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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.23نقطة أي بنسبة 6.02نقطة منخفضا  481.48أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة487دوالر نفذت من خالل 3,491,948سهم بقيمة 2,454,107اإلجمالي لألسبوع المنصرم  
دينار منخفضا عن األسبوع 5.40أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى11شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 5اغالقات 

هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة76دوالر نفذت من خالل 284,652سهم بقيمة 37,551، حيث بلغ حجم التداول %0.92الماضي بنسبة 
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، . دوالر92,992سهم بقيمة 79,371عن األسبوع الماضي ، وقد بلغ حجم التداول 3.33%دوالر منخفضا بنسبة 1.16

.دوالر420,047سهم بقيمة 165,328حيث بلغ حجم التداول عليه . عن األسبوع الماضي% 1.18منخفضا بنسبة 2.52فقد اغلق على 

سلطة النقد

الموافقة على رفع الحد األدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل 06/05/2015قرر مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
مليون دوالر أميركي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة، مع إعطاء المصارف مهلة أقصاها 75إلى مليون دوالر أميركي50المصرفي في فلسطين من 

وذكرت سلطة النقد أن ذلك يأتي انسجاماً مع  .ثالث سنوات من تاريخ صدور التعليمات الالزمة لذلك لاللتزام باستكمال رفع رأس المال وفقاً للقرار المذكور

دامة، ية المستخطتها الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقيق التنم
نقطة في نيسان 16.3هذا و شهد مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال االقتصاد الفلسطيني لشهر أيار الحالي تراجعاً من . II/IIIوتمهيداً لتطبيق متطلبات بازل 

حدة نقطة خالل الشهر الحالي، متأثراً بذلك على وجه الخصوص بتراجع دورة األعمال في الضفة الغربية، وذلك بالرغم من انخفاض0.1-إلى نحو 
.التراجع في قطاع غزة إثر تحسن أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية واإلنشاءات

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع 8.4مليون دينار مقارنة مع 9.8حوالي 28/05–24/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

.  مليون دينار لالسبوع السابق41.8مليون دينار مقارنة مع  39.3، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي % 17.5السابق وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستويات  .عقداً 14,672مليون سهم، نفذت من خالل  37.1أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ  

نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته 2,164.7نقطة مقارنة مع 2,177.2األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد 54شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 167ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.58

.شركة74أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

"األردنية لضمان القروض"و" البنك اإلسالمي"اتفاقية بين 
ت الصغيرة روعاقال الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك اإلسالمي األردني، إن البنك وقع اتفاقية مع الشركة األردنية لضمان القروض بهدف دعم المش

روض القوالمتوسطة، وذلك من خالل تقديم البنك التمويالت الالزمة لها، وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وبكفالة الشركة األردنية لضمان 
لمشروعات وأضاف إن هذا التمويل سيساهم في نمو وتوسع عمل هذه الشريحة المهمة في تحريك عجلة االقتصاد الوطني، من خالل تقديم الدعم ل .للتمويالت

.المتوسطة والصغيرة والتي تحظى باهتمام البنك اإلسالمي، وفي توفير الحلول المصرفية المناسبة لها وفق الضوابط الشرعية

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.87نقطة أي بنسبة 118.10نقطة منخفضا 4,000.5اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على 23,853درهم نفذت من خالل 2,681,825,067سهم بقيمة  1,455,467,641خاللها حجم التداول االجمالي 

اما شركة . عن االغالق السابق% 4.878منخفضا بنسبة 7.800درهم وأغلق على  409,428,190سهم بقيمة 51,318,697شركة اعمار العقارية  
درهم 2.300درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 179,495,133سهم بقيمة 76,441,068ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها  

%.4.564منخفضا بنسبة 

دبي المالي

عتباراً من عالوة على استحداث فترة التداول وفق آخر سعر إغالق ا« جلسة ما قبل اإلغالق»أعلن سوق دبي المالي اعتزامه تطبيق الصيغة المطورة من 
وامر، جلسة ما قبل اإلغالق بصيغتها الجديدة إطاراً ينظم مختلف عمليات إدخال وإلغاء األ»ووفقاً لذلك ستوفر . 2015يونيو 4يوم الخميس الموافق 

وهو سعر )دقائق، للمستثمرين وضع أوامرهم وفق سعر اإلغالق 5ومطابقة أوامر البيع والشراء، في حين تتيح فترة التداول وفق آخر سعر إغالق، ومدتها 
دقيقة ظهراً إلى الساعة 45من الساعة الواحدة و« جلسة ما قبل اإلغالق»و بموجب تلك الصيغة المطورة ستكون (. المزايدة المحتسب من خالل النظام

.ثانية20دقيقة و55الواحدة و

(DIB)دبي اإلسالمي 
مليون دوالر وأجله خمس سنوات 750قالت وثيقة من البنوك المرتبة لصكوك لبنك دبي اإلسالمي يوم األربعاء إن البنك سعر اإلصدار البالغة قيمته 

ألصول نيابة عن آخر قد وقالت الوثيقة إن إصدار صكوك الوكالة التي بموجبها يدير طرف ما ا. وبتكلفة اقتراض أقل بكثير بفعل الطلب االستثماري الكبير
وجاء فرق السعر النهائي عند الحد  .بالمئة2.921نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وبمعدل ربح 125استكمل بهامش سعر 

نقطة أساس الذي أعلن في وقت 140نقطة أساس وأقل بكثير من السعر االسترشادي األولي البالغ 135إلى 125األدنى للنطاق االسترشادي المعدل 
.  مليار دوالر وذلك عندما جرى تعديل النطاق االسترشادي بالخفض1.6وأعلنت البنوك المرتبة أن دفتر طلبات االكتتاب تجاوز  .سابق من يوم األربعاء


