
ABRAJUSD1.171.170.00%0-                0شزكت ابزاج انىطُيت

  انًؤطظت انعزبيــت 

نهفُـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.541.530.65%916,167          24,933  انبُك االطاليي انعزبي

AIGUSD0.140.140.00%0-                0 انًجًىعت األههيت نهخأييٍ

APCJOD5.184.944.86%110                 73 انعزبيت نصُاعت انذهاَاث

انشزكت انعزبيت 

انفهظطيُيت نالطخثًار 
APICUSD1.891.890.00%48401,812        753,484

انعقاريت انخجاريت 

نالطخثًار انًظاهًت 
AQARIYAJOD0.730.730.00%0-                0

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 انًظخثًزوٌ انعزب

AREJOD0.30.30.00%0-                0انًؤطظت انعقايت انعزبيت

AZIZAJOD2.822.820.00%0-                0 دواجٍ فهظطيٍ

BJPJOD2.42.40.00%44,756            16,099بيج جاال نصُاعت األدويت

BOPUSD2.72.74-1.46%123335,330        906,067  بُك فهظطيٍ

BPCUSD4.944.95-0.20%18,000            39,520 بيزسيج نألدويت

انعزبيت انفهظطيُيت 

نًزاكش انخظىق
BRAVOJOD1.371.360.74%4419,959        811,486

يصُع انشزق نإلنكخزود 

انًظاهًت انعايت انى
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0انعانًيت انًخحذة نهخأييٍ

GMCJOD0.620.63-1.59%180                 70 يطاحٍ انقًح انذهبي

GUIUSD1.581.580.00%11,900            3,002انعانًيت انًخحذة نهخأييٍ

ISBKUSD1.961.941.03%76164,890        319,816انبُك اإلطاليي انفهظطيُي

JCCJOD0.70.70.00%42,285            2,199 طجايز انقذص

 انقذص نهًظخحضزاث 

انطبيت
JPHUSD1.761.77-0.56%41,812            3,160

 انقذص نالطخثًاراث 

انعقاريت
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فهظطيٍ نصُاعاث 

انهذائٍ
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.990.954.21%189                 88 انًشزق نهخأييٍ

انشزكت انىطُيت نصُاعت 

األنًُيىو وانبزوفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.11.12-1.79%32,500            2,758انىطُيت نصُاعت انكزحىٌ

NICUSD3.193.2-0.31%2614               1,959 انخأييٍ انىطُيت

 يزكش َابهض انجزاحي 

انخخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فهظطيٍ نهخًُيت 

واالطخثًار
PADICOUSD1.061.07-0.93%4488,438          93,762

بال عقار نخطىيز وإدارة 

وحشغيم انعقاراث
PALAQARJOD0.540.540.00%0-                0

PALTELJOD4.854.81.04%113539,301        3,638,914  االحصاالث انفهظطيُيت

PECUSD1.331.311.53%85,070            6,682 انفهظطيُيت نهكهزباء

دار انشفاء نصُاعت 

األدويت
PHARMACAREUSD3.63.60.00%04,383            15,779

  بُك االطخثًار 

انفهظطيُي
PIBCUSD1.051.050.00%0-                0

PICOUSD220.00%0-                0شزكت فهظطيٍ نهخأييٍ

 انفهظطيُيت نالطخثًار 

واالًَاء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فهظطيٍ نالطخثًار 

انصُاعي
PIICJOD2.022.020.00%11,500            4,274

فهظطيٍ نالطخثًار 

انعقاري
PRICOJOD0.520.53-1.89%1535,819          26,115

طىق فهظطيٍ نألوراق 

انًانيت
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.221.24-1.61%45132,800        161,407 بُك انقذص

RSRJOD2.852.850.00%0-                0شزكت يصايف راو هللا

انخكافم انفهظطيُيت نهخأييٍ 

انًظاهًت انعايت انى
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.831.85-1.08%2697,729          175,198انبُك انىطُي

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 حزطج انعانًيت نهخأييٍ

 االححاد نإلعًار 

واالطخثًار
UCIUSD0.370.370.00%51,350            501

VOICJOD10.0310.010.20%471                 1,004  يصاَع انشيىث انُباحيت

 انفهظطيُيت نهخىسيع 

وانخذياث انهىجظخيت
WASSELUSD0.690.690.00%1104               72

شزكت يىبايم انىطُيت 

انفهظطيُيت نالحصاالث
WATANIYAUSD0.820.83-1.20%41103,173        84,794

عذد العقىد

عذد الشركات المتذاولة

عذد الشركات المرتفعة

عذد الشركات المنخفضة

عذد االسهم المتذاوله
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 بورصت فلسطيه
  

ثٍغ حجُ . ػٓ إغالق األعجٛع اٌّبظٟ%  0.17ٔمطخ أٞ ثٕغجخ  0.90ٔمطخ ِٕخفعبً  521.18أغٍك ِؤشش اٌمذط ٔٙب٠خ األعجٛع اٌحبٌٟ ػٍٝ 

ٚػٓ ِغز٠ٛبد األعؼبس فمذ . صفمخ 585دٚالس ٔفزد ِٓ خالي  7,093,215عُٙ ثم١ّخ  2,369,942اٌزذاٚي اإلجّبٌٟ ٌألعجٛع إٌّصشَ 

د٠ٕبس  4.85أغٍك عُٙ ششوخ االرصبالد اٌفٍغط١ٕ١خ ػٕذ ِغزٜٛ . ششوخ  فمط 11ششوخ ث١ّٕب أخفعذ أعؼبس إغالق  8اسرفؼذ أعؼبس اغاللبد 

٘زا ٚاغٍك . صفمخ 113د٠ٕبس ٔفزد ِٓ خالي  3,638,914عُٙ ثم١ّخ   539,301ِشرفؼبً ػٓ إغالق االعجٛع اٌّبظٟ، ح١ث ثٍغ حجُ اٌزذاٚي 

 93,762عُٙ ثم١ّخ  88,438ػٓ إغالق األعجٛع اٌّبظٟ، ٚلذ ثٍغ حجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٗ %0.93دٚالس ِٕخفعب ثٕغجخ  1.06عُٙ ثبد٠ىٛ ػٍٝ عؼش

ح١ث ثٍغ حجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٗ . ػٓ إغالق األعجٛع اٌّبظٟ% 1.46ِٕخفعبً ثٕغجخ  2.70اِب ثبٌٕغجخ ٌغُٙ ثٕه فٍغط١ٓ، فمذ اغٍك ػٍٝ . دٚالس

 . دٚالس 906,067عُٙ ثم١ّخ  335,330
  

 الدعوة إلوشاء صىدوق عربي لتمويل مشاريع استثماريت في فلسطيه
  

دػب ِخزصْٛ ِٚٙزّْٛ ثبٌمطبع اٌّصشفٟ، اِظ، إٌٝ إٔشبء صٕذٚق ػشثٟ فٍغط١ٕٟ ٌز٠ًّٛ ِشبس٠غ اعزثّبس٠خ داػّخ ٌاللزصبد اٌفٍغط١ٕٟ، 

ٓ، غط١ِؤوذ٠ٓ فٟ اٌٛلذ رارٗ، أ١ّ٘خ ِجبدسح اٌشعب١ًِ اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ اٌٝ ص٠بدح االعزثّبس فٟ ِخزٍف اٌمطبػبد اٌّب١ٌخ ٚااللزصبدٞ فٟ فٍ

ٚ لذ جبء رٌه فٟ خزبَ أػّبي  .ٚرشج١غ اٌجٕٛن اٌؼشث١خ ػٍٝ دػُ اٌّشبس٠غ ٚاٌّجبدساد اإلٔزبج١خ ٌزؼض٠ض ِغبّ٘زٙب ثشىً أوجش فٟ اٌشك اٌزّٕٛٞ

، ٚٔظُ فٟ األسدْ ػٍٝ ِذاس ا١ِٛ١ٌٓ اٌّبظ١١ٓ، ثّجبدسح ِٓ عٍطخ إٌمذ ٚارحبد "اٌفشص ٚاٌزحذ٠بد: ٚالغ اٌمطبع اٌّصشفٟ اٌفٍغط١ٕٟ"ِؤرّش 

خ اٌّصبسف اٌؼشث١خ، ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجٕه اٌّشوضٞ األسدٟٔ، ٚجّؼ١خ اٌجٕٛن فٟ فٍغط١ٓ ٚٔظ١شرٙب األسد١ٔخ، ِٚجٍظ اٌٛحذح االلزصبد٠خ اٌؼشث١

 .اٌزبثغ ٌجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ
  

 بورصت عمان
 

١ٍِْٛ د٠ٕبس  ١ٍِ44.6ْٛ د٠ٕبس ِمبسٔخ ِغ  6.2حٛاٌٟ  02/02 – 29/01ثٍغ اٌّؼذي ا١ٌِٟٛ ٌحجُ اٌزذاٚي فٟ ثٛسصخ ػّبْ خالي اٌفزشح ِٓ 

١ٍِْٛ  ١ٍِ222.8ْٛ د٠ٕبس ِمبسٔخ ِغ  30.8، ٚلذ ثٍغ حجُ اٌزذاٚي اإلجّبٌٟ ٌٙزا األعجٛع حٛاٌٟ %86.2ٌألعجٛع اٌغبثك ٚثٕغجخ أخفبض 

 ١ٍِ13,832ْٛ عُٙ، ٔفزد ِٓ خالي  29.7أِب ػذد األعُٙ اٌّزذاٌٚخ اٌزٟ عجٍزٙب اٌجٛسصخ خالي ٘زا األعجٛع فمذ ثٍغ . د٠ٕبس ٌالعجٛع اٌغبثك

 2,146.4ٔمطخ ِمبسٔخ ِغ  2,160.6أِب ػٓ ِغز٠ٛبد األعؼبس، فمذ أخفط اٌشلُ اٌم١بعٟ اٌؼبَ ألعؼبس األعُٙ إلغالق ٘زا األعجٛع إٌٝ  .ػمذا

ششوخ  159ٌٚذٜ ِمبسٔخ أعؼبس اإلغالق ٌٍششوبد اٌّزذاٌٚخ أعّٙٙب ٌٙزا األعجٛع ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب %. 0.66ٔمطخ ٌألعجٛع اٌغبثك ثبسرفبع ٔغجزٗ 

  .ششوخ 72ششوخ لذ أظٙشد اسرفبػبً فٟ أعؼبس أعّٙٙب، ث١ّٕب أخفعذ أعؼبس أعُٙ  58ِغ إغاللبرٙب اٌغبثمخ، فمذ رج١ٓ ثأْ 

 
 2016في %  20صافي ارباح البىك العربي في االردن ارتفع 

ٚ إْ ٘زٖ إٌزبئج رشجغ , ٚ ٠ؼزجش اٌجٕه  أوجش جٙخ إلشاض فٟ األسدْ (  ١ٍِْٛ دٚالس  533) 2016فٟ اٌؼبَ %  20اسرفؼذ اسثبح اٌجٕه اٌؼشثٟ 

ٚصشح  اٌجٕه ٚ٘ٛ أحذ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌىج١شح ثبٌششق األٚعط إْ ل١ّخ . إٌٝ رٕٛع اٌؼ١ٍّبد ّٚٔٛ اٌؼبئذاد ِٓ األٔشطخ اٌّصشف١خ األعبع١خ

١ٍِبس دٚالس فٟ ح١ٓ  23.7ٚاسرفغ إجّبٌٟ اٌمشٚض عزخ فٟ اٌّئخ إٌٝ . اٌمشٚض ٚٚدائغ اٌؼّالء اعزّشد فٟ إٌّٛ سغُ رزثزة أعؼبس اٌصشف

 .١ٍِبس دٚالس فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌّبظٟ ثبٌّمبسٔخ ِغ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك 33.6اسرفؼذ اٌٛدائغ ثالثخ فٟ اٌّئخ إٌٝ 
  

 سوق دبي
 

جٍغبد  5رُ ػمذ . ػٓ إغالق األعجٛع اٌغبثك% 2.099ٔمطخ أٞ ثٕغجخ  77.71ٔمطخ ِٕخفعبُ   3,623.75اغٍك اٌّؤشش اٌؼبَ ٌغٛق دثٟ ػٍٝ 

صفمخ، ٚلذ ثٍغ حجُ  35,615دسُ٘ ٔفزد ِٓ خالي   5,030,259,231عُٙ ثم١ّخ   2,936,253,430رذاٚي ثٍغ خالٌٙب حجُ اٌزذاٚي االجّبٌٟ 

ػٓ االغالق % 4.605ِٕخفعبً ثٕغجخ  7.25دسُ٘ ٚأغٍك ػٍٝ  374,749,987.1عُٙ ثم١ّخ  47,123,867اٌزذاٚي ػٍٝ ششوخ اػّبس اٌؼمبس٠خ 

دسُ٘، ٘زا ٚاغٍك عُٙ ششوخ اساثزه  164,478,696عُٙ ثم١ّخ  121,894,947اِب ششوخ اساثزه اٌمبثعخ فمذ ثٍغ حجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٙب . اٌغبثك

 %.1.46ِٕخفعبً ثٕغجخ   1.35ػٍٝ عؼش 
 (DIC)دبي لالستثمار 

  
ٚ أْ اٌششوخ  رٛصٍذ ِؤخشاً , ١ٍِبس دسُ٘  1.22ٌزجٍغ ٔحٛ % 10جبءد لشة  2016إْ ٔغجخ ّٔٛ أسثبح ششوخ دثٟ ٌالعزثّبس  ثٕٙب٠خ ػبَ 

ٚ أْ اٌّششٚع رُ رشع١زٗ  .١ٍِبس دسُ٘ ٌز٠ًّٛ األػّبي اإلٔشبئ١خ ٌّششٚع رالي ِشدف 1.1الرفبق ِغ ثٕى١ٓ ِح١١ٍٓ؛ ٌٍحصٛي ػٍٝ لشض ثم١ّخ 

ٚفٟ أغغطظ اٌّبظٟ،  ٚ ٕ٘بن رٛلغ  .2018عٟ ٌٍّمبٚالد، ِٚٓ اٌّزٛلغ إٔجبصٖ ػٍٝ ِشحٍز١ٓ ثحٍٛي ٔٙب٠خ اٌؼبَ . عٟ. ػٍٝ ششوخ إٞ

 .2019، أٚ 2018فٟ  ١ٍِبس دسُ٘ 1.6رصً أسثبح دثٟ ٌالعزثّبس إٌٝ  أْ
  

"  داس دثٟ"١ٍِْٛ دسُ٘ ، ٚ أٔٗ رُ رأع١ظ ششوخ جذ٠ذح ثبعُ  600، رش١١ذ ِٕطمخ صٕبػ١خ فٟ اٌش٠بض ثم١ّخ "دثٟ ٌالعزثّبس" رؼزضَ ششوخ

وٍُ فمط،  30ٚ رُ االشبسح  إٌٝ أْ اٌّجّغ اٌجذ٠ذ ع١ىْٛ لش٠جب ِٓ اٌؼبصّخ اٌش٠بض، ح١ث ٠جؼذ ػٕٙب حٛاٌٟ  .ٌزط٠ٛش اٌّجّغ اٌصٕبػٟ اٌجذ٠ذ

 .ٚأظبفذ  اٌششوخ  أْ ٌٙب خطط ِّبثٍخ فٟ أٔجٛال ٚاٌّغشة .ثبإلِبساد'' ِجّغ دثٟ ٌالعزثّبس''ح١ث أْ اٌششوخ لبِذ ثبعزثّبس ِّبثً فٟ 
  

 (EMAA)اعمار مولز  
ٚ " ِٛي دثٟ"ِجّؼب رجبس٠ب صغ١شا ج١ّؼٙب فٟ دثٟ، ٚأّ٘ٙب  30ِشاوض رجبس٠خ سئ١غ١خ ٚ 4اٌزٟ رّزٍه  "اػّبس ٌِٛض" اسرفؼذ أسثبح ششوخ 

١ٍِْٛ دسُ٘ رُ رحم١مٙب خالي ٔفظ  1656 ، ِمبسٔخ ثأسثبح لذس٘ب 2016ثٕٙب٠خ ػبَ ( ٌٍغُٙ/فٍظ14.4)١ٍِْٛ دس1874ُ٘، إٌٝ "ِبس٠ٕب ِٛي"

، ثبإلظبفخ إٌٝ أخفبض رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ % 8ٚ ٠ؼٛد عجت اسرفبع األسثبح خالي اٌفزشح اٌحب١ٌخ إٌٝ اسرفبع اإل٠شاداد ثٕغجخ  2015اٌفزشح ِٓ ػبَ 

 .١ٍِ2015ْٛ دسُ٘ خالي ػبَ  ١ٍِ236ْٛ دسُ٘ ِمبثً  197ٌزصً إٌٝ %  17ثٕغجخ 
 


