الفنية للمشروع، كما تم دراسة النواحي القانونية 

التفاقية المشروع وكيفية تطبيقه. وأخيراً تم توقيع ملحق االتفاقية 

بين بورصة عمان وبورصة اليونان.

وفد عسكري من ضباط 
مدرسة الدفاع الجوي 

الملكي يزور بورصة عمان

الملكي  الجوي  الدفاع  مدرسة  ضباط  كلية  من  عسكري  وفد  قام 
بزيارة إلى مؤسسات سوق رأس المال األردني، حيث قدم  السيد نادر 
عازر نائب المدير التنفيذي لبورصة عمان شرحاً عن  طبيعة عمل 
بورصة عمان و أساسيات االستثمار في البورصة وعن آخر التطورات 
كما  األردني،  المال  رأس  سوق  شهدها  التي  والتشريعية  التقنية 
األخيرة  السنوات  في  المميز  عمان  بورصة  أداء  على  الوفد  أطلع 
من مختلف النواحي، ومدى انعكاسات ذلك على تعزيز شفافية 

وكفاءة وسيولة السوق.

قرارات بورصة عمان:

قرارات مجلس اإلدارة:
	 إعادة شركة الجزيرة لالستثمارات المالية إلى العمل لتنفيذ بعض 

عمليات التداول، وذلك اعتباراً من 2009/8/4.
	 السماح لشركة اندماج للوساطة المالية بالشراء، وذلك اعتباراً من 

.2009/8/19

قرارات المدير التنفيذي:
إدراج اإلصدار الرابع  عشر من اذونات الخزينة لعام 2009	  استحقاق 
2010/7/9 والبالغ عددها )50.000( سند بقيمة اسمية مقدارها 
)1000( دينار وقيمة إجمالية تبلغ )50( مليون دينار، وذلك اعتباراً 

من 2009/8/3.
المياه  سلطة  سندات  من  والثالثون  الخامس  اإلصدار  	 إدراج 
اسمية  بقيمة  ألف   )27( عددها  والبالغ   2012/6/24 استحقاق 
دينار,  مليون   )27( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1.000( مقدارها 

وسعر فائدة)4.844%( وذلك اعتباراً من 2009/8/3.

presentation on the project (XNET/DAC06), which will 
establish a data network that connects exchanges in 
Europe, Middle East and Africa. The data network will 
connect capital markets and exchanges of member 
countries so as to bring them forward to the world and 
facilitate the access to these exchanges to the investors. 
The delegation also met the technical committees of 
Jordan Securities Commission (JSC) and the ASE to 
discuss the technical aspects of the project alongside 
with the legal aspects of the project agreement, and 
the procedure of the project execution. Finally, the 
Addendum to the Agreement between the ASE and the 
HELEX was signed. 

A Military Delegation from 
The Royal Air Defense 
School Visits the ASE

A military delegationfrom The Royal Air Defense School 
visited the Jordan capital market institutions. The 
Deputy CEO of the ASE, Mr. Nader Azar, briefed the 
delegation on the operations at the ASE and the basic 
investment principles in the exchange. He also tackled 
the latest legislative and technical developments of 
the Jordan capital market at the legislative, technical 
and quantitative levels and their impact on enhancing 
market transparency, liquidity and efficiency.

ASE Resolutions:

ASE Board of Directors Decisions:
Re activate the operation of Al-Jazeera for Financial • 

Investments as of August 4, 2009.

 Permitting Indemaj Financial Services to • buy as of 
August 19,2009.

CEO Decisions:
List the fourteenth issue of Treasury Bills for the year • 

2009, as of August 3. 2009. The maturity date is 

9/7/2010 and the total value is JD (50) million.

List the thirty-fifth issue of the Water Authority Bills, • 

as of August 3, 2009. The maturity date is 24/6/2012.

The total value is JD (27) million, and (4.844%) interest 

rate.
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Re-trade the shares of Afaq For Energy, as of August • 

4, 2009.

List the (105) million shares capital increase of Afaq • 

For Energy, as of August 4, 2009. The company paid 

in capital reached (110) million shares.

Change the name of Jordan Islamic Bank for Finance • 

& Investment to Jordan Islamic Bank, as of August 6, 
2009.

List the (796.829) shares capital increase of El-Zay • 

Ready Wear Manufacturing, as of August 12, 2009. 

The company paid in capital reached (13.288.777) 

million shares.

List the Seventeenth issue of Treasury Bonds for the • 

year 2009, as of August 18, 2009. The maturity date 

is 16/7/2012. The total value is JD (50) million, and 

(5.378%) interest rate.

List the Fifteenth issue of Treasury Bills for the year 2009, • 

as of August 18, 2009. The maturity date is 23/1/2010 

and the total value is JD (50) million.

Suspend the Trading of Amwaj Properties. As of Au-• 

gust 16, 2009.

List the (4.5) million shares capital increase of Jorda-• 

nian Real Estate For Development, which emanated 

from Capitalization of JD (4.5) million of the retained 

earnings as of August 18, 2009. The company paid in 

capital reached (34.5) million shares.

List the sixteenth issue of Treasury Bills • for the year 2009, 
as of August 26, 2009. The maturity date is 30/1/2010 
and the total value is JD (50) million.

ASE Performance

ASE performance revealed a decline during August 2009, 
as the ASE price index weighted by free-float shares closed 
at (2564.3) points, a (7%) decrease in comparison with 
the end of 2008. This came as a result of the decrease in 
financial sector index by (13.6%), and the services sector 
by (2.6%), but the industry sector index increased by (4.8%). 
The index weighted by market capitalization closed at 
(5749.6) points at the end of August, a (7.9%) decrease 
in comparison with the end of 2008. The trading volume 
until August 2009 reached JD (7.1) billion compared to JD 
(16.7) billion in the same period of the last year, a (57.7%) 
decrease. The number of traded shares decreased to 
(4.1) billion shares in comparison with (4.3) billion shares 
at the same period of last year, a (5.7%) decrease. The 
number of executed contracts decreased to (2.109) 
million contracts, a decrease of (28.8%) in comparison 
with the same period of last year. Market capitalization of 
listed companies decreased by JD (1.7) billion reaching 

وذلك  البورصة  في  للطاقة  آفاق  شركة  بأسهم  التداول  	 إعادة 
اعتباراً من 2009/8/4.

والبالغة  للطاقة  آفاق  شركة  مال  راس  في  الزيادة  اسهم  	 إدراج 
البورصة  في  المدرج  المال  رأس  ليصبح  سهماً،  مليون   )105(

)110( مليون سهماً وذلك اعتبارا من 2009/8/4.
واالستثمار   للتمويل  األردني  اإلسالمي  البنك  شركة  اسم  	 تغيير 

إلى شركة البنك اإلسالمي األردني وذلك اعتباراً من 2009/8/6.
األلبسة  لصناعة  الزي  شركة  مال  راس  في  الزيادة  اسهم  	 إدراج 
الجاهزة والبالغة )796.829( سهماُ، ليصبح رأس المال المدرج في 

البورصة )13.288.777( سهماً، وذلك اعتباراً من 2009/8/12.
  	2009 لعام  الخزينة  سندات  من  عشر  السابع  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   )50.000( عددها  والبالغ   2012/7/16 استحقاق 
مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها  اسمية 

دينار وفائدة )5.378%( وذلك اعتباراً من 2009/8/18.
  	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  عشر  الخامس  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   )50.000( عددها  والبالغ   2010/1/23 استحقاق 
مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها  اسمية 

دينار ،وذلك اعتباراً من 2009/8/18.
وذلك  البورصة  في  العقارية  أمواج  شركة  بأسهم  التداول  	 إيقاف 

اعتباراً من 2009/8/16.
للتنمية  الزيادة في رأس مال شركة عقارية األردنية  	 إدراج أسهم 
طريق  عن  زيادتها  تمت  والتي  سهماً،  مليون   )4.5( والبالغة 
رسملة مبلغ )4.5( مليون دينار أردني من األرباح المدورة ليصبح 
رأس المال المدرج في البورصة )34.5( مليون سهماً وذلك اعتباراً 

من 2009/8/18.
  	2009 لعام  الخزينة  اذونات  من  عشر  السادس  اإلصدار  إدراج 
بقيمة  سند   )50.000( عددها  والبالغ   2010/1/30 استحقاق 
مليون   )50( تبلغ  إجمالية  وقيمة  دينار   )1000( مقدارها  اسمية 

دينار، وذلك اعتباراً من 2009/8/26.

أداء بورصة عمان

تراجعاً خالل شهر آب  بورصة عمان  األداء في  أظهرت مؤشرات 
من عام 2009.  حيث أغلق الرقم القياسي المرجح لألسهم الحرة 
مستواه  مع  مقارنة   )%7( نسبته  وبانخفاض  نقطة   )2564.5( عند 
الرقم  النخفاض  نتيجة  ذلك  جاء  وقد   ،2008 العام  نهاية  في 
وقطاع   ،)%13.6( بنسبة  المالي  القطاع  أسهم  ألسعار  القياسي 
الخدمات بنسبة )2.6%(، بينما ارتفع لقطاع الصناعة بنسبة )%4.8(، 
كما أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية عند )5749.6( 
نقطة بانخفاض نسبته )7.9%( مقارنة مع مستواه في نهاية العام 
2008. وبلغ حجم التداول لغاية شهر آب 2009 حوالي )7.1( مليار 
دينار مقارنة مع )16.7( مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 
فقد  المتداولة  األسهم  لعدد  وبالنسبة   .)%57.7( نسبته  وبانخفاض 
انخفض ليصل إلى )4.1( مليار سهم مقارنة مع )4.3( مليار سهم 
عدد  انخفضت  كما   ،)%5.7( نسبته  وبانخفاض  الماضي  للعام 
بانخفاض نسبته  المنفذة ليصل إلى )2.109( مليون عقد،  العقود 
)28.8%( لنفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية 
لألسهم المدرجة في بورصة عمان فقد انخفضت بمقدار )1.7( 
مليار دينار لتصل إلى )23.741( مليار دينار وبانخفاض نسبته )%6.6( 
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مقارنة مع نهاية عام 2008 لتشكل مـا نسبتــه )167.3%( من الناتج 
المحلي اإلجمالي.

مؤشرات أداء بورصة 
عمان

JD (23.741) billion, a (6.6%) decrease against the end of 
year 2008, constituting (167.3%) of the GDP.

ASE Performance 
Indicators

% 
Change

تموز
July

آب
August

Trading Value (JD m) (12.3( 550.4 482.4 حجم التداول )مليون دينار(

Avg. Daily Trading Value (m) (12.4) 25 21.9 المعدل اليومي لحجم التداول )مليون(

No. of Traded Shares (m) (1.7) 367.8 373.9 عدد األسهم )مليون(

No. of Contracts (thousand) (10.9) 209.2 186.5 عدد العقود )باأللف(

Market Capitalization (JD m) (0.7) 23571 23741 القيمة السوقية )مليون دينار(

االستثمـار األجنبي
	 بلغت قيمة األسهم المشتراة من قبل غير األردنيين خالل شهر 

آب )73.9( مليون دينار، منها )74.9%( لمستثمرين عرب.

( مليون  بلغت قيمة األسهم المباعة من قبل غير األردنيين )85.4	 
دينار، منها )89.1%( تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. 

( مليون  بلغ صافي استثمار غير األردنيين خالل هذا الشهر )11.4	 
بالسالب. دينار 

 )%  	48.8( األردنيين  غير  قبل  من  المملوكة  األسهم  شكلت 
 )%33.5( منـها  آب،  نهاية  في  للبورصة  السوقية  القيمة  من 

لمستثمرين عرب، و)15.3%( لغير العرب.

Foreign Investment

The value of shares purchased by Non-Jordanians • 
in August equaled JD(73.9) Million, (74.9%) of which 
were purchased by Arabs. 

The value of shares sold by Non-Jordanians was JD • 
(85.4) million, (89.1%) of which were sold by Arabs. 

During this month, net Non–Jordanian investments • 
showed a negative balance of JD (11.4) million.

By the end of August, shares owned by non-Jordanians • 
represented (49.8%) of ASE capitalization, (33.5%) of 
which are owned by Arab investors and (15.3%) by 
Non-Arabs.
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Price Index Weighted by Market Captalization 
of Free Float Shares 

Market Cap. For ASE Nationality

الرقم القياسي المرجح باألسهم الحرة

القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية

2565
نقطة

Point

Year السنة

لغاية 31 آب 2009

لغاية 31 آب 2009

Jordanians Non-Arabs Arabsأردنيين أجانب عرب

51.2%

15.3%

33.5%
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لها  االفتتاحي  السعر  بلغ  و  الشركة,  سهم  سعر  تعويم   تم     *
1.00 دينار

*  The company's share was floated, and the opening 
price was JD 1.00

 الشركات العشر األكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها
WORST TEN PERFORMERS

COMPANY'S NAME )%(
اإلغالق 
Closing اســــم الشــركـــة

TRUST INTERNATIONAL TRANSPORT* 66.7 1.00 الثقة للنقل الدولي*

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS 43.6 2.37 التجمعات االستثمارية المتخصصة

AL-TAJAMOUAT FOR CATERING AND HOUSING 35.1 0.98 التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان

ARAB GERMAN INSURANCE 34.6 2.10 العربية األلمانية للتأمين

INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES 32.4 0.98 بيت االستثمار للخدمات المالية

ENJAZ FOR DEVELOPMENT & MULTI PROJECTS 30.8 0.81 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

THE PUPLIC MINING 27.5 4.42 العامة للتعدين

JORDAN EMIRATES INSURANCE 26.1 1.49 األردنية اإلماراتية للتأمين

AL-MANARA INSURANCE 25.5 0.41 المنارة للتأمين

ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT 25.4 0.47 العرب للتنمية العقارية

COMPANY'S NAME )%(  اإلغالق
Closing اســــم الشــركـــة

CONTEMPRO FOR HOUSING PROJECTS 60.3 1.17 المعاصرون للمشاريع اإلسكانية

JORDAN CERAMIC INDUSTRIES 59.3 0.94 مصانع الخزف األردنية

AFAQ FOR ENERGY 58.1 1.47 آفاق للطاقة

AL-QARIA FOOD AND VEGETABLE OIL INDUSTRIES 44.2 2.48 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

MIDDLE EAST PHARMA. & CHMI. IND. & MEDIC. APPLI-
ANCES 32.2 3.74

 الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية
والمستلزمات الطبية

ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP 25.5 1.18 المجموعة العربية األردنية للتأمين

THE INDUSTRIAL COMMERCIAL & AGRICULTURAL 24.5 1.22 الصناعية التجارية الزراعية / اإلنتاج

AL-TAHDITH FOR REAL ESTATE INVESTMENTS 19.0 1.00 التحديث لالستثمارات العقارية

WINTER VALLEY TOURISM INVESTMENT 18.9 1.45 وادي الشتا لالستثمارات السياحية

JORDAN INVESTMENT & TOURISM TRANSPORT(ALFA) 18.4 1.74 األردنية لالستثمار والنقل السياحي / الفا

الشركات العشر األكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها
TOP TEN PERFORMERS



أثر صناديق االستثمار على خلق بيئة 
استثمارية تتسم بالنضوج

وفي  جيدة  عوائد  لتحقيق  المستثمرون  إليها  يلجأ  أن  يمكن  التي  الحديثة  االستثمارية  واألدوات  الوسائل  أفضل  من  االستثمار  صناديق  تعتبر 

الوقت نفسه حمايتهم من الخسائر المتتالية التي قد تصيبهم في حالة التعامل المباشر في البورصة، السباب عديدة منها ضعف المالءة 

المالية لصغار المستثمرين، ويمكن تعريف صغار المستثمرين هم المستثمرون الذين يرغبون باالستثمار في سوق األوراق المالية وال تتوافر 

لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محافظ استثمارية متنوعة تنويعاً من شأنه الحد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها مدخراتهم.

وهنالك أيضا المستثمرون الذين تتوافر لديهم الموارد المالية، ولكن تنقصهم المعرفة والخبرة في االستثمار في سوق األوراق المالية، أو أنه 

يلجأ هؤالء  بأنفسهم، حيث  المالية  األوراق  وبيع  المالية وممارسة عمليات شراء  األوراق  الكافي الدارة محافظهم من  الوقت  لديهم  ليس 

المستثمرون الى شراء الوحدات االستثمارية التي تتكون منها صناديق االستثمار. 

هذه  وتدار  المالية  األوراق  من  مختلفة  مجموعة  من  تتكون  كبيرة  استثمارية  محافظ  عن  عبارة  بأنها  االستثمارية  الصناديق  تعريف  ويمكن 

المحافظ من قبل مدراء استثمار متخصصين لديهم القدرة واإلمكانيات الالزمة الدارة هذه االستثمارات، وتكمن وظيفة هؤالء المدراء على 

اختيار األوراق المالية المناسبة لتحقيق األهداف االستثمارية المختلفة لهذه الصناديق، وهذا يعني أن األموال تدار من قبل خبراء في مجال 

االستثمار مطلعين بشكل جيد على معلومات دقيقة وحديثة عن السوق بحيث يقومون بدراستها وتحليلها من أجل اتخاذ قرارات استثمارية 

سليمة في الشراء أو البيع أو االحتفاظ وذلك بفعالية أكبر من تلك التي يستطيع المستثمر الفرد القيام بها.

ولمعرفة جودة اداء الصناديق االستثمارية تتم عادة مقارنة اداء هذه الصناديق مع الصناديق االخرى أو مع مؤشرات السوق للحكم على اداء  

مدراء االستثمار لتلك الصناديق.

يرتبط بصناديق االستثمار القدرة العالية في الحصول على المعلومات التي اليستطيع الجمهور عادة الحصول عليها بالوقت المناسب، وبالتالي 

يكون التوقيت للدخول أو الخروج من االستثمارات ذات قيمة عالية ومؤثرة على موجودات الصندوق، ومن المعروف انه في ظل االنخفاضات 

المتتالية  في أسعار األسهم، فان نسبة تراجع العائد على هذه الصناديق يكون بشكل كبير أقل من نسبة التراجع في مؤشر السوق والذي يعتبر 

نقطة مقارنة مرجعية ألداء هذه الصناديق وذلك بفضل اإلدارة المحترفة لهذه الصناديق، وبالتالي تسهم هذه الصناديق إلى حد كبير في 

حماية مدخرات المستثمرين وخاصة الصغار منهم، األمر الذي يكفل المشاركة المستمرة من جميع فئات المستثمرين في السوق، وزيادة 

الثقة فيه بشكل متزايد، وبالتالي تحفيز المزيد من المدخرات لدخول السوق المالي مما يؤدي إلى توفير السيولة الالزمة لدعم المشاريع 

استثمارية مدروسة  قرارات  اتخاذ  الصناديق سوف تسهم في  لهذه  المحترفة  اإلدارة  بالنضوج، ألن  تتسم  تعامالت صحية  المختلفة وخلق 

تساهم في تنمية المدخرات وتحد من القرارات االستثمارية االعتباطية التي قد يقوم بها المستثمرون الذين قد يفتقرون المعرفة الضرورية 

في االستثمار، ما سبق يتضح لنا أن الصناديق االستثمارية هي حلقة الوصل بين العائد المعقول والمخاطرة المدروسة مما يؤدي إلى خلق 

بيئة استثمارية آمنة تتصف بالنضوج والتي سوف ترتقي بمستوى االستثمار والمستثمرون والذي بدوره سينعكس ايجابا عليهم وعلى االقتصاد 

الوطني.


