
ABRAJUSD1.171.170.00%0-                0شزكت ابزاج انىطُيت

  انًؤطظت انعزبيــت 

نهفُـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.551.550.00%1190,951          140,967  انبُك االطاليي انعزبي

AIGUSD0.140.140.00%0-                0 انًجًىعت األههيت نهخأييٍ

APCJOD4.944.940.00%0-                0 انعزبيت نصُاعت انذهاَاث

انشزكت انعزبيت 

انفهظطيُيت نالطخثًار 
APICUSD1.881.880.00%53445,187        836,904

انعقاريت انخجاريت 

نالطخثًار انًظاهًت 
AQARIYAJOD0.720.73-1.37%1174               177

ARABJOD0.810.810.00%0-                0 انًظخثًزوٌ انعزب

AREJOD0.30.30.00%0-                0انًؤطظت انعقايت انعزبيت

AZIZAJOD2.822.820.00%0-                0 دواجٍ فهظطيٍ

BJPJOD2.42.40.00%1100               339بيج جاال نصُاعت األدويت

BOPUSD2.842.85-0.35%3796,550          273,194  بُك فهظطيٍ

BPCUSD4.954.950.00%31,166            5,727 بيزسيج نألدويت

انعزبيت انفهظطيُيت 

نًزاكش انخظىق
BRAVOJOD1.361.360.00%914,307          27,444

يصُع انشزق نإلنكخزود 

انًظاهًت انعايت انى
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0انعانًيت انًخحذة نهخأييٍ

GMCJOD0.640.66.67%1100               90 يطاحٍ انقًح انذهبي

GUIUSD1.591.590.00%0-                0انعانًيت انًخحذة نهخأييٍ

ISBKUSD1.941.921.04%71222,275        429,186انبُك اإلطاليي انفهظطيُي

JCCJOD0.70.682.94%42,218            2,200 طجايز انقذص

 انقذص نهًظخحضزاث 

انطبيت
JPHUSD1.781.8-1.11%1614,413          25,420

 انقذص نالطخثًاراث 

انعقاريت
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فهظطيٍ نصُاعاث 

انهذائٍ
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.950.914.40%1500               475 انًشزق نهخأييٍ

انشزكت انىطُيت نصُاعت 

األنًُيىو وانبزوفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.121.120.00%11,385            1,551انىطُيت نصُاعت انكزحىٌ

NICUSD3.193.2-0.31%33,000            9,590 انخأييٍ انىطُيت

 يزكش َابهض انجزاحي 

انخخصصي
NSCJOD1.281.280.00%6100,000        180,536

 فهظطيٍ نهخًُيت 

واالطخثًار
PADICOUSD1.081.12-3.57%60347,190        372,651

بال عقار نخطىيز وإدارة 

وحشغيم انعقاراث
PALAQARJOD0.540.540.00%0-                0

PALTELJOD4.84.97-3.42%259283,504        1,942,493  االحصاالث انفهظطيُيت

PECUSD1.331.34-0.75%1917,650          23,793 انفهظطيُيت نهكهزباء

دار انشفاء نصُاعت 

األدويت
PHARMACAREUSD3.63.60.00%110,799          38,876

  بُك االطخثًار 

انفهظطيُي
PIBCUSD1.051.050.00%0-                0

PICOUSD220.00%0-                0شزكت فهظطيٍ نهخأييٍ

 انفهظطيُيت نالطخثًار 

واالًَاء
PIDJOD1.271.270.00%11,000            1,791

 فهظطيٍ نالطخثًار 

انصُاعي
PIICJOD2.052.15-4.65%32,625            7,634

فهظطيٍ نالطخثًار 

انعقاري
PRICOJOD0.530.55-3.64%35,500            4,154

طىق فهظطيٍ نألوراق 

انًانيت
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.251.27-1.57%2444,140          55,337 بُك انقذص

RSRJOD2.852.850.00%0-                0شزكت يصايف راو هللا

انخكافم انفهظطيُيت نهخأييٍ 

انًظاهًت انعايت انى
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.871.89-1.06%1277,577          139,702انبُك انىطُي

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 حزطج انعانًيت نهخأييٍ

 االححاد نإلعًار 

واالطخثًار
UCIUSD0.370.39-5.13%1239,672          15,157

VOICJOD10.019.812.04%2259               3,655  يصاَع انشيىث انُباحيت

 انفهظطيُيت نهخىسيع 

وانخذياث انهىجظخيت
WASSELUSD0.720.75-4.00%19,720            6,998

شزكت يىبايم انىطُيت 

انفهظطيُيت نالحصاالث
WATANIYAUSD0.840.840.00%3060,278          49,783
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 بىرصة فيسطيه
ثٍغ دجُ اٌزذاٚي . ػٓ ئغالق األطجٛع اٌّبظٟ% 1.76ٔمطخ أٞ ثٕظجخ 9.47ٔمطخ ِٕخفعبً  527.53أغٍك ِإشز اٌمذص ٔٙب٠خ األطجٛع اٌذبٌٟ ػٍٝ 

ٚػٓ ِظز٠ٛبد األطؼبر فمذ اررفؼذ أطؼبر . صفمخ 645دٚالر ٔفذد ِٓ خالي  4,595,822طُٙ ثم١ّخ  1,892,240اإلجّبٌٟ ٌألطجٛع إٌّصزَ 

د٠ٕبر ِٕخفعبً ثٕظجخ  4.80أغٍك طُٙ شزوخ االرصبالد اٌفٍظط١ٕ١خ ػٕذ ِظزٜٛ . شزوخ  فمػ 13شزوخ ث١ّٕب أخفعذ أطؼبر ئغالق  5اغاللبد 

٘ذا ٚاغٍك طُٙ . صفمخ 259د٠ٕبر ٔفذد ِٓ خالي  1,942,492طُٙ ثم١ّخ   283,504ػٓ ئغالق االطجٛع اٌّبظٟ، د١ث ثٍغ دجُ اٌزذاٚي % 3.42

 372,650طُٙ ثم١ّخ  347,190ػٓ ئغالق األطجٛع اٌّبظٟ، ٚلذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٗ %3.57دٚالر ِٕخفعب ثٕظجخ  1.08ثبد٠ىٛ ػٍٝ طؼز

د١ث ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٗ . ػٓ ئغالق األطجٛع اٌّبظٟ% 0.35ِٕخفعبً ثٕظجخ  2.84اِب ثبٌٕظجخ ٌظُٙ ثٕه فٍظط١ٓ، فمذ اغٍك ػٍٝ . دٚالر

 .  دٚالر 273,193طُٙ ثم١ّخ  96,550

 

 ىشرمات اىمساهمة اىعامة" امتتاب"بىرصة فيسطيه تعيه عه إطالق وظاً 

 18/12/2016أػٍٓ اٌزئ١ض اٌزٕف١ذٞ ٌجٛرصخ فٍظط١ٓ أدّذ ػ٠ٛعخ ػٓ ثذء اٌؼًّ ثٕظبَ االوززبة اإلٌىززٟٚٔ ٌٍشزوبد اٌّظبّ٘خ اٌؼبِخ ثزبر٠خ 

ِٓ أطّٙٙب ٌٍجّٙٛر ٌالوززبة اٌؼبَ فٟ طٛق % 10ثبٌزشآِ ِغ ػ١ٍّخ االوززبة اٌزٟ رٕفذ٘ب شزوخ طٕذ ٌٍّٛارد االٔشبئ١خ، د١ث لبِذ ثطزح 

اإلٌىززٟٚٔ لذ رُ رط٠ٛزٖ ٚاطزذذاثٗ داخ١ٍبً فٟ ثٛرصخ فٍظط١ٓ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ ١٘ئخ طٛق رأص اٌّبي " اوززبة"ٚأوذ ثأْ ٔظبَ . االصذاراد األ١ٌٚخ

اإلٌىززٟٚٔ اٌذٞ أغٍمزٗ فٟ اٌؼبَ " ئفصبح"ٚأوذ ػ٠ٛعخ ثأْ ٘ذا اٌّشزٚع ٠ؼذ ٚادذ ِٓ أُ٘ األٔظّخ اٌزٟ أصذررٙب اٌجٛرصخ أطٛحً ثٕظبَ . اٌفٍظط١ٕ١خ

، ٚغ١ز٘ب ِٓ األٔظّخ اٌزٟ رٕذرج ظّٓ رٛجٙبد 2013، ِٚشزٚع اٌزظ٠ٛخ إٌمذ٠خ اٌذٞ رُ رطج١مٗ ثبٌزؼبْٚ ِغ طٍطخ إٌمذ اٌفٍظط١ٕ١خ فٟ اٌؼبَ 2015

طبد ّبراٌجٛرصخ اإلطززار١ج١خ ثبالررمبء ثّظزٜٛ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌجّٙٛر اٌّظزثّز٠ٓ ٚاٌّزؼب١ٍِٓ فٟ لطبع األٚراق اٌّب١ٌخ ثّب ٠زّبشٝ ِغ اٌّ

 .اٌفعٍٝ ٚاٌّؼب١٠ز اٌؼب١ٌّخ
 

 مييىن دوالر 35تصذر سىذات قرض ىخمس سىىات قيمتها " أيبل"
١ٍِْٛ دٚالر أ١ِزوٟ،  35أ٠جه، طٕذاد لزض جذ٠ذح ٌّذح خّض طٕٛاد، ثم١ّخ اط١ّخ ئجّب١ٌخ ثٍغذ  -أصذرد اٌشزوخ اٌؼزث١خ اٌفٍظط١ٕ١خ ٌالطزثّبر

وّب . ٚػمذد ١٘ئخ ِبٌىٟ طٕذاد اٌمزض اجزّبػٙب األٚي فٟ راَ هللا. فٟ اوززبة خبص ثّشبروخ رظؼخ ثٕٛن ٚشزوبد ِٓ فٍظط١ٓ ٚاألردْ ٚاٌجذز٠ٓ

لذ صبدلذ ػٍٝ " أ٠جه"ٚوبٔذ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌـ. لبِذ ١٘ئخ ِبٌىٟ طٕذاد اٌمزض ثبٔزخبة ٚرؼ١١ٓ اٌظبدح شزوخ اٌٛطبغخ ٌألٚراق اٌّب١ٌخ أ١ِٕبً ٌإلصذار

 .  ١ٍِ2016ْٛ دٚالر أ١ِزوٟ فٟ اجزّبػٙب غ١ز اٌؼبدٞ اٌذٞ ػمذرٗ فٟ راَ هللا، خالي شٙز وبْٔٛ األٚي  35ئصذار طٕذاد لزض ثم١ّخ 
 
  

 بىرصة عمان

١ٍِْٛ د٠ٕبر ٌألطجٛع  ١ٍِ7.1ْٛ د٠ٕبر ِمبرٔخ ِغ  8.9دٛاٌٟ  19/01 – 15/01ثٍغ اٌّؼذي ا١ٌِٟٛ ٌذجُ اٌزذاٚي فٟ ثٛرصخ ػّبْ خالي اٌفززح ِٓ 

١ٍِْٛ د٠ٕبر ٌالطجٛع  ١ٍِ35.7ْٛ د٠ٕبر ِمبرٔخ ِغ  44.4، ٚلذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي اإلجّبٌٟ ٌٙذا األطجٛع دٛاٌٟ %24.7اٌظبثك ٚثٕظجخ اررفبع 

أِب ػٓ  .ػمذا ١ٍِ15,656ْٛ طُٙ، ٔفذد ِٓ خالي  38.9أِب ػذد األطُٙ اٌّزذاٌٚخ اٌزٟ طجٍزٙب اٌجٛرصخ خالي ٘ذا األطجٛع فمذ ثٍغ . اٌظبثك

ٔمطخ ٌألطجٛع  2,176.9ٔمطخ ِمبرٔخ ِغ  2,150.6ِظز٠ٛبد األطؼبر، فمذ أخفط اٌزلُ اٌم١بطٟ اٌؼبَ ألطؼبر األطُٙ إلغالق ٘ذا األطجٛع ئٌٝ 

شزوخ ِغ ئغاللبرٙب  152ٌٚذٜ ِمبرٔخ أطؼبر اإلغالق ٌٍشزوبد اٌّزذاٌٚخ أطّٙٙب ٌٙذا األطجٛع ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب %. 1.21اٌظبثك ثأخفبض ٔظجزٗ 

  .شزوخ 79شزوخ لذ أظٙزد اررفبػبً فٟ أطؼبر أطّٙٙب، ث١ّٕب أخفعذ أطؼبر أطُٙ  45اٌظبثمخ، فمذ رج١ٓ ثأْ 

 

 سىق دبي

جٍظبد رذاٚي  5رُ ػمذ . ػٓ ئغالق األطجٛع اٌظبثك% 0.81ٔمطخ أٞ ثٕظجخ  30.20ٔمطخ ِٕخفعبً   3,690.39اغٍك اٌّإشز اٌؼبَ ٌظٛق دثٟ ػٍٝ 

صفمخ، ٚلذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي  42,582درُ٘ ٔفذد ِٓ خالي   4,904,899,827طُٙ ثم١ّخ   4,125,394,944ثٍغ خالٌٙب دجُ اٌزذاٚي االجّبٌٟ 

اِب . ػٓ االغالق اٌظبثك% 1.436ِٕخفعبً ثٕظجخ  7.55درُ٘ ٚأغٍك ػٍٝ  210,741,138طُٙ ثم١ّخ  27,834,193ػٍٝ شزوخ اػّبر اٌؼمبر٠خ 

درُ٘، ٘ذا ٚاغٍك طُٙ شزوخ اراثزه ػٍٝ طؼز  463,084,556طُٙ ثم١ّخ  315,724,432شزوخ اراثزه اٌمبثعخ فمذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٙب 

 %.2.685ِٕخفعبً ثٕظجخ   1.450
 

 
 (EMAAR)إعمار اىعقارية  

. اٌجز٠طب١ٔخ'' دارىٛ ثٍفٛر ث١زٟ''أٔٙب لذ ِٕذذ ػمذ ئٔجبس األطبطبد اٌخزطب١ٔخ اٌّظٍذخ ٌجزج اٌخٛر فٟ دثٟ ٌشزوخ " ئػّبر اٌؼمبر٠خ"لبٌذ شزوخ 

ٚٚفك . فٟ ِفبٚظبد ِغ ِمب١ٌٚٓ ٌؼمذ اطزىّبي اٌجٕٝ اٌفٛل١خ ٌٍّشزٚع'' ئػّبر اٌؼمبر٠خ''ٚأٚظذذ أْ أػّبي ثٕبء األطبطبد طزٕطٍك، فٟ د١ٓ دخٍذ 

أٌف  1.2ِزز رمز٠جبً، ٠ٚمغ اٌجزج ػٍٝ ِظبدخ رجٍغ  100ِززاً ٠ٚش٠ذ ػٓ ثزج خ١ٍفخ ثّمذار  928اٌج١بٔبد ٠ؼذ ثزج اٌخٛر أػٍٝ ثزج فٟ اٌؼبٌُ ثطٛي 

 .١ٍِ2020بر درُ٘ ٠ٚزٛلغ أْ ٠ٕزٟٙ ِٕٗ فٟ اٌؼبَ  3.67٘ىزبر، ٚثزىٍفخ 
 

 (DSI)دريل آوذ سنو إوترواشيىواه 

ٚأوذد اٌشزوخ أْ رٍه األٔجبء . ٔفذ شزوخ در٠ه آٔذ طىً ئٔززٔبش١ٛٔبي، األٔجبء اٌّزذاٌٚخ ػٓ اطزمبٌخ اٌّذ٠ز اٌزٕف١ذٞ اٌجذ٠ذ ٌٍشزوخ ٚائً ػالْ

ٚلبٌذ اٌشزوخ، فٟ ِطٍغ أوزٛثز اٌّبظٟ، ئْ خٍذْٚ اٌطجزٞ اطزمبي ِٓ ِٕصت اٌزئ١ض . اٌخبصخ ثبالطزمبٌخ غ١ز صذ١ذخ ٚال رّذ ٌٍذم١مخ ثصٍخ

ٚشغً ػالْ لجً االٔعّبَ ٌٍشزوخ ػذح ِٕبصت ل١بد٠خ فٟ شزوبد ئل١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ ِٓ . اٌزٕف١ذٞ ٌٍشزوخ، ٚرُ رؼ١١ٓ ٚائً ػالْ رئ١ظبً رٕف١ذ٠بً جذ٠ذاً 

 .ث١ٕٙب ِٕصت اٌزئ١ض اٌزٕف١ذٞ ٌـ أروبد٠ض اٌشزق األٚطػ 
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، وبْ ِزٛافمب ِغ رٛلؼبد 2016، ئْ اٌمطبع اٌؼمبرٞ خالي اٌؼبَ اٌّبظٟ "دظ١ٓ طجٛأٟ"لبي رئ١ض ِجٍض ئدارح شزوخ داِبن اٌؼمبر٠خ 

أٌف ٚدذح طى١ٕخ، ٚأْ اٌٛدذاد اٌزٟ  20ٚأشبر ئٌٝ أْ دثٟ رذزبج ط٠ٕٛب . دااٌعغٛغ، ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ظزمز أداؤٖ خالي اٌؼبَ اٌجبرٞ ٚاٌمبدَ

أْ ٠ىْٛ ٌزفغ " طجٛأٟ"ٚٔفٝ . أٌف ٚدذح، دظت رأ٠ٗ 12آالف ٚدذح، ٚط١ذخً اٌظٛق ٘ذا اٌؼبَ ٔذٛ  10دخٍذ اٌظٛق اٌؼبَ اٌّبظٟ رمذر ثٕذٛ 

ٚأٚظخ خالي ِمبثالد رٍفش١ٔٛ٠خ . اٌجٕٛن اإلِبرار١خ ألطؼبر اٌفبئذح ثؼذ  لزار اٌف١ذراٌٟ األِز٠ىٟ رفغ أطؼبر اٌفبئذح، أٞ رأث١ز ػٍٝ ِج١ؼبد اٌشزوخ

صٛي اررفبع ي ِٚؼٗ، أْ طؼز اٌفبئذح ال ٠إثز، ثبػزجبرٖ ل١ٍال ٠ٚصً ئٌٝ ٔصف ثبٌّئخ أٚ رثغ ثبٌّئخ، الفزبً ئٌٝ أْ ِج١ؼبد اٌشزوخ رجذأ ثبٌزأثز فٟ دب

 %. 1ٔظجخ اٌفبئذح ئٌٝ 
 

 


