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تطور مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب
ألسواق المال العربية

أسواق المال العربية في أسبوع
▪

▪

▪

▪

▪

▪

سججتل غالبية مؤشججرا أداء البورصججا العربية ارتفاعا بنهاية األسججبوع الماضججيل لتفافع على مساسججبها المفققة األس األسججبوع
السجاب على صجعيد نشجاط التداوال والقيمة السجوقية في مععم األسجوا المالية العربية .عسس هذا التفسج النتائج الربع سجنوية التي
شجججهدتها بعل الشجججرسا العربية المدرتة في نهاية الربع الثالث والتي أشجججار إلى تعافي تدريتي م اآلثار السجججلبية لتداعيا
فيروس سورونا .سما سا لتفسجج أداء األسججوا المالية العالميةل واسججتقرار أسججعار النفطل إضججافة إلى اسججتمرار األابار ابيتابية
المتعلقة باستشاف لقافا تديدة م عدة دوس لفيروس سورونال أثرا إضافيا داعما لنشاط البورصا العربية.
في إطار توطيد عألقا البورصججا العربية مع المؤسججسججا االسججتثمارية بهدف تع ي الصججأل مع الشججرسا المصججدرة لألسججهم
وأدوا الداس الثاب م الصجججسوا والسجججندا ل نعم سجججو دبي المالي األس األسجججبوع الماضجججي "ع بُعد مؤتمر" المسجججتثمري
العالميي 2020ل تاء ذلا م األس سججلسججلة م االتتماعا مع  61مؤسججسججة اسججتثمارية عالمية تدير متتمعة أصججوال قدرها 3.5
تريليو دوالر.
بهدف تع ي ابطار التنعيمي الداعم للتقنيا المالية الفديثة (فينتا) في البورصا العربيةل أصدر متلس هيئة السو المالية
السعودية األسبوع الماضي قراره بالموافقة على طلب تصريح تتربة التقنية المالية ال ُمقدم م إفدى الشرسا الاتبار ادمة المستشار
اآللي .في نفس السيا وتبزيزا لمبادئ الشموس الرقمي أعلن بورصة قطر ع فصولها على شهادة اعتماد م مرس “مدى"
للتسنولوتيا المساعدة وذلا لتمي الموقع ابلستروني لبورصة قطر على شبسة ابنترن ل فيث يتم منح هذه الشهادة للمؤسسا التي
تقوم بتطبي معايير النفاذ الرقمي العالمية على منصاتها الرقمية.
استمرارا لسعي البورصا العربية لألنضمام إلى مؤشر ( )MSCIلألسوا الناشئةل عمل بورصة السوي األس األسبوع الماضي
على اتااذ سلسلة م ابتراءا الدائمة والمؤقتةل بالتعاو مع الشرسة السويتية للمقاصةل فيث قام بورصة السوي والشرسة
السويتية للمقاصة بتنفيذ تغييرا دائمة على آلية التداوس م األس تفعيس فسابا التاصيص المعني بآلية ماصصة لمديري األصوس
السبيرة لتتميع أوامر العمألءل وم ثم تسوية الصفقا وتو يعها على العمألء في نهاية تلسة التداوس.
في إطار تع ي تهود البورصا لتنمية بورصا الشرسا الصغيرة والمتوسطةل أعلن البورصة المصرية ع الموافقة على
استثناء المشروعا الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيس" ل م شروط ضرورة توفر رعاة لتقديم الدعم لهذه الشرسا فاس استيفائها
المعايير السمية والنوعية وموافقة اللتنة الماتصة .في نفس السيا أنه البورصة المصرية تعديس القواعد المنعمة لعمس الرعاة
المعتمدي في بورصة النيس .م تانب آار أعلن البورصة المصرية االنتهاء م تطوير مفددا سعر إغأل األسهم وإقرار العمس
بطريقة الفساب التديدة اعتبارا م يوم الاميس  19نوفمبر.
بهدف تع ي الثقافة المالية في البورصا العربيةل أعلن بورصة الدار البيضاء ع التوقيع على اتفاقية شراسة مع و ارة التربية
الوطنية والتسوي المهني والتعليم العالي والبفث العلمي لتع ي الثقافة المالية لدى الطلبة.

مؤشرات تداوالت أسواق المال العربية

رصجججةت ع
يل الم ة  ،شجججهقت مؤشججج ات الا ار
انخفة جة يل نهةي األسجو المة جل ،ث سجّت مؤشج ات
رصججةت ب م منجج قط الب اا م جج ا انخفة ججة
ن وهه مة  1.08 0.01يل المةة .
ت ا

▪ في هذا الصجددل سجتل تسجع بورصجا عربية ارتفاعا
عمجا لألورا
في قيمجة التجداوسل تقجدمتهجا بورصجججججة ا
المالية التي ارتفع قيمة تداوالتها بشجججسس سبير األس
األسجججبوع بما يعسس انتهاء فترة الفعر الشجججامس التي
فُرضججج بسجججبب التدابير الصجججفية المتعلقة بفيروس
سجورونججال بجمججا أثجر إيجتججابججا عجلجى مجعججدال تججداوس
المستثمري في البورصة.

▪

▪

▪

▪

ستل غالبية مؤشرا أداء القيمة السوقية في أسوا
الماس العربية تفسنا بنهاية األسبوع الماضيل لتستس
ارتفاعا بنسبة  0.56في المائة.
في هذا ابطارل ستل افدى عشرة بورصة عربية
ارتفاعا في قيمتها السوقية بنهاية األسبوعل عسس ذلا
ابرتفاع استمرار التفاؤس الذي يسود البورصا
العربية بشأ مسارا التعافي االقتصاديل إضافة إلى
االرتفاعا ال ُمفققة في مؤشرا القطاعا الرئيسة في
عدد م البورصا العربية بما يشمس قطاعا البنوا
والادما المالية والصناعة.
تقدم بورصة فلسطي االرتفاعا المستلة في القيمة
السوقية األس األسبوع الماضي لتفق مساسب بنفو 4
في المائةل مستفيدة م االرتفاع المستس لتميع
مؤشراتها القطاعيةل فيث ستس مؤشر االستثمار
ارتفاعا بنسبة  6في المائة .سما ستل مؤشرا البنوا
والادما المالية والادما ل والتأمي والصناعة
ارتفاعا بنسب تراوف بي  0.7و 6في المائة على
الترتيب.
سذلا ستل بورصا سس م الدار البيضاء ودبي
ودمش ومسقط ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسب
تراوف بي  1و 2في المائةل وشهد بورصا سس
م أبوعبي والسعودية والسوي وع اما والبفري
ومصر ارتفاعا بنسب بلغ أقس م وافد في المائة.
في المقابسل ستل بورصتي قطر وبيرو تراتعا
بنسب  2.6و 1.8على الترتيب.
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▪ على صججعيد فتم التداوسل سججتل عشججرة بورص جا
عربيجة ارتفجاعجا في فتم تجداوالتهجا بنهجايجة األسجججججبوع
الماضجيل تاء على رأسجها بورصجة ع اما ل في ضجوء
ارتفاع نسججججبة فتم التداوس ليصججججس إلى  28.4مليو
ورقجة مجاليجة مقجابجس  6.9مليو ورقجة بنهجايجة تعجامأل
األسبوع الساب عليه.

ارتفةعة خال
رصجةت ع
سجّلت مؤشج ات الا عشج
رصج ج يت جججط االرتفةعةت،
األسجججو المة جججل .ت قم
ل جّ مؤشج ة صجب لا و جو  5.30يل المةة  .ي مة سجّت
رصجججةت ب م ل ل القار الو ضجججة ال جججب لي ت ن
2.35 1.17
ا ظول لمش ج ارتفةعة و ج ت ا
يل المةة  .بمة شجججهقت مؤشججج ات رصجججةت ب م ع لمةن
الك ي الوح ي ارتفةعة و اق م ا ق يل المةة .

القيمة السوقية ألسواق المال العربية

▪ سجججججتلج قيمجة التجداوال في أسجججججوا المجاس العربيجةل
انافاضججا بنسججبة قارب  12في المائة بنهاية األسججبوع
الماضججيل وسججط تباي ألداء مؤشججرا قيم التداوس في
البورصا العربية.

▪ في المقابس سججتل امس بورصججا عربية انافاضججا
في قيمجة التجداوال األسجججججبوعيجةل تجاء على رأسججججهجا
بورصجة فلسجطي التي انافضج قيمة تداوالتها بنسجبة
 78.15في المجائجة األس األسجججججبوع المجاضجججججيل سمجا
سججججتل بورصججججا سس م قطر والسوي وأبوعبي
ودبي تراتعا بنسجججب تراوف ما بي  13.5و 30في
المائة.

سج لّ المؤشج الم ب لنجوق ا الو ق الب ل لوسج اا المةل
وهةي تبةمالت األسجو الموههل يل الهةسج عشج م
الب
شججججه ن يمو  2020ارتفجةعجة وح  0.68يل المجةةج م جةرنج
وهجةي تبجةمالت األسججججو ال ُموههل يل  12ن يمو  ،2020مة
يبجةل  2.84ن طج ل وهل تبجةمالت األسججججو عوجق م ججججه
 421.1ن ط .

مبق الهغ
المنقر :صوق ا الو ق الب ل ،قةعق

التغير األسبوعي

المؤش الم ب
ةنةت األس اا المةل الب

.

 0.68في المائة

قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  19نوفمبر (نقطة)
قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  12نوفمبر (نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  15( 2020يناير )2020
أدنى قيمة في عام  17( 2020مارس )2020

421.14
418.30
455.39
365.62

مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية
مّهمب  ،عال عتى ا ه ةب مؤش خةص ك س ا .ذه
تط ر الا األس اا المةل الب
ي م صوق ا الو ق الب ل موذ عةم  1995ة ه ةب مؤش م ب ي
المؤش ات م جح ةل م ال ق ةسهخقام رقم ةش المه ت  ،المحه و ةلق الر األم يكل يل نهةي الفه  .يهم شك ل ري تحقيث ع و الش بةت المقرج يل المؤش
مة يبك الهغ ات يل ال م ال ق الوةتّ ع إ ةي ا ذف اي م الش بةت المقرج يل األس اا المةل الب  .يضم المؤش ةل ة ُ سوب عش س قة مةل ة ع ة.

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

1

أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
األسواق المالية في اإلمارات تعلن نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2020
اعت ب م سج قل ا ظول لو راا المةل ل ل المةلل خال األسججو المة ججل ع ن ج الهزام الم ججة م البةم المحت األجوو ع
الو ةنةت المةل الخةصج ةل الاةلث م عةم  2020يل ق ل يه المهت الزمو ال ةن ن المحقل لإلينجة ع نهةة الشج بةت المقرج
المحقل فه  45ي مة م تةريخ انههة الفه المةل  .قق تغ ذه الو ججججو  92.2يل المةة م الشججج بةت ال ُمقرج يل سججج ا ا ظول
لو راا المةل  97 ،يل المةة لتش بةت ال ُمقرج يل س ا ل ل المةلل.
سوق دبي المالي ينظم مؤتمر المستثمرين العالميين  2020عن بُعد لتوطيد العالقات مع المؤسسات االستثمارية
هقف تبزيز النجالت م الشج بةت ال ُمنجقر لوسجهم ال ات القخ الاة م النجك ا ال جوقات يل سج ا ل ل المةلل م المؤسج جةت
يطةن ة آسجج ة ،نظم سجج ا ل ل المةلل خال األسججو المة ججل مؤتم ع ُبق لتم ججهام ي
االسججهامةري البةلم يل ال اليةت المهحق
البةلم  .2020جة ذلك م خال سججت ججت م االجهمةعةت الف لي م  61مؤس ج ج اسججهامةري عةلم تقي مّهمب اص ج ال ققر ة 3.5
ت يت ن ل الر .تم خال المؤتم اسجهب اض م جؤ ل الشج بةت ال ُمنجقر لوسجهم ال ات القخ الاة يل سج ا ل ل المةلل لوهةة اعمةلهة
اسجججه ات ّ ةت نم ة آيةقهة الم جججه وت الم ن الهل اظه تهة نمةذ اعمةلهة يل الهبةم م تقاع ةت ي س ب ر نة ال ُم جججهّق .تّقر
شجم ذلك 1531
اإلشجةر إلى ان سج ا ل ل قق نّح يل اسجه طةب  1925م جهام ا اجوو ة جقيقا موذ قاي البةم الحةلل هى نهةي ابه
م جهام ا ي لية 421 ،مؤسج ج اسجهامةري ل تف ذلك إجمةلل عقل الم جهام ي األجةن يل ال ج ا وهةي ابه  2020إلى  310.3الف
م جهام ا اق  303.3الف م جهام ا ي لية نح  6.9الف م جهام ا مؤسج ج ة .اسجهح ذ الم جهام ن األجةن عتى  51ةلمةة م تقا الت
ال ا موذ قاي البةم الّةري ي مة صت ن االسهامةر المؤس ل م الهقا مة ن وهه  44ةلمةة .
هيئة السوق المالية السعودية تعلن موافقتها على طلب تصريح تجربة التقنية المالية الختبار خدمة المستشار اآللي )(Robo Advisory
ال ج ج ا المةل ال جججب لي
هقف ت ي إطةر توظ مل يقعم ا هكةر اله و المةل (ي وهك) يل ال ج ج ا المةل ال جججب لي  ،اصجججقر مّت
األسجو المة جل ق اره ةلم اي عتى طت تنج يح تّ اله و المةل الخهوةر خقم الم جهشجةر ا لل ( )Robo-Advisoryال ُم قم م
خال إ ق الش بةت الهل سهمك الم هام ي م الحن عتى خقمةت اسهشةري م خال مون إلكه ن (ا تطو إلكه نل) ،شأن
رق مةل ا نةم اسججهامةري ط ي إلكه ن  .بمة ت قم الشجج ب خقم إلار االسججهامةرات ط ي آل  ،الهل يمك لتم ججهام ي م
خاللهة االسجهامةر شجك تت ةةل عو المونج ا الهطو  ،ث يبطل لتم جهام ي م جؤ ل االسهامةر إللار الش ب ن ة عوهم شك م هم
تهنجج ف اإللار هتك األ راا المةل ي ة له قي ة ،ذلك ججم الشجج ط المبةي االلهزامةت المهف عت هة م الم ججهام ي  .ت قم تتك
الخقم ع ط ي مون إلكه ن (ا تطو ) تمتكهة تش ف عت هة إلار الش ب .
ً
مدفوعة بنمو جميع مؤشرات السوق
بورصة فلسطين تسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة  5.3في المائة
سججّ مؤش ج رص ج يت ججط (ال قس) ارتفةعة اسججو ع ة وح  5.3يل المةة وهةي آخ جت ججةت األسججو المة ججل ل غت عوق 471.45
ن ط  ،مح ة مكةسج اسجو ع تغ نح  57.81ن ط  ،م جهف ق م االرتفة الم جّ يل جم مؤشج ات الو رصج  ،ث قةل مؤشج قطة
االسجججهامةر االرتفةعةت ،ل جججّ ن جججو صجججب ل وح  6يل المةة  .بمة سجججّت مؤشج ج ات الوو ا الخقمةت المةل  ،الخقمةت ،الهأم
 4.3 0.7يل المةة  .تغ ّم الهقا يل نهةي األسججو المة ججل نح  1.2مت ن سججهم خال األسججو
النججوةع ارتفةعة ت ا مة
رصجج يت جججط
المة جججل م ةرن وح  4.5مت ن سجججهم وهةي تقا الت األسجججو ال جججة عت ه .عتى صجججب ق ال م ال جج ق  ،ت قم
ارتفةعة خال األسجو و جو  4يل المةة لهن
خال األسجو المة جل ،ث
االرتفةعةت الم جّت عتى م جه الو رصجةت الب
إلى  3.5مت ةر ل الر ،مح ذلك مكةس اسو ع تغ  133مت ن ل الر.
بورصةةةة قطر ت صةةةل على اعتماد مركز "مدى" للتكنولوجيا المسةةةاعد في ظل تطبيقها لمعايير النفاذ الرقمي العالمية على منصةةةاتها
الرقمية
تبزيزا لموجةل الشججججم ال قمل ،يل إطجةر جه ل رصجججج قط ا همجةمهجة هح مبجةي الوفجةذ ال قمل عتى م قبهجة اإللكه نل اعتوج
الو رصج ع نج لهة عتى شجهةل اعهمةل م م بز "مق " لتهكو ل ج ة الم جةعق  ،ذلك لهم ز الم ق اإللكه نل لو رصج قط عتى شجوك
اإلنه ن حنجج له عتى اعهمةل "مق " لتوفةذ ال قمل الذي يهم موحه لتمؤسجج ججةت الهل تبم عتى تطو مبةي الوفةذ ال قمل البةلم عتى
مونجةتهة ال قم  .هذا اصجوح ةإلمكةن لذ ي اإلعةق المه قم يل ال ج سجه ل تنجفح الم ق اإللكه نل لو رصج قط االسجهفةل م
خقمةته ،السج مة صجفح األسجبةر الف ري  ،قق تم ج شجةر االعهمةل م م بز "مق " عتى م ق الو رصج بق اجه ة اله م الفول الهأبق
م اسه فة الم ق لتمبةي البةلم لتوفةذ ال قمل إلى محه الم ق .
تّقر اإلشجةر إلى ان م بز الهكو ل ج ة الم جةعق "مق " مؤسج ج قط ي خةصج اسج ج يل عةم  ،2010ل ذات نف عةم تهقف إلى
وة مّهم ت ول قة لتوفةذ لذ ي ال ل ال ظ ف م ذ ي اإلعةق المه قم يل ال .
ت ط ق مبةنل الشم ل ال قم
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بورصة الكويت تطلق سلسلة من اإلجراءات استعدادا ً لالنضمام إلى مؤشر ) (MSCIلألسواق الناشئة
رص ج الك ي عتى اتخةذ سججت ججت م اإلج ا ات القاةم
اسججهبقالا النضججمةم الك ي إلى مؤش ج ات ) (MSCIلوس ج اا الوةش ج  ،عمت
رصج الك ي الشج ب الك يه لتم ةصج هوف ذ تغ ات لاةم عتى آل
المؤقه ذات البالق ةنضججمةم ال ج ا لتمؤشج  .تفنج ال قةم
المبول آل ُمخنجججنج ج لمقي ي األصج ج الكو لهّم ا ام البمال  ،م تم ت ج ج ي
جججة ةت الهخنج ج
الهقا م خال تفب
النججف ةت ت يبهة عتى البمال يل نهةي جت ج الهقا  .ذا م المه ق ان يك ن تةريخ انضججمةم ال ج ا إلى المؤشج يل ا اخ الشججه
الحةلل ،يل الّت ج الهل سج هم ي هة االنضجمةم .م جةن آخ  ،اعتو الو رصج األسجو المة جل ع تح ار ة تغ  22.6مت ن ليوةر
لتفه الموهه يل  30سوهمو  ،2020م ةرن وف الفه م البةم المة ل ،الذي سّت ي ه الش ب ار ة ة تغ  6.8مت ن ليوةر ،زيةل
قجقر جة  231يل المجةةج تغ إجمجةلل البجةةجقات الهشججججغ ت ج  13.2مت ن ليوجةر ،م جةرنج وف الفه م  .2019جث بجةن إجمجةلل البجةةجقات
الهشججججغ ت  10.5مت ن ليوةر ،اي زيةل  25.9يل المةة  ،ومة تغ إجمةلل الوف ةت الهشججججغ ت  6.1مت ن ليوةر م ةرن وح  5.47مت ن
ليوةر لوف الفه م  ،2019الذي شك يةل ح الل  11.4يل المةة .
البورصةةةةة المصةةةةرية تعلن عن انتهائها من تعديل قواعد رعا "بورصةةةةة النيل" ،والموافقة على اسةةةةتثناء شةةةةرط الراعي لشةةةةركات
المشروعات الصغير والمتوسطة ،وتنتهي من تطوير م ددات سعر إغالق األسهم وإقرار العمل بطريقة ال ساب الجديد
المه سجط  ،اعتو الو رصج المنج ي ع الم اي عتى اسجهاوة المشج عةت
يل إطةر تبزيز جه ل الو رصج لهوم الشج بةت النجغ
المه سجط " رصج الو "  ،م شج ط ج ر ت ي رعة له قيم القعم لهذه الشج بةت ة اسجه فةةهة المبةي الكم الو ع
النجغ
م اي التّو المخهن ج  ،م تم عقم إلراجهة يل ال ةةم "ل" ،ذلك إعهوةرا م ي م الخم  19ن يمو  .يل نف ال ج ةا انه الو رص ج
المه سجط " رصج الو " .م جةن آخ
المنج ي تبقي ال اعق الموظم لبم ال عة المبهمقي يل رصج المشج عةت النجغ
اعتو الو رصج المنج ي االنههة م تط ي محقلات سجب إالالا األسجهم إق ار البم ط ي الح جةب الّقيق إعهوةرا م ي م الخم
 19ن يمو  .قلت المةل األ لى م ق ار تط ي محقلات سجب إالالا األسجهم ان تك ن بم األسجهم المحقل ل جب األقفة عقل م األسجهم
ال ي ع المبةل لو ججو  0.5يل المةة م المه سججا ال مل لت م المهقا ل لك سججهم خال آخ تالت اشججه  ،شجج ط اال ت ق م ذه
األسهم ع مةة الف جو ه من ي ا مة يبةللهة ةلبمالت األجوو .
عتى صجب ق مؤشج ات الو رصج  ،ي ق االت عتى توةي وهةي تقا الت األسجو  ،ث االت مؤشج ) (EGX30عوق م جه 10,898.67
تغ بم
ن ط  ،ل ججّ انخفة ججة و ججو  1.08يل المةة  .ي مة تغ إجمةلل ق م الهقا خال األسججو الحةلل نح  16.4مت ةر يل
الهجقا نح  2,543مت ن رقج موفجذ عتى  254الف عمت ج  ،ذلجك م جةرنج جججمجةلل ق مج تجقا قجقر جة  13.1مت جةر جو جه بم ج تجقا تغج
وح  383.7مت ن جو ه
 2,318مت ن رق موفذ عتى  236الف عمت خال االسو المة ل .بمة سّت تبةمالت األجةن صةيل
ومة سّ الب ب صةيل ش ا تغ  2.5مت ن جو ه ،ذلك بق اسهوبةل النف ةت.
بورصة الدار البيضاء تواصل جهودها لتعزيز الثقافة المالية
رصج القار الو ضجة خال األسجو المة جل ع ت ق بهة عتى اتفةق شج اب م
هقف تبزيز الا ةي المةل لق شج اةح المّهم  ،اعتو
المحجة ر
ار اله ج ال طو ج الهك ي المهول الهبت م البجةلل الوحجث البتمل ،جث تههم اإلتفجةق ج هبزيز الا جةيج المجةل ج لجق الطتوج
الهةل :
 .1الهك ي يل الا ةي المةل ع ط ي مق الطتو م ارل قاال ج رقم
م ط ف المبهق الو يطةنل لو راا المةل االسهامةر.

توظ م تك يوةت إشججججهةلي يل مّة المةل  ،تم تط ي ة

 .2اله ي ل جج ا األ راا المةل م خال إنشججة "ال ف تقا " لاخ المؤسجج ججةت الّةمب
م ة الهق االيه ا ل لتح ايظ".
 .3تشّ الوحث م خال توظ م جةةز

رص القار الو ضة أليض عم

توظ م "قةيت مقرسجج الو رصجج

حال.
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جدول ()1

المنقر :الو ةنةت النةلر ع الو رصةت الب
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