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)نقطة(  ابريل  15قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  454.90  

)نقطة( ابريل  8قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  457.51  

 ( 2021 ابريل  12)  2021للمؤشر في عام أعلى قيمة  457.96

(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

   | 2021 ابريل 18األحد  | والثالثون الثاني العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسابوع المنتهي    في  0.57بنحو  انخفاضاا  

نتهي في   بامقاانناة    ،2021  ابريال  15في    ابريال  8األساااابوع المي

  التراجعنقطة، بما يعكس    454.90، ليصاال ىلى موااتو   2020

تضمنة مؤشرات أداء البونصات العربية المي   عدد منوجل في  المي 

 .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

عربية  ساابع بونصااات  مؤشاارات أداء  سااجل في هذا اإلطان،   

  بونصااة قطر  تحيث تصاادن  ،انتفاعا  خالل األساابوع الماضااي

 .المائة  في  3.39بنواابة   بذلك صااعودا    محققة  االنتفاعات حركة  

دبي والبحرين كال من  بونصااااات  كاذلاك شااااهادت مؤشاااارات 

  في الماائاة.  1.94و 1.20انتفااعاا  بنوااااب تراوحا  بينوأبوظبي 

الدان البيضااء والكوي   مؤشارات بونصاات كل من  ساجل     كما

 أقل من واحد في المائة. بلغ   انتفاعا  بنوب ،وفلوطين

بونصااات عربية في    ساابعمؤشاارات أداء   تراجع في المقابل،  

وق العراق لألوناق  ساجاء في مقدمتها  نهاية األسابوع الماضاي،  

كذلك  في المائة.    2.89بنوبة   انخفاضا  التي سجل مؤشرها    المالية

اا انخفاضاا  شاهدت مؤشارات كل من   تونس ودمشا  ومصار وعمن

  شااااهادت  فيماا  ،في الماائاة  1.91و  1.20بين  بنواااااب تراوحا   

أقل من واحد  بلغ   ، انخفاضاا  بنواب مواق  والواعوديةبونصاتي 

 في المائة.

 

 : صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات األسواق المالية العربية. مصدنال
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المؤشر المركب معدل التغير اليومي

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

العربية ألسواق المال   
 

بفعل نشاااط بداية العام   ذواصاال  بعا البونصااات العربية خالل األساابوع الماضااي تحواانها التدنيجي الموااجل مذ

في  .الخدمات المالية والعقانات والرعاية الصاااحية والتقنية عدد من القطاعات جاء على نأساااها قطاعات التداوالت في

 التداولقيمة في اإلنخفاض الموااجل  عاكوااة  بذلك األخر   تراجع  مؤشاارات أداء عدد من البونصااات العربية    ،المقابل

 لبونصات.ا تلكتوجه الموتثمرين لعمليات البيع ىثر انقضاء موسم توزيعات األنباح الونوية في متأثرة  بالتداول  وأحجام 

غير المواتوفية ن الشاركات  مكن الصاغيرة والمتوساطة، وتوفير يلية تي   المؤساوااتدعم  لات العربية  في ىطان جهود البونصا 

دنا  أول شاركة ىأعلن  بونصاة قطر عن  منصاات مخصاصاة لذلك،  من اإلدنا  في   شاروط اإلدنا  في الواوق الرئيسل

في  أعلن  هي ة الواوق المالية في تونس عن تعديل قواعد التداول بالبونصاةجانب يخر،  من    .ساوق الشاركات الناشا ة في

العربية جهودها خالل األسابوع كذلك واصال  بعا البونصاات   .الشافافيةوتعزيز  رفع معدالت الوايولة،  لظل موااعيها 

في بونصاة  (Optiq)  الجديد  لنظام التداول اإللكترونيحيث تم اإلطالق الرسامي    ،تطوير أنظمة التداولدف الماضاي به

اا  . اإلنترن إلطالق خدمة التداول عبر جاهزيتها الوونية المالية هي ة األوناق علن  ، فيما أعمن

العربياة على االسااااتفاادة من المزاياا التي تتيحهاا التقنياات الماالياة الحاديثاة، من جااناب يخر، وفي ظال حرل البونصااااات 

 ىصاادانومركز دبي للواالع المتعدندة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف ىلى    ،اإلماناتالمالية والواالع في   األوناقعلن  هي ة أ

في سااياق تحول األسااواق   .بلوك تشااينالتطبيقات سااتفادة من اسااتخدام  باال  ىطان عمل تنظيمي لطرح األصااول المشاافنرة

أعلن  سوق موق  لألوناق المالية األسبوع الماضي عن اكتمال تحويلها ىلى شركة العربية ىلى شاركات موااهمة،    ةالمالي

يز موايرة نمو بهدف تعزو. في ساياق يخر،  موااهمة عمانية مقفلة باسام وبونصاة مواق و تتبع جهاز االساتثمان العماني

بوظبي العالمي واالساتفادة من توجهات قطاع الخدمات المالية والتطونات المتعلقة بموتقبل ما بعد جائحة كونونا، أساوق  

 .أعلن مجلس ىدانة سوق أبوظبي العالمي على تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي

 أسواق المال العربية في أسبوع 

انخفاضاااا     المال العربيةقيمة تداوالت أساااواق  ساااجل    ▪

  ،في المائة   17.46خالل األسابوع الماضاي بنوابة بلغ   

في قيمة   انخفاضاا  عربية بونصاات   خمسحيث شاهدت  

ساوق العراق لألوناق  تها. في هذا الصادد، ساجل   تداوال

بما ييعز  أكبر نوابة انخفاض في قيمة التداوالت    المالية

والصاناعة    البنوك اتفي قطاعالتداول   راجع نشااطىلى ت

 . والفنادق

  روت والواعوديةيعنماا وبكما ساجل  بونصاات كل من  ▪

  21.92  بنوااب تراوح  بين  التداولانخفاضااا  في قيمة 

فيما ساجل  بونصاة تونس تراجعا   ،  المائةفي    32.74و

في المقابل، شااهدت قيمة .  في المائة  3.71بنواابة بلغ  

بونصااااات عربياة، جااء في   توااااعانتفااعاا  في    التاداول

. كما ساجل  بونصاات كل البونصاة المصاريةمقدمتها 

انتفاعا    البحرين ودبي وأبوظبي وموااق  وفلوااطينمن 

فيماا   .في الماائاة  55.79و  38.96  بنوااااب تراوحا  بين

  وقطر انتفاعا شا شاهدت بونصاات كل من الكوي  ودم

 في المائة. 16.92و 1.39بنوب تراوح  بين 

في    40.44بنحو  انخفاضاا    األسابوعي  حجم التداولشاهد  ▪

  في  تراجعا  عربية   بونصااات  ساابعسااجل   المائة، حيث  

، جاء في مقدمتها حجم تداوالتها بنهاية األسبوع الماضي

شاهدت بونصاات كل  كما  .لألوناق المالية  ساوق العراق

اا من  الكوي  ومصاار والدان البيضاااء والوااعودية وعمن

  في  36.00و  6.12بنواب تراوح  بين   وقطر انخفاضاا  

 عربياة  ثمااا بونصااااات  سااااجلا   في المقاابال،  الماائاة.

.  دمشا  في مقدمتها ساوق في حجم التداول، جاء   انتفاعا  

البحرين ودبي وموااق    من  كما سااجل  بونصااات كل

بنواااب تراوح  بين  وتونس وأبوظبي وبيروت انتفاعا  

فيماا شااااهادت بونصاااااة    ،في الماائاة  46.19و 17.58

 بنوبة أقل من واحد في المائة. انتفاعا  فلوطين 

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات  

في المائة    0.16 بنحو انتفاعا  القيمة الواااوقية   ساااجل  ▪

حالة االسااتقران   لتواصاال،  األساابوع الماضااي  بنهاية

في القيمة الواااوقية مؤشااارات    تشاااهد الذي   النوااابي

 .2021خالل شهر ابريل العربية  البونصات

 انتفاعا  بونصاات عربية  ثماا  ساجل   ،اإلطان  هذافي  ▪

،  بونصاااة قطر جاء في مقدمتها    ،في قيمتها الواااوقية

،  المائة  في  1.80بنواابة  انتفاعا  مؤشاارها    سااجل  التي

قطااعاات   األداء في تحواااان مؤشااااراتلتعكس باذلاك  

البنوك والخاادمااات الماااليااة، وخاادمااات الموااااتهلااك،  

 والصناعة، والتأمين.

 بونصاات كل من أبوظبي والبحرين ودبي  كما ساجل  ▪

في المائة    1.76و  1.47و  1.29  بلغ  بنوااااب انتفاعا  

الكوي   بونصاااات كل من  فيما شاااهدت    ،على التوالي

بنوابة بلغ   انتفاعا  والدان البيضااء ومواق  وفلواطين 

 أقل من واحد في المائة.

في   تراجعا  بونصاات عربية   خمس  ساجل   في المقابل، ▪

جاء في مقدمتها البونصااة المصاارية  قيمتها الوااوقية،  

في المائة    1.79التي ساااجل مؤشااارها تراجعا  بنوااابة  

أسااااعاان األسااااهم المادنجاة في   تراجعباذلاك  لتعكس  

والرعااياة   والخادمااتالمنوااااوجاات    ات كال منقطااعا 

اا ودمشااا  فيما شاااهدت بونصاااتي   .الصاااحية ،  عمن

في المائة على   1.73و  1.68انخفاضاااا  بنواااب بلغ   

 الترتيب.

بونصااتي في  انخفاضااا  القيمة الوااوقية   كما سااجل   ▪

أقال من واحاد في بلغا  بنوااااب    الوااااعودياة وبيروت

 المائة.

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية  صندوق النقد العربيمؤشر 
احتواب مؤشر خال بكل سوق. وهذ  المؤشرات مرجحة  ، عالوة على العربية مجتمعةباحتواب مؤشر مركب يقيس تطون أداء األسواق المالية   1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

لتغيرات في القيمة الووقية بشكل دوني تحديث عينة الشركات المدنجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالن األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتوبة بالقيمة الووقية باستخدام نقم باش المتولول 

ي سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركات المدنجة في األسواق المالية العربية. الناتجة عن ىضافة أو حذف   .يضم المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.57

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية 

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  العربيندوق النقد ص مؤشر 

   )نقطة(
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 (Optiq)  نظام التداول اإللكتروني الجديدتعلن عن إطالق ان بورصة عم  

اا  عمن بونصة  عن  أعلن   الماضي  األسبوع  )  خالل  اإللكتروني  التداول  لنظام  الرسمي  مع  ،  (Optiqاإلطالق  يتواف   أحدث الذي 

الخاصة باألسواق المالية. تجدن اإلشانة ىلى أا قنيات  أحدث الت  وباستخدام نظمة التداول اإللكترونية،  ألالمواصفات والمعايير الدولية  

التداول   واألندا   :الجديد هو مشروع مشترك ألنبع دول عربية هي   (Optiq)نظام  ولبناا  وتونس  قبل شركة   .عيماا  بناؤ  من  تم 

(Euronext)  البونصات األونوبية. عدد من تمتلك وتشغل التي  في تطوير حلول التداول المتخصصةىحد  الشركات 

 

 األصول المشف رة صدار وتداول  إل   عمل  إطاريعلنان عن إطالق  دبي للسلع المتعد دة  مركز  و  اإلماراتفي   والسلعهيئة األوراق المالية  

ىتاحة الفرصة  بهدف    وبهدف االستفادة من استخدام تقنية البلوك تشين في األسواق المالية   ،سعيا  لتقوية اإلجراءات التشريعية والرقابية

هي ة األوناق  علن  أ، أمام شركات األعمال ذات الصلة بمجال األصول المشفنرة لتأسيس مقانن لها وممانسة أعمالها في المنطقة الحرة

مذكرة تفاهم تهدف ىلى ىنشاء ىطان عمل تنظيمي لطرح األصول عن توقيع  ة  ومركز دبي للولع المتعدند  ،اإلمانات في    المالية والولع

الهي ة    عنوفقا  للنظام الصادن    ،من خالل تقنية البلوك تشين   المشفنرة، وىصدانها، وىدناجها، وتداولها في مركز دبي للولع المتعدندة

  .الصناعة  بهذا الخصول والهادف لتطوير نظام بي ي متكامل لهذ

 

 تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمييعلن عن وظبي العالمي سوق أب

المتعلقة بموتقبل ما بعد    المالية والتطونات بوظبي العالمي واالستفادة من توجهات قطاع الخدمات  أتعزيز مويرة نمو سوق  بهدف  

بالمهام ذات الصلة  التي    ،تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي   ن مجلس ىدانة سوق أبوظبي العالمي ع   أعلن   ،ناكونو   جائحة تختص 

   باالستراتيجية وتطوير األعمال والخدمات المؤسسية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر.

 

 هيئة السوق المالية في تونس تعلن عن تعديل قواعد التداول في البورصة 

تعديل   عن   في تونس  هي ة الووق المالية  موتويات الشفافية في البونصة، أعلن    وتعزيزللوعي نحو نفع معدالت الويولة،    مواصلة  

بالبونصة التداول  التعديل  قواعد  المالية في مجموعات تداول تأخذ بعين  . شمل  ىعادة تنظيم تصنيف األوناق  بينها  عدة محاون من 

الصكوك وسوق   االستثمانيةاالعتبان سوق  كماالصنادي   تعديل توقي     تتضمن  .  الجديدة  اإلجراءات  في حزمة   ،البونصة  التداول 

  الظروف اآللي للتداول لتفادي حاالت الهبوط الحاد لمؤشر البونصة في    للتوقفلضماا سالسة عمليات التداول وىقران صيغة جديدة  

   .التي تطرأ فيها أحداث استثنائية

 

 إلطالق خدمة التداول عبر االنترنت ة السورية تعلن عن جاهزيتهاالماليهيئة األوراق 

ىطان سعي هي ة األوناق المالية الوونية وسوق دمش  لألوناق المالية لتطوير أدوات وخدمات الووق، ونفع كفاءة وفعالية التداول،  في 

تقوم    عبر االنترن .اول  خدمة التد إلطالق، تم اإلعالا عن جاهزية سوق دمش  المالي  ومواكبة التطونات التقنية في األسواق المالية

بعد  ،  اإلنترن  تفعيل خدمة التداول عبر    في   بدناسة طلبات عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية الراغبة  حاليا  الهي ة والووق  

 لة، والحصول على الموافقات المطلوبة من كل من الهي ة والووق.استكمال المتطلبات الالزمة بموجب التشريعات واألنظمة ذات الص

الماليةمؤشر   العراق لألوراق  تداوالت األسبوع    سوق  بينهي  بتراجع    2.89نسبة  الماضي منخفضاً  المائة، مدفوعاً  عدد من  في 

 القطاعية مؤشرات ال

،  نقطة  589في المائة، ليصل ىلى موتو     2.89في نهاية األسبوع الماضي بنوبة    تراجعا  سوق العراق لألوناق المالية  سجل مؤشر  

منها القطاعات،  من  عدد  بتراجع  بنوبة    ،مدفوعا   تراجعا   سجل  الذي  االتصاالت  قطاع   3.64قطاع  سجل  كما  المائة.  البنوك ي  في 

مليان    3.87انخفض  بنحو  في المائة على الترتيب. على موتو  قيمة التداول، فقد    2.85و   2.30انخفاضا  بنوب بلغ     والخدمات 

حجم  ىجمالي    انخفاحققتها في نهاية األسبوع الواب  عليه. كما    ،دينانمليان    9.60  نحو   ، مقابل مليان دينان  5.72لتصل ىلى    دينان،

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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المنتهي في    مليان ونقة مالية في نهاية األسبوع  6.55ليصل ىلى نحو    ،ونقة مالية  مليان  8.62  نحو ب  الماضي   التداوالت خالل األسبوع

 الواب  عليه.األسبوع مليان ونقة مالية في  15.18، مقابل 2021ابريل  15

 

 "إلى "بورصــة مسقــط هاكتمال تحويلتعلن عن اسوق مسقط لألوراق المالية 

مانية مقفلة باسم وبونصة موق و تتبع  عن اكتمال تحويلها ىلى شركة مواهمة عي المالية األسبوع الماضي  سوق موق  لألوناق أعلن   

العماني  االستثمان  الشركة  ذلك  يأتي   .جهاز  بإنشاء  وقضى  في وق  ساب   الذي صدن  الولطاني،  المرسوم  كافة    ،بناء  على  وأيلولة 

 البونصة   أشانت   .المخصصات واألصول والحقوق وااللتزامات والموجودات والوجالت الخاصة بووق موق  لألوناق المالية ىليها

ذات فرل استثمانية  الة  وفير منصة فعن تمن خالل    ونصة، سواء  في تعزيز مويرة التنمية االستثمانية للب ستوهم  هذ  الخطوة  أا  ىلى  

إلدنا  األوناق المالية وتداولها، أو المواندة في خط  التطوير والتنمية االقتصادية، وضماا استدامتها بمجموعة واسعة من    جديدة

 االستثمانية. األدوات 

 

تعلن  و  في المائة  3.39بصعود مؤشرها بنسبة    االرتفاعات األسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية  تتصدر   بورصة قطر 

 أول شركة في سوق الشركات الناشئة  دراجإعن 

التحون  في ظل    قطةن  10899بالمائة، ليصل ىلى   3.39الماضي على انتفاع بلغ  نوبته    األسبوع  تداوالت  بونصة قطر أنهى مؤشر  

في  المالية  قطاعات  الموجل  والخدمات  والبنوك  الموتهلك،  وخدمات  والصناعة،  بلغ   التأمين،  بنوب  التي سجل  صعودا    ،0.97 

  627في المائة، لتصل ىلى    1.80على صعيد القيمة الووقية، فقد سجل  انتفاعا  بنوبة  في المائة على الترتيب.   4.22و   1.82و   1.32و 

القيمة المتداولة،مليان لاير سجلتها في نهاية األسبوع الواب  عليه.    616مليان لاير، مقابل نحو     قيمة   ىجمالي   بلغفقد    على موتو  

الووق بذلك    مليان لاير  3.22، مقابل نحو  مليان لاير  3.26  نحو الماضي    األسبوع  خالل  التداول لتحق   الواب  عليه،  في األسبوع 

مليان    2.22مليان ونقة مالية، مقابل نحو    1.42سجل حجم التداول انخفاضا  ليصل ىلى    فيمافي المائة.    1.39  بنوبةأسبوعيا     انتفاعا  

عالا بونصة قطر األسبوع الماضي عن ىطالق سوق الشركات ىفي ضوء  من جانب يخر، و   .ونقة مالية في نهاية األسبوع الواب  عليه

البونصة عن   التنويع لبما يتماشى مع أولويات الحكومة    ، قشركة في الوو اول    دنا ىالناش ة، أعلن   دعم القطاع الخال وتعزيز 

 . االقتصادي
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 ( 1جدول ) 

 .المصدن: البيانات الصادنة عن البونصات العربية
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 ( 2)   جدول  

  ية.المصدن: البيانات الصادنة عن البونصات العرب  
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 ( 3دول ) ج 

  .العربيةالمصدن: البيانات الصادنة عن البونصات 
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 ( 4جدول ) 

 .ةلمصدن: البيانات الصادنة عن البونصات العربيا


