
ABRAJUSD1.171.170.00%1137               160شزكت ابزاج انىطُيت

  انًؤطظت انعزبيــت 

نهفُـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.531.55-1.29%74,971            7,646  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 
APICUSD1.891.880.53%31172,936        325,149

انعقاريت انخجاريت 

نالطخثًار انًظاهًت 
AQARIYAJOD0.730.721.39%2694               715

ARABJOD0.770.81-4.94%150                 54 انًظخثًزوٌ انعزب

AREJOD0.30.30.00%0-                0انًؤطظت انعقايت انعزبيت

AZIZAJOD2.822.820.00%078                 310 دواجٍ فهظطيٍ

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيج جاال نصُاعت األدويت

BOPUSD2.742.84-3.52%55110,472        302,843  بُك فهظطيٍ

BPCUSD4.954.950.00%2120               594 بيزسيج نألدويت

انعزبيت انفهظطيُيت 

نًزاكش انخظىق
BRAVOJOD1.361.360.00%0-                0

يصُع انشزق نإلنكخزود 

انًظاهًت انعايت انى
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0انعانًيت انًخحذة نهخأييٍ

GMCJOD0.630.64-1.56%1150,000        133,286 يطاحٍ انقًح انذهبي

GUIUSD1.581.59-0.63%66,282            10,137انعانًيت انًخحذة نهخأييٍ

ISBKUSD1.941.940.00%33142,611        276,898انبُك اإلطاليي انفهظطيُي

JCCJOD0.70.70.00%22,500            2,468 طجايز انقذص

 انقذص نهًظخحضزاث 

انطبيت
JPHUSD1.771.78-0.56%41,750            3,089

 انقذص نالطخثًاراث 

انعقاريت
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فهظطيٍ نصُاعاث 

انهذائٍ
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.950.950.00%0-                0 انًشزق نهخأييٍ

انشزكت انىطُيت نصُاعت 

األنًُيىو وانبزوفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.121.120.00%0-                0انىطُيت نصُاعت انكزحىٌ

NICUSD3.23.190.31%33,138            9,889 انخأييٍ انىطُيت

 يزكش َابهض انجزاحي 

انخخصصي
NSCJOD1.281.280.00%13,000            5,416

 فهظطيٍ نهخًُيت 

واالطخثًار
PADICOUSD1.071.08-0.93%3338,166          40,943

بال عقار نخطىيز وإدارة 

وحشغيم انعقاراث
PALAQARJOD0.540.540.00%0-                0

PALTELJOD4.84.80.00%189473,432        3,029,036  االحصاالث انفهظطيُيت

PECUSD1.311.33-1.50%3647,736          63,308 انفهظطيُيت نهكهزباء

دار انشفاء نصُاعت 

األدويت
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  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
PIICJOD2.022.05-1.46%21,455            4,170

فهظطيٍ نالطخثًار 

انعقاري
PRICOJOD0.530.530.00%610,774          8,054

طىق فهظطيٍ نألوراق 

انًانيت
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.241.25-0.80%14113,545        141,891 بُك انقذص

RSRJOD2.852.850.00%0-                0شزكت يصايف راو هللا

انخكافم انفهظطيُيت نهخأييٍ 

انًظاهًت انعايت انى
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.851.87-1.07%175,616            10,252انبُك انىطُي

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 حزطج انعانًيت نهخأييٍ

 االححاد نإلعًار 

واالطخثًار
UCIUSD0.370.370.00%42,306            855

VOICJOD10.0110.010.00%150                 706  يصاَع انشيىث انُباحيت

 انفهظطيُيت نهخىسيع 

وانخذياث انهىجظخيت
WASSELUSD0.690.72-4.17%4428               295

شزكت يىبايم انىطُيت 

انفهظطيُيت نالحصاالث
WATANIYAUSD0.830.84-1.19%1926,797          22,362

عذد العقىد

عذد الشركات المتذاولة

عذد الشركات المرتفعة

عذد الشركات المنخفضة

عذد االسهم المتذاوله

($)قيمة االسهم المتذاولة 0
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 بورصة فلسطيه
ثٍغ . ػٓ إغالق األعجٛع اٌّبظٟ% 1.03ٔمطخ أٞ ثٕغجخ 5.45ٔمطخ ِٕخفعبً  522.08أغٍك ِؤشش اٌمذط ٔٙب٠خ األعجٛع اٌذبٌٟ ػٍٝ 

ٚػٓ ِغز٠ٛبد . صفمخ 474دٚالس ٔفزد ِٓ خالي  4,762,099عُٙ ثم١ّخ  1,421,472دجُ اٌزذاٚي اإلجّبٌٟ ٌألعجٛع إٌّصشَ 

أغٍك عُٙ ششوخ االرصبالد اٌفٍغط١ٕ١خ . ششوخ  فمػ 13ششوخ ث١ّٕب أخفعذ أعؼبس إغالق  3األعؼبس فمذ اسرفؼذ أعؼبس اغاللبد 

د٠ٕبس  3,209,036عُٙ ثم١ّخ   473,432د٠ٕبس دْٚ اٞ رغ١ش ػٓ إغالق االعجٛع اٌّبظٟ، د١ث ثٍغ دجُ اٌزذاٚي  4.80ػٕذ ِغزٜٛ 

ػٓ إغالق األعجٛع اٌّبظٟ، ٚلذ %0.93دٚالس ِٕخفعب ثٕغجخ  1.07٘زا ٚاغٍك عُٙ ثبد٠ىٛ ػٍٝ عؼش. صفمخ 189ٔفزد ِٓ خالي 

ِٕخفعبً ثٕغجخ  2.74اِب ثبٌٕغجخ ٌغُٙ ثٕه فٍغط١ٓ، فمذ اغٍك ػٍٝ . دٚالس 40,943عُٙ ثم١ّخ  38,166ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٗ 

 .  دٚالس 302,843عُٙ ثم١ّخ  110,472د١ث ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٗ . ػٓ إغالق األعجٛع اٌّبظٟ% 3.52
  

 مليون دوالر أرباح البىوك األردوية في فلسطيه 39.5
ٚرشًّ ٘زٖ األسثبح ػٓ اٌفزشح اٌّب١ٌخ ِٓ ِطٍغ . ١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ 39.5ثٍغ إجّبٌٟ أسثبح اٌجٕٛن األسد١ٔخ اٌؼبٍِخ فٟ فٍغط١ٓ، 

 .، ٚفك األسلبَ اٌشع١ّخ اٌصبدسح ػٓ جّؼ١خ اٌجٕٛن، ِٚصذس٘ب عٍطخ إٌمذ اٌفٍغط١ٕ١خ2016اٌؼبَ اٌّبظٟ، دزٝ ٔٙب٠خ ١ٔٛ٠ٛ دض٠شاْ 
اٌجٕه اٌؼشثٟ، ٚثٕه اٌمب٘شح ػّبْ، ٚثٕه األسدْ، ٚثٕه اإلعىبْ، ٚاٌجٕه : ثٕٛن ٟ٘ ٠ٚ7جٍغ ػذد اٌجٕٛن األسد١ٔخ اٌؼبٍِخ فٟ فٍغط١ٓ 

ِٓ إجّبٌٟ أسثبح اٌجٕٛن % ٠ٚ69غزذٛر اٌجٕه اٌؼشثٟ ػٍٝ . األٍٟ٘ األسدٟٔ، ٚاٌجٕه اٌزجبسٞ األسدٟٔ، ٚاٌجٕه األسدٟٔ اٌى٠ٛزٟ

 .ِٓ إجّبٌٟ أسثبح اٌمطبع اٌّصشفٟ اٌفٍغط١ٕٟ وىً% 34األسد١ٔخ فٟ فٍغط١ٓ، ٚٔغجخ رفٛق 
  

 جميع المصارف ملتزمة باألسس والمعايير الدولية: سلطة الىقد
أوذد عٍطخ إٌمذ اٌفٍغط١ٕ١خ ، أْ ج١ّغ اٌّصبسف اٌؼبٍِخ فٟ فٍغط١ٓ ٚاٌّشخصخ ِٓ لجً عٍطخ إٌمذ ٍِزضِخ ثبألعظ ٚاٌّؼب١٠ش 

، 2015ٌغٕخ ( 20)اٌّصشف١خ اٌذ١ٌٚخ، ٚثبٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ اٌخبصخ ثبٌمطبع اٌّصشفٟ ٚفٟ ِمذِزٙب اٌمشاس ثمبْٔٛ سلُ 

ٚلبٌذ عٍطخ إٌمذ إْ ل١بَ اٌذىِٛخ اإلعشائ١ٍ١خ ِّثٍخ ثٛصاسح اٌّب١ٌخ ِؤخشاً، ثّٕخ وزبة . ثشأْ ِىبفذخ غغً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلس٘بة

غّأٔخ ٌٍجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ اعشائ١ً ٌّذح عٕز١ٓ فٟ رؼبِالرٙب ِغ اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ فٍغط١ٓ، جبء ٔز١جخ ٌجٙٛد عٍطخ إٌمذ اٌفٍغط١ٕ١خ 

اٌذث١ثخ ٚاٌّىثفخ ِٕز ػذح عٕٛاد فٟ ِجبي رط٠ٛش اٌزشش٠ؼبد ٚإٌظُ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌشلبث١خ فٟ وبفخ اٌّجبالد ٚػٍٝ االخص ِىبفذخ 

 .غغً االِٛاي ٚر٠ًّٛ االس٘بة
  

 بورصة عمان

١ٍِْٛ  ١ٍِ8.9ْٛ د٠ٕبس ِمبسٔخ ِغ  44.6دٛاٌٟ  26/01 – 22/01ثٍغ اٌّؼذي ا١ٌِٟٛ ٌذجُ اٌزذاٚي فٟ ثٛسصخ ػّبْ خالي اٌفزشح ِٓ 

١ٍِْٛ د٠ٕبس ِمبسٔخ ِغ  222.8، ٚلذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي اإلجّبٌٟ ٌٙزا األعجٛع دٛاٌٟ %401.2د٠ٕبس ٌألعجٛع اٌغبثك ٚثٕغجخ اسرفبع 

١ٍِْٛ عُٙ،  49.9أِب ػذد األعُٙ اٌّزذاٌٚخ اٌزٟ عجٍزٙب اٌجٛسصخ خالي ٘زا األعجٛع فمذ ثٍغ . ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٌالعجٛع اٌغبثك 44.4

أِب ػٓ ِغز٠ٛبد األعؼبس، فمذ أخفط اٌشلُ اٌم١بعٟ اٌؼبَ ألعؼبس األعُٙ إلغالق ٘زا األعجٛع إٌٝ  .ػمذا 14,473ٔفزد ِٓ خالي 

ٌٚذٜ ِمبسٔخ أعؼبس اإلغالق ٌٍششوبد اٌّزذاٌٚخ %. 0.19ٔمطخ ٌألعجٛع اٌغبثك ثئٔخفبض ٔغجزٗ  2,150.6ٔمطخ ِمبسٔخ ِغ  2,146.4

ششوخ لذ أظٙشد اسرفبػبً فٟ أعؼبس أعّٙٙب،  49ششوخ ِغ إغاللبرٙب اٌغبثمخ، فمذ رج١ٓ ثأْ  159أعّٙٙب ٌٙزا األعجٛع ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب 

  .ششوخ 68ث١ّٕب أخفعذ أعؼبس أعُٙ 

 

 سوق دبي

 5رُ ػمذ . ػٓ إغالق األعجٛع اٌغبثك% 0.299ٔمطخ أٞ ثٕغجخ  11.07ٔمطخ ِشرفؼب   3,701.46اغٍك اٌّؤشش اٌؼبَ ٌغٛق دثٟ ػٍٝ 

 45,857دسُ٘ ٔفزد ِٓ خالي   4,218,228,814عُٙ ثم١ّخ   4,125,394,944جٍغبد رذاٚي ثٍغ خالٌٙب دجُ اٌزذاٚي االجّبٌٟ 

ِشرفؼبً  7.60دسُ٘ ٚأغٍك ػٍٝ  238,508,990.1عُٙ ثم١ّخ  31,599,224صفمخ، ٚلذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػٍٝ ششوخ اػّبس اٌؼمبس٠خ 

عُٙ ثم١ّخ  166,515,595اِب ششوخ اساثزه اٌمبثعخ فمذ ثٍغ دجُ اٌزذاٚي ػ١ٍٙب . ػٓ االغالق اٌغبثك% 0.662ثٕغجخ 

 %.5.517ِٕخفعبً ثٕغجخ   1.370دسُ٘، ٘زا ٚاغٍك عُٙ ششوخ اساثزه ػٍٝ عؼش  236,973,532.07
 

 (DIC)دبي لالستثمار 
١ٍِْٛ دسُ٘، ثذٌٚزٟ اإلِبساد ٚإس٠زش٠ب، ٚأٚظذذ اٌششوخ  أْ  11فبصد ششوخ دثٟ ٌالعزثّبس  ثّششٚػبد رزجبٚص ل١ّزٙب 

فٟ ِذ٠ٕخ دثٟ " أٔٛاء ثبٞ أ١ِٕبد"١ٍِْٛ دسُ٘ ٌزشو١ت أثٛاة ِمبِٚخ ٌٍذش٠ك ٌجشج  6.6اٌّششٚػبد اٌجذ٠ذح رشًّ ػمذاً ثم١ّخ 

١ٍِْٛ دسُ٘ ٌفٕذق ِٓ فئخ ثالثخ ٔجَٛ فٟ ِٕطمخ اٌجذاف ثذثٟ، إظبفخ إٌٝ ػمذ  1.3ٚرشًّ اٌّششٚػبد أ٠عبً ػمذاً ثم١ّخ . اٌّالد١خ

 .١ٍِْٛ دسُ٘ فٟ ِصفبح اٌط٠ٍٛخ ٌأل١ٌِٕٛب 1.04ل١ّزٗ 
  

 (DEYAAR)ديار للتطوير العقاري  
 1.27ٚلؼذ دثٟ اٌجٕٛة ٚد٠بس ٌٍزط٠ٛش، ِزوشح رفبُ٘ إلٔشبء ِششٚع ػمبسٞ جذ٠ذ ثبٌّٕطمخ اٌغى١ٕخ فٟ دثٟ اٌجٕٛة ػٍٝ ِغبدخ 

ٌىال اٌطشف١ٓ ٠ٚشًّ ٚدذاد عى١ٕخ ٚرجبس٠خ ِٚذبي ث١غ % ١ٍِ50ْٛ لذَ ِشثغ، ٚثذغت اٌّزوشح، ع١ىْٛ اٌّششٚع ِٕبصفخ ثٕغجخ 

 اٌزجضئخ ِٚشافك ظ١بفخ ٚع١زُ رط٠ٛش اٌّششٚع ػٍٝ ػذح ِشادً، 
 .١ٍِبس دسُ٘ 5.4ِغ اٌؼٍُ اْ إْ دجُ االعزثّبساد فٟ ِششٚػبد اٌششوخ فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ٠صً إٌٝ ٔذٛ 

ثٕٙب٠خ ( ٌٍغُٙ/فٍظ 3.74)١ٍِْٛ دسُ٘  216.1ِٓ ثٕه دثٟ اإلعالِٟ، إٌٝ %  41ٚ لذ رشاجؼذ أسثبح ششوخ  د٠بس ٚاٌٍّّٛوخ ثٕغجخ 

 ،١ٍِ2015ْٛ دسُ٘ رُ رذم١مٙب خالي ٔفظ اٌفزشح ِٓ ػبَ  291.4، ِمبسٔخ ثأسثبح لذس٘ب 2016ػبَ 
 


