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تطور مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب
ألسواق المال العربية

أسواق المال العربية في أسبوع
سبجل جميع مؤشبرات أدا البورصبات العربية ال يمتضبمنة في المؤشبر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعا الل
األسببوع الما بي ،عاكوبة بذلك اإلرتفاع الموبجل على موبتو مؤشبرات القيمة الوبوقية ،مدفوعا بصبعود أسبعار
األسببببهم المبدرجبة في قطباعبات اإلسببببتامبار وال بدمبات المباليبة ،والنقبل والشببببحن ،وال بدمبات الطبيبة ،ومواد البنبا
والتجارة ،فيما سبجل كل من حجم وقيمة التداوالت المنفذة تراجعا الل األسببوع الما بي بوببب اقتصبار جلوبات
التداول في غالبية البورصات العربية على ثالثة أو أربع جلوات تداول.
على صبعيد التطورات التي شبهدتها البورصبات العربية الل األسببوع الما بي ،أعلن سوق دبي المالي عن ارتفاع
قيمة التداول في الوبوق بنوببة  8.3في المائة لتصبل ىلى  15.4مليار درهم الل الربع األول من عام  2021مقابل
 14.2مليار درهم في الربع المماثل من العام الما بي ،وعن ارتفاع قيمة تداوالت الموبتامرين األجانب في الوبوق
لتمال نوبة  46في المائة من ىجمالي قيمة التداوالت الل الفترة.
بهدف تعزيز الوعي بأهمية االسببببتامار في البورصببببات العربية وتبني أفضببببل الممارسببببات فيما يتعل بحوكمة
الشببركات ،نظم هيئة األوراق المالية والوببلع في اإلمارات ومعهد أعضببا مجالس ىدارات الشببركات الموبباهمة
بدول مجلس التعاوو لدول ال ليج العربية التعاوو ملتقى حول حوكمة الشبركات بهدف تبنني أفضبل الممارسبات في
هذا الصبببدد .من جانب آ ر ،شبببهد األسببببوع الما بببي ىعالو كل من سبببوق دبي المالي ،وبورصبببة الكوي عن
أرباحهما عن الربع األول من عام .2021

مؤشرات تداوالت أسواق المال العربية

القيمة السوقية ألسواق المال العربية

▪ سبجل قيمة التداول في أسبواق المال العربية ان فا با
بنوببببببة بلغب  59.96في المبائبة في نهبايبة األسبببببوع
المبا ببببي مقبارنبة بقيمبة التبداوالت الموببببجلبة الل
األسبوع المنتهي في  6من شهر مايو .2021

▪ سببجل القيمة الوببوقية للبورصببات العربية ال يمتضببمنة
في قادة بيانات المؤشبر المركب لصبندوق النقد العربي
ألسببببواق المبال العربيبة ارتفباعبا بنحو  0.57في المبائة
بنهاية األسبببوع الما ببي ،لتعكس بذلك مواصببلة حالة
االسبتقرار النوببي الذي تشبهدؤ مؤشبرات القيمة الوبوقية
في البورصبببببات العربيبة منبذ نهبايبة العبام المبا ببببي
.2020

▪ في هبذا اإلطبار ،ان فضببب ب قيمبة التبداول في اثنتي
عشبرة بورصة عربية ،سجل من بينها بورصات كل
من تونس وبيروت والوببعودية أعلى نوبببة تراجع في
قيمة التداوالت الل األسبوع الما ي.

▪ في هذا اإلطار ،سببببجلب القيمبة الوببببوقيبة ارتفباعا في
جميع البورصببببات العربية ال يمتضببببمنة في المؤشببببر
المركب لصبببندوق النقد العربي ،باسبببتانا بورصبببة
بيروت التي سببجل مؤشببرها تراجعا بنوبببة  1.04في
المائة ،عاكوببببا التراجع الموببببجل في مؤشببببر قطاع
البنوك .تصبببببدرت البورصبببببة المصببببريببة حركبة
االرتفباعبات ال يمحققبة على موببببتو القيمبة الوببببوقيبة
بصببببعود مؤشببببرها بنوبببببة  2.01في المائة ،ليعكس
االرتفاع الموبجل في مؤشبرات القيمة الوبوقية لعدد من
القطباعبات منهبا :المنوببببوجبات ،والوببببلع المعمرة،
و دمات النقل والشحن ،ومواد البنا  ،والتجارة.

▪ ان فض ب قيمة التداول في جميع البورصببات العربية
ال يمتضببمنة في قادة بيانات المؤشببر المركب لصببندوق
النقد العربي ألسواق المال العربية ،بإستانا البورصة
المصبرية التي سجل مؤشرها ارتفاعا بنوبة  5.80في
المائة.

في هذا اإلطار ،سببجل مؤشببرات أدا ثالث عشببرة بورصببة
عربيبة ارتفباعبا الل األسبببببوع المبا ببببي ،جبا في مقبدمتهبا
البورصبة المصبرية مع صبعود مؤشبرها بنوببة  1.7في المائة.
كذلك ارتفع كل من مؤشببر بورصببتي دبي وتونس بنوبببة بلغ
 1.20و 1.53المائة على الترتيب.
كما سبببجل مؤشبببرات بورصبببات كل من أبوظبي والوبببعودية
وموببقو وع نماو وفلوببطين ،ارتفاعا بنوببب تراوح بين 0.55
و 0.93في المائة .كذلك ارتفع مؤشببببرات بورصببببات كل من
البحرين وقطر والدار البيضبببا والعراق والكوي بنوبببب بلغ
أقل من نصف في المائة.
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▪ كذلك سبجل بورصبة ع نماو ارتفاعا بنوببة  1.19في
المائة .كما شبببهدت بورصبببات كل من دبي وأبوظبي
والوبعودية والكوي ارتفاعا تراوح نوببت بين 0.52
و 0.98في المبائبة .فيمبا سببببجلب بورصببببات كبل من
البحرين وفلوبببطين وقطر والدار البيضبببا وموبببقو
ارتفاعا بنوبة بلغ أقل من نصف في المائة.

455
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▪ كما شببببهد حجم التداول األسبببببوعي تراجعا بنوبببببة
 64.02في المائة بنهاية األسببوع الما بي ،بما يعكس
تراجع حجم التداوالت في غالبية البورصببات العربية
ما عدا بورصبة فلوبطين التي سبجل ارتفاعا في حجم
تداوالتها بنهاية األسبببببوع الما ببببي ،حيث سببببجل
بورصببات كل من الدار البيضببا وتونس والوببعودية
أعلى نوبب ان فا على موبتو حجم التداول بنهاية
تداوالت األسبوع الما ي.

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية
ارتفاعا بنحو  0.14في المائة بنهاية تعامالت األسبببببوع المنتهي
في  13مبايو  ،2021مقبارنبة بباألسبببببوع ال يمنتهي في  6مبايو
 ،2021ليصببل ىلى موببتو  455.84نقطة ،بما يعكس االرتفاع
الذي شبهدت جميع مؤشبرات أدا البورصبات العربية ال يمتضبمنة
في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

المؤشر المركب

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

التغير األسبوعي

 0.14في المائة

قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  13مايو (نقطة)
قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  6مايو (نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  12( 2021ابريل )2021
أدنى قيمة في عام  4( 2021يناير )2021

455.84
455.18
457.96
425.51
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يقوم صندوق النقد العربي منذ عام  1995باحتواب مؤشر مركب يقيس تطور أدا األسواق المالية العربية مجتمعة ،عالوة على احتواب مؤشر اص بكل سوق .وهذؤ المؤشرات مرجحة
بالقيمة الووقية باست دام رقم باش المتولول ،والمحتوبة بالدوالر األمريكي في نهاية الفترة .يتم بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس التغيرات في القيمة الووقية
الناتجة عن ى افة أو حذف أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية .يضم المؤشر حاليا ي 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 األوراق المالية والسلع في اإلمارات ومعهد أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ينظمان ملتقى عن بُعد حول حوكمة الشركات
نظم هيئة األوراق المالية والولع في اإلمارات ومعهد أعضا مجالس ىدارات الشركات المواهمة بدول مجلس التعاوو لدول ال ليج
العربية ملتقى حول حوكمة الشركات بهدف تبنني أفضل الممارسات في هذا الصدد ،بالتركيز على الموؤوليات وااللتزامات القانونية
التي تقع على عات مديري هذؤ الشركات .يأتي تنظيم الملتقى في ىطار حملة توعوية بعنواو "حوكمة فعالة  -أساس للتنمية الموتدامة"
التي أطلقتها هيئة األوراق المالية والولع بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ىطار برنامج التوعية االستامارية ال ليجية " يملم".
االستثمار األجنبي في سوق دبي المالي يسجل نسبة  46في المائة من قيمة تداوالت السوق خالل الربع األول من عام  2021والسوق
تعلن عن أرباحها عن الربع األول من عام 2021
أعلن سوق دبي المالي عن ارتفاع قيمة التداول في الووق بنوبة  8.3في المائة لتصل ىلى  15.4مليار درهم الل الربع األول من عام
 2021مقابل  14.2مليار درهم في الربع المماثل من العام الما ي .في هذا اإلطار ،ارتفع عدد الموتامرين الجدد في الووق ليصل
ىلى  848موتامرا جديدا ،بينهم  134مؤسوة استامارية ،بما يعكس جاذبية الووق المتواصلة للموتامرين ،ليرتفع بذلك ىجمالي عدد
الموتامرين الموجلين في الووق بنهاية شهر مارس من عام  2021ليصل ىلى  847.3ألف موتامر .سجل اإلستامار األجنبي نوبة 46
في المائة من ىجمالي قيمة التداول الل الربع األول  ،2021وبلغ نوبة ملكية الموتامرين األجانب نحو  18.3في المائة من ىجمالي
القيمة الووقية بنهاية شهر مارس  ،2021كما بلغ صافي االستامار األجنبي في الووق نحو  160.5مليوو درهم الل نفس الفترة.
من جانب آ ر ،أعلن

شركة سوق دبي المالي ،عن نتائجها المالية الموحدة عن الربع األول من العام الحالي ،حيث حقق

أرباحا صافية بلغ نحو  23.4مليوو درهم ،بان فا

الشركة

نوبت  33في المائة مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام  2020البالغة 34.7

مليوو درهم .كما ان فض ىجمالي ىيرادات الشركة بنوبة  17في المائة لتصل ىلى  73.4مليوو درهم الل الربع األول من العام
 ،2021ذلك مقابل ىيرادات بلغ  88.2مليوو درهم الل الربع األول من العام .2020
البورصة المصرية تتقدم االرتفاعات األسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشرها الرئيس "إيجي اكس
 "30بنسبة  1.7في المائة
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيس "ىيجي اكس  "30تداوالت األسبوع الما ي مرتفعا بنوبة بلغ

 1.7بالمائة ليصل ىلى

 10767.8نقطة .كما ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة " ىيجى ىكس  70متواو األوزاو" بنوبة  1.46في المائة ليغل عند
موتو  2162نقطة  .عكس ذلك االرتفاع التحون الموجل في عدد من المؤشرات القطاعية منها :المنووجات ،والولع المعمرة،
و دمات النقل والشحن ،ومواد البنا  ،والتجارة ،التي سجل مؤشراتها ارتفاعا بنوب تراوح بين  4.2و 6في المائة.

* استنادا ً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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سجل القيمة الووقية للبورصة ارتفاعا بنحو  2.01في المائة لتصل ىلى نحو  672.1مليار جني مقارنة بنحو  658.9مليار جني حققتها
في نهاية األسبوع الواب علي  .بلغ ىجمالي قيمة التداول الل األسبوع نحو  10.5مليار جني  ،مقابل نحو  10مليار جني في األسبوع
الواب علي  .فيما سجل حجم التداول ان فا ا بنحو  106.1مليوو ورقة مالية ليصل ىلى  1.04مليار ورقة مالية .كما سجل االستامار
األجنبي صافي بيع بلغ نحو  203.5مليوو جني في نهاية األسبوع الما ي.

بورصة الكويت تعلن عن أرباحها عن الربع األول من عام 2021
أعلن بورصة الكوي

عن تحقي أرباح تشغيلية بقيمة  3.77مليوو دينار كويتي عن األشهر الاالثة المنتهية في  31مارس ،2021

بنوبة ارتفاع بلغ  74.32في المائة مقارنة باألرباح التشغيلية الموجلة عن نفس الفترة من العام  ،2020التي بلغ نحو  2.16مليوو
دينار كويتي .حقق

الشركة أرباحا صافية بقيمة بلغ

 3.26مليوو دينار كويتي عن الربع األول من العام  ، 2021وذلك في أدا ٍ

مماثل للفترة المماثلة من العام الما ي  ،2020والتي سجل الشركة أرباحا بلغ  3.27مليوو دينار كويتي.
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جدول ()1

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
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جدول ()2

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
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جدول ()3

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
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جدول ()4

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
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