النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية
تطور مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب
ألسواق المال العربية

العدد الثامن | األحد  13سبتمبر| 2020
أسواق المال العربية في أسبوع
▪ تباينت اغالقات األسواق المالية العربية خالل األسبوع الماضي وسط أداء حذر للمستثمرين انعكس بدوره
على أداء مؤشرات معظم البورصات العربية في ظل المخاوف من تداعيات موجة ثانية محتملة النتشار
فيروس كورونا ال ُمستجد ،ومتأثرة كذلك باالنخفاضات المسجلة في األسعار العالمية للنفط ومؤشرات
البورصات العالمية المسجلة خالل تلك الفترة.
▪ استمرارا لمساعيها لدعم االبتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة ،أعلنت هيئة السوق المالية السعودية
موافقتها على طلب تصريح إحدى شركات التقنيات المالية الختبار تقنية التداول االجتماعي التي تتيح
لمجموعة من العمالء فرصة االطالع على المحافظ االستثمارية لعمالء آخرين ،واالطالع أيضا على
الصفقات المنفذة لصالح هذه المحافظ ،بهدف االسترشاد باستراتيجياتهم االستثمارية .من جانب آخر ،شهد
األسبوع الماضي تنظيم بورصة الكويت ليومها المؤسسي األول عن بُعد بهدف تقديـم نظـرة أعمــق
حــول فوائــد االستثمار فــي سوق رأس المال الكويتي والتعريــف بالفــرص االستثمارية فــي السوق.
وبهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز أداء السوق ،أعلنت سوق دمشق لألوراق المالية عن إصدار
آليات وضوابط استخدام خدمة التداول عبر اإلنترنت.
▪ شهد األسبوع الماضي اإلعالن عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ،التي ستساهم في زيادة
معدالت تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب ،فضال عن فائدتها
في إ مكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع ،بما يمكن المتعاملين من التخطيط
المالي األفضل.

مؤشرات تداوالت أسواق المال العربية
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معدل التغير

1/9/2020

▪ بحسب بيانات التداول في كل من بورصة ناسداك
والسوق المالية السعودية خالل األسبوع
الماضي ،تصدر سهم شركة أرامكو األسهم
المدرجة في أسواق المال العالمية كأكبر شركة
من حيث القيمة السوقية متفوقا على سهم شركة
أبل بقيمة سوقية تقدر بنحو  2.11تريليون دوالر
مقابل  1.92تريليون لشركة أبل.

مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق
المال العربية (نقطة)

31/8/2023

▪ في المقابل ،انخفضت بورصات كل من البحرين
وأبوظبي ومصر بنسب بلغت  1.45و1.47
و 1.68في المائة على التوالي .وشهدت باقي
البورصات العربية تراجعا في قيمتها السوقية،
بنسب تقل عن الواحد في المائة.

في المقابل ،شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية
انخفاضا هذا األسبوع ،جاء في مقدمتها كل من سوق مسقط
التي تراجع مؤشرها بنسبة  1.60في المائة ،وبورصة
البحرين بنسبة انخفاض بلغت  1.45في المائة.

30/8/2022

▪ من حيث قيمة التداوالت ،سجلت بورصة
بيروت وسوق العراق أعلى قيم تداول بارتفاع
بلغت نسبته  172.9و 89.4في المائة على
التوالي .في حين تراجعت قيمة التداوالت في
عدد من البورصات العربية األخرى خالل
األسبوع الماضي.

▪ سجلت ثالث بورصات عربية ارتفاعا في القيمة
السوقية لألسهم المدرجة بنهاية األسبوع ،حيث
حققت كل من بورصة بيروت والدار البيضاء
وفلسطين مكاسبا بنسب بلغت  2.88و0.35.
و 0.12في المائة على التوالي.

حققت خمس بورصات عربية ارتفاعا طفيفا األسبوع
الماضي ،قادتها بورصات كل من تونس والسعودية
والعراق التي سجلت مؤشرات أدائها ارتفاعا بنسبة 1.38
و 1.12و 0.71في المائة على التوالي ،فيما حقق مؤشرا
بورصتي الدار البيضاء وعمان ارتفاعا بنسبة  0.40في
المائة لكل منهما.
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27/8/2020

▪ سجلت حركة التداوالت ارتفاعا كبيرا في
سوق العراق ،حيث ارتفع حجم التداول في
السوق بنسبة  313في المائة في نهاية
تعامالت األسبوع الماضي .عزز هذا االرتفاع
الحوافز التي تقدمها السوق للمستثمرين بهدف
تقوية الوعي االستثماري ومواصلة التداوالت
عن بعد .كما سجل حجم التداول ارتفاعا كبيرا
في بورصة بيروت قاربت نسبته  294في
المائة .في المقابل ،سجل حجم التداول تراجعا
في عدد من البورصات األسبوع الماضي،
حيث سجلت كل من أسواق مسقط ودمشق
وفلسطين انخفاضا في حجم التداوالت بنسب
تراوحت بين  39و 91في المائة تقريبا.

القيمة السوقية ألسواق المال العربية

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال
العربية بنهاية األسبوع الثاني من شهر سبتمبر المنتهي
بتاريخ  10سبتمبر  2020تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.05
في المائة ،أي ما يعادل  0.43نقطة ،ليصل المؤشر إلى
 424.7نقطة ،مقابل  424.90نقطة بنهاية يوم الخميس
الموافق  03سبتمبر .2020

المؤشر المركب

المصدر :صندوق النقد العربي ،قاعدة بيانات األسواق المالية العربية.

التغير األسبوعي

 0.05في المائة

قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  10سبتمبر (نقطة)
قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  03سبتمبر (نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  15( 2020يناير )2020
أدنى قيمة في عام  17( 2020مارس )2020
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مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية
يقوم صندوق النقد العربي منذ عام  1995باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة ،عالوة على احتساب مؤشر خاص بكل سوق .وهذه
المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام رقم باش المتسلسل ،والمحتسبة بالدوالر األمريكي في نهاية الفترة .يتم بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر
بما يعكس التغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية .يضم المؤشر حاليا ُ سبعة عشر سوقا ماليا عربيا.

نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استنادا ً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع*
هيئة السوووال المالية السوووعاد ة تاافق على طلب تصووور ج تةراة التة ية المالية المةدن من إحدى شووور ال التة يال المالية
الختبار تة ية التداول االجتماعي
بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم االبتكار في مجال التقنيات المالية (فينتك) في السوق المالية السعودية ،أصدر مجلس هيئة السوق
المالية السعودية قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية ال ُمقدم من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال الختبار
تقنية التداول االجتماعي التي ستمكن من اختبار تقنية التداول االجتماعي التي تتيح لمجموعة من العمالء (عمالء متابعين)
باالطالع على المحافظ االستثمارية لعمالء آخرين (عمالء متبوعين) ،والصفقات المنفذة لصالح هذه المحافظ ،ذلك بهدف
االسترشاد بإستراتيجياتهم االستثمارية.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا التصريح ووفق هيئة السوق المالية السعودية يأتي تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة لدعم ابتكارات التقنيات
المالية التي سبق اإلعالن عنها في شهر نوفمبر من عام  ،2019الستقبال طلبات تجارب ابتكارات التقنيات المالية ذات العالقة
بعمل سوق األوراق المالية التي تخضع إلشراف هيئة السوق المالية السعودية ،التي ستعلن في وقت الحق هذا العام عن فتح
المجال الستقبال طلبات التصريح لتجارب التقنية المالية في إطار المرحلة الرابعة من دعم االبتكارات في هذا المجال.
سال دمشق لألورال المالية علن عن إصدار آليال وضاااط استخدان خدمة التداول عبر اإلنترنت
أعلن سوق دمشق لألوراق المالية خالل األسبوع الماضي عن اصدار آليات وضوابط استخدام خدمة التداول عبر اإلنترنت،
بحيث يُتاح للمستثمرين إدخال أوامر البيع والشراء من خالل هذا النظام وذلك عبر تقدم شركات الوساطة المالية الراغبة في ذلك
بتقديم طلب للهيئة ،ومن ثم الحصول على الموافقة الالزم لتنفيذ التداول عن بُعد وفق ضوابط لحماية المستثمرين وضمان أمن
الفضاء اإللكتروني.
اارصة فلسطين تعلن عن تاز ع  160مليان دوالر أمر كي أرااح الشر ال المدرجة لعان 2019
أعلنت بورصة فلسطين أن حصيلة توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة على مساهميها للسنة المالية  ،2019والتي
أعلنت الشركات عن توزيعها ،قد بلغ قرابة  160مليون دوالر أمريكي ،بانخفاض بلغت نسبته  14.89في المائة عن توزيعات
عام  2018التي بلغت ما يقارب  188مليون دوالر أمريكي .بلغ عدد الشركات المدرجة الموزعة لألرباح سواء على شكل أرباح
نقدية أو أسهم مجانية أو كليهما  23شركة مقابل  30شركة موزعة ألرباح عن السنة المالية  .2018في هذا اإلطار ،بلغ عدد
الشركات التي وزعت أرباحا نقدية فقط  18شركة ،فيما بلغ عدد الشركات التي وزعت أسهم مجانية فقط شركة واحدة وعدد
الشركات التي وزعت أرباحا نقدية وأسهم مجانية معا  4شركات.
في سياق متصل ،بلغ المجموع الكلي للتوزيعات النقدية ما قيمته  140.4مليون دوالر أمريكي ،مقابل  151.4مليون دوالر
أمريكي للسنة المالية  2018بانخفاض نسبته  7.2في المائة .في المقابل ،بلغ المجموع الكلي لتوزيعات األسهم  19.6مليون دوالر
أمريكي للسنة المالية  2019مقارنة مع ما قيمته  36.6مليون دوالر للسنة المالية  2018بانخفاض بلغت نسبته  46.3في المائة.
* استنادا إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
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أما العائد على االستثمار فقد بلغ ما نسبته  5.71في المائة ،مقابل  5.27في المائة في عام  ،2018ويعود هذا االرتفاع الطفيف
انعكاسا النخفاض القيمة السوقية للشركات التي قامت بتوزيع األرباح النقدية على مساهميها ،حيث انخفضت القيمة السوقية لها
بنسبة  14.56في المائة مقارنة مع عام .2018
اارصة الكا ت ت ظم امها المؤسسي عن اعد اهدف تةد ووم نظوورأ أعمووووق حووووال فاائوووود االستثمار فووووي سال رأم المال
الكا تي والتعر ووف االفوورص االستثمار ة فووي السال
نظمت بورصة الكويت يومها المؤسسي االفتراضي األول عن بُعد ،يومي  9و 10سبتمبر  ،2020بحضور تسع شركات كويتية
مدرجة في البورصة ،تمثل مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي ،وقطاع االتصاالت ،وقطاع السلع االستهالكية.
تهدف سلسلة األيام المؤسسية لبورصة الكويت إلى تعريف المجتمع االستثماري على الفرص االستثمارية ،وذلك من خالل التقـاء
الشـركات الكويتيـة المدرجــة مــع كبــرى شــركات االستثمار وإدارة األصول الماليـة عالميـا ،مسلطة الضوء على المتانة المالية
واستراتيجية العمل لهذه الشركات ،لتقديم نظـرة أعمــق حــول فوائــد االستثمار فــي سوق رأس المال الكويتي .تفصيال ،اجتمعت
البورصة الكويتية مع  31من المؤسسات االستثمارية وشركات إلدارة األصول على مدار يومين ،وعقدت الشركات الكويتية
المشاركة ،أكثر من  160اجتماعا مع المؤسسات االستثمارية العالمية ومدراء األصول المالية ،والتي تنوعت بين بنوك تجارية،
وصناديق استثمار ،وصناديق تحوط ،وصناديق تقاعد ،وشركات تأمين.
وزارأ التما ن والتةارأ الداخلية تعلن عن تأسيس شر ة البارصة المصر ة للسلع االتعاون مع البارصة المصر ة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع البورصة المصرية عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ،برأس مال
يبلغ  91مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية ،وجهاز تنمية التجارة الداخلية ،والشركة القابضة للصوامع والتخزين،
وهيئة السلع والتموين ،وعدد من البنوك التجارية والبنوك االستثمارية ،وشركة مصر القابضة للتأمين ،وشركة مصر للمقاصة.
جاء تأسيس البورصة بهدف توفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة
المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين ومنتجي
السلع ،حيث أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية ،كما أنها سوف تشجع صغار التجار
بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة ،مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج ،خاصة مع تقليل حلقات تداول
السلع بين الوسطاء .تعتبر بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع المصرية الحاضرة القابلة للتخزين ،تجمع
أطراف عملية التداول ،من تجار ومخازن وبائع ومشتري .حيث أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية
هامة للتسعير من خالل آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب ،وفق آلية لتأهيل المخازن للتعامل في البورصة ،وتوفير بيانات
عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع .بناء عليه ،ستساهم البورصة السلعية في
زيادة معدالت تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب ،فضال عن التوجه الستحداث عقود
مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبال ،بما يُمكن المتعاملين من التخطيط المالي األفضل ،والتحوط من مخاطر تقلبات
األسعار ،فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها لتنظيم تداوالتها.
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استنادا ً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية

5

قيمة التداول ألسواق المال العربية (وحدة عملة محلية)*

* قيمة التداول لبورصة فلسطين بالدوالر.

نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استنادا ً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية

6

القيمة السوقية ألسواق المال العربية (وحدة عملة محلية)*

* القيمة السوقية لبورصة فلسطين بالدوالر.

نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استنادا ً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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