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)نقطة(  ابريل  22قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  455.55  

)نقطة(  ابريل  15قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  454.90  

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

(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

   | 2021 ابريل 25األحد  | والثالثون الثاني العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسبببببوع المنتهي    في  0.14بنحو  ارتفاعا  

نتهي في  ببمقبارنبة   ،2021 بريبلأ 22في     بريبلأ 15األسبببببوع المي

  االرتفاعنقطة، بما يعكس    455.55، ليصببل ىلى موببتو   2020

تضبمنة  مؤشبرات أدا  البورصبات العربية المي   غالبيةوبجل في  المي 

 .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

عربية  بورصببات  عشببر  مؤشببرات أدا   سببجل في هذا اإلطار،   

المصبرية  البورصبة تتصبدر.  ارتفاعا  خالل األسببوع المايبي

كذلك    .المائة  في  4.5بنوببببة   صبببعودا    محققة  االرتفاعات حركة  

ارتفاعا  بنوبب   فلوبطين والوبعودية ةبورصب  كل من  مؤشبر  سبجل

سببببجلبب     كمببا  .على الترتيببب  في المببائببة  1.46و  1.05  بلغبب 

العراق والكوي  والبحرين وعّمان  مؤشببرات بورصببات كل من 

أقل من  بلغ    ارتفاعا  بنوبببب  ،وتونس وموبببق والدار البيضبببا   

 واحد في المائة. 

تراجعا   بورصبات عربية   أربعمؤشبرات أدا    سبجل في المقابل،  

  دمشببب وق  سبببجا  في مقدمتها  في نهاية األسببببوع المايبببي،  

في    0.76بنوبببة  انخفايببا  التي سببجل مؤشببرها   لألوراق المالية

دبي وأبوظبي مؤشبببرات بورصبببات كل من    شبببهدتكما  المائة. 

 أقل من واحد في المائة.بلغ  ، انخفايا  بنوب وقطر

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454.90

454.71
454.82

455.15

454.54

455.55

-0.2%

-0.2%

-0.1%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

454

454

454

455

455

455

455

455

456

456

15
/4/202

1

18
/4/202

1

19
/4/202

1

20
/4/202

1

21
/4/202

1

22
/4/202

1

المؤشر المركب معدل التغير اليومي

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 
 

مؤشبرات    سبجل . في هذا الصبدد 2021الذ  تشبهد  منذ بداية العام    التصباعد واصبل  البورصبات العربية حركة أدائها  

االرتفاع الموببجل في مؤشببرات كل من بذلك   عاكوببة  ، األسبببوع المايببي  عربية ارتفاعا  خالل  في عشببر بورصببة  األدا 

القطاعات المدرجة ومن من    عدد تحوببن نشبباط التداوالت في الذ  صبباحب أحجام التداول، ومؤشببرات القيمة الوببوقية،  

عدد من  ىعالن ، عالوة علىأسببببعار النف  العالمية  السببببتقرار أهمها قطاعات البنوك والخدمات واالسببببت.مار. كما كان

يجابيا  على أدا  ى، أثرا   2022و  2021عامي توقعاتها بتحوبببن قفاق النمو االقتصببباد  خالل  المؤسبببوبببات الدولية عن 

 حالةبذلك تمرار  اسبب عاكوببة    ثالث بورصببات عربيةتراجع  مؤشببرات أدا   . في المقابل  البورصببات العربية بشببكل عام

في حركة تعامالت الموبت.مرين توبجيل صبافي اسبت.مار سبالب  ىلى جانب  ،  (19-بوببب فيرو  )كوفيد  اإلغالق الجزئي

 .األجانب في تلك األسواق

زيادة عم  األسبببواق وتنشبببي  لدول الخليج العربية ىلى  لوبببعي هي ات أسبببواق المال في دول مجلس التعاون   مواصبببلة  

اسببتراتيجيات وقليات   اجتماع لمناقشببةعقد  في هذ  الدول بهي ات األسببواق المالية    ، قام التداول، ورفع القيمة الوببوقية

في ىطار سببعي . من جانب قخر، وعلى التوببجيل البيني للمنتجات المالية  كما تم االتفاق  ،تكامل األسببواق المالية الخليجية

لتنظيم وتطوير الوببوق المالية، واسببتمرارا  لوببياسببتها التي تؤكد على أهمية   اإلماراتهي ة األوراق المالية والوببلع في 

طالع رأ  شببركائها في الصببناعة المالية قبل ىصببدار أنظمة جديدة، نشببرت الهي ة على موقعها اإللكتروني مشببروع  اسببت

 .مويل الجماعيمنصات التقرار ينظم نشاط 

،  بما يتماشببى مع مبادرات برنامج تطوير القطاع   كفا تهاو  يتهاورفع جاذب تطوير سببوق أدوات الدينفي خطوة توببتهد  

عن ىلزام الميصدرين ألدوات الدين المطروحة طرحا  خاصا  وفقا  لنظام الووق المالية الوعودية  هي ة الووق المالية    أعلن 

التابعة ومقومة بالريال الوبعود  من الشبركات الوبعودية الموباهمة والمنشبتت ذات األغراا الخاصبة  ،ولوائح  التنفيذية

 .لها بإيداعها لد  شركة مركز ىيداع األوراق المالية )ىيداع(

العربية في أسبوع أسواق المال   

في   ارتفاعا    أسبواق المال العربية  التداول فيقيمة سبجل    ▪

  ،في المائة   4.73األسبببوع المايببي بنوبببة بلغ    نهاية

 ارتفاعا  عربية  بورصبات    عشبرشبهدت    ،في هذا الصبدد

بورصببببات كل من العراق  سببببجل   .  تهافي قيمة تداوال

  في قيمة التداوالت  ارتفاع  أعلى نوبببب  وتونس وموبببق 

 نشبباط تحوببنبما ييعز  ىلى    خالل األسبببوع المايببي،

في   والصببببنباعبةوالخبدمبات    البنوك اتفي قطباعب التبداول  

  هذ  البورصات.

  وبيروتفلوبطين وعّمان كما سبجل  بورصبات كل من  ▪

في قيمبة   ارتفباعا    ودبي والبحرين والوببببعودية وأبوظبي

في  .  المائةفي    65و  7.80  بنوببببب تراوح  بين  التداول

  أربعفي    انخفبايبببببا    التبداولالمقباببل، شببببهبدت قيمبة  

.  البورصبة المصبرية بورصبات عربية، جا  في مقدمتها 

قطر والكوي  ودمشبب   كما سببجل  بورصببات كل من  

  في المائة  29.44و  13.61و  4.68  بلغ بنوببب  تراجعا   

  .على التوالي

في    56.26بنحو  ارتفاعا    حجم التداول األسبببوعيشببهد  ▪

عربية   بورصببات  عشببرسببجل     هذا الصببددفي    .المائة

، جا  حجم تداوالتها بنهاية األسبوع المايي في  ارتفاعا  

  .بورصبات كل من تونس وفلوبطين والعراق في مقدمتها 

الدار البيضببا  وموببق   من  شببهدت بورصببات كل   كذلك

  24.15بنوببببب تراوحب  بين  والكويب  وعمّبان ارتفباعبا   

  المائة. في 75.14و

ل من أبوظبي والوبعودية وقطر  كما سبجل  بورصبات ك ▪

في المائة.    13.35و  2.46 تراوح  بينارتفاعا  بنوبببب  

في   انخفايبا   عربية  بورصبات خمس  سبجل   في المقابل،

. كما سبجل   دمشب في مقدمتها سبوق حجم التداول، جا   

  مصببببر والبحرين ودبي وبيروت  من  بورصبببببات كبل

 في المائة. 25.75و 1.60بنوب تراوح  بين تراجعا  

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات  

حبالبة االسببببتقرار  على   حبافظب  البورصببببات العربيبة ▪

مؤشبببرات القيمة  على موبببتو   النوببببي الذ  تشبببهد  

في هذا الصبدد،  .  2021منذ بداية العام الحالي  الوبوقية  

في المائة    0.09 بنحو ارتفاعا  القيمة الوبببوقية   سبببجل 

  .األسبوع المايي  بنهاية

عربية   بورصببة احد  عشببرة  سببجل   ،اإلطار  هذافي  ▪

البورصبة جا  في مقدمتها    ،في قيمتها الوبوقية ارتفاعا  

  3.73بنوبببة   ارتفاعا  مؤشببرها   سببجل  التي،  المصببرية

في ظبل نشببببباط تبداوالت األوراق المباليبة    ،المبائبة  في

ورق المواد والتغليف، والوياحة   المدرجة في قطاعات

 .والترفي ، والمقاوالت، والمنووجات والولع المعمرة

عّمان وبيروت ارتفاعا  بنوببب بورصببتي    كما سببجل  ▪

المببائببة    2.60و  1.16بلغبب    التواليفي  فيمببا   ،على 

فلوببطين والبحرين والدار   بورصببات كل منشببهدت  

  البيضبا  والكوي  وقطر والوبعودية وأبوظبي وموبق 

 بنوب بلغ  أقل من واحد في المائة.ارتفاعا  

في   تراجعا  بورصببببتان عربيتان   سببببجل   في المقابل، ▪

،  بنوبببب بلغ  أقل من واحد في المائة   الوبببوقيةقيمتها 

بنوببة حيث سبجل  سبوق دمشب  تراجعا  في مؤشبرها 

أسبببعار األسبببهم    تراجعبذلك لتعكس    ،في المائة  0.76

فيمبا   ،البنوك والتبممين  ات كبل منقطباعب المبدرجبة في  

 في المائة. 0.03سوق دبي انخفايا  بنوبة شهدت 

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية  صندوق النقد العربيمؤشر 
احتواب مؤشر خاص بكل سوق. وهذ  المؤشرات مرجحة  ، عالوة على باحتواب مؤشر مركب يقيس تطور أدا  األسواق المالية العربية مجتمعة 1995منذ عام يقوم صندوق النقد العربي 

لتغيرات في القيمة الووقية بشكل دور  تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتوبة بالقيمة الووقية باستخدام رقم باش المتولول 

ي سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أ  من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. الناتجة عن ىيافة أو حذ    .يضم المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.14

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية 

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  العربيالنقد  مؤشر صندوق

   )نقطة(
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استراتيجيات وآليات تكامل األسواق المالية الخليجية وتتفق    تناقش  لدول الخليج العربية  التعاونمجلس  هيئات األسواق المالية بدول  

 المالية لألوراقعلى التسجيل البيني  

لزيادة عم  األسواق وتنشي  التداول، ورفع القيمة   ،لدول الخليج العربيةلوعي هي ات أسواق المال في دول مجلس التعاون    مواصلة  

المالالووقية،   األسواق  هي ات  رؤسا   لجنة  في  ناقش   الية  المايي  دول  هذ   المالية األسبوع  األسواق  تكامل  وقليات  استراتيجيات 

اتفق  اللجنة على أن تقوم األمانة العامة بتعميم ىطار التوجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة لألسواق المالية    .الخليجية

المناسبة العتماد   والقانونية  التشريعية  األداة  مرئياتها ومالحظاتها على  التي ستبد   الدول األعضا ،  التعاون على  في دول مجلس 

نتجات المالية، ذلك في يو  صالحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة لألسواق المالية، على أن تزود األمانة  التوجيل البيني للم

  .2021العامة بها قبل نهاية يوليو 

موودة لوائح التوجيل البيني لترويج وحدات صنادي  االست.مار في دول المجلس، وأن يتم البد    دراسةتم االتفاق على من جانب قخر،  

جر     .لراغبة في ترويج وحداتها في ىحد  دول المجلس أو اإلعفا  منها وفقا لما ترا  كل دولةست.مار ابتطبي  رسوم على صنادي  اال

 "على أن تقوم هي ة الووق المالية الوعودية بإعداد ورقة حول ىمكانية ىيافة طر  ثالث العتماد متطلبات "اعر  عميلك  أيضا    االتفاق

(KYC) ها ىلى نموذج متطلبات فتح الحواب وىجرا ات "اعر  عميلك"، على أن يدر  فري  عمل استراتيجية تكامل ، وىيافت

  .نموذج متطلبات هذ  الموملة ورفع ما يتوصل ىلي  الفري  بهذا الشمن لالجتماع المقبل للجنة ،األسواق المالية

 

 مسودة قرار ينظم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي   استطالعاً للرأي حولتصدر    اإلماراتوالسلع في دولة    األوراق الماليةهيئة  

استطالع  التي تؤكد أهمية    لوياستها، واستمرارا   ةالووق المالي  وتطوير تنظيملاإلمارات  في    هي ة األوراق المالية والولعسعي  في ىطار  

 ات نشرت الهي ة على موقعها اإللكتروني مشروع قرار ينظم نشاط منصرأ  شركائها في الصناعة المالية قبل ىصدار أنظمة جديدة،  

االطالع على موودة    دع  الهي ة جميع األطرا  المعنية بووق رأ  المال من متعاملين على مختلف ف اتهمتفصيال ،    التمويل الجماعي.

ات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في  ، بهد  الوقو  على مالحظ2021مايو    15في موعد أقصا     ،القرار وىبدا  قرائهم في 

مادة،    ثالثة عشرةتضم موودة النظام  ، حيث  الووق واالست نا  بمقترحاتهم ألخذها بعين االعتبار عند ىعداد الصياغة النهائية للنظام

تتطرق ىلى جميع البجوانب المتعلقة بشمن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، من حيث التعريفات ونطاق التطبي ، وشروط 

ترخيص المشغل، والتزامات المشغل تجا  الهي ة والموت.مرين، ىلى جانب التزامات طالب التمويل، وحقوق المشغل والموت.مر وطالب  

 من  كذلك موادا  حول الرقابة والتفتيش، والجزا ات.التمويل، كما تض

 

 بشأن اإللزام بإيداع أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً واإلفصاح عنها المالية السعودية تعلن عن قرار هيئة السوق 

ىلى تطوير سوق  ال  استمرارا  لوعي  الدين هي ة  القطاع  أدوات  بما يتماشى مع مبادرات برنامج تطوير  الووق  وكفا ة  ، ورفع جاذبية 

هي ة عن ىلزام ميصدر  أدوات الدين المطروحة طرحا  خاصا  وفقا   ال  أعلن    ة،واستمرارا  لدور الهي ة في تنظيم وتطوير الووق المالي

من الشركات الوعودية المواهمة والمنشتت ذات األغراا الخاصة   ،لوعود لنظام الووق المالية ولوائح  التنفيذية ومقومة بالريال ا

وعلى    ،2021أكتوبر    1بإيداعها لد  شركة مركز ىيداع األوراق المالية )ىيداع(، على أن يور  ذلك اعتبارا  من تاريخ    ،التابعة لها

ة أيام من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل ىصدار  خالل فترة أقصاها عشر  ، أن يكون ىيداع أدوات الدين التي ستطرح طرحا  خاصا  

   .في حال كان الطرح عبارة عن برنامج إلصدار أدوات الدين 

كما تضمن قرار المجلس ىلزام مؤسوات الووق المالية التي تم أو سيتم بواسطتها طرح أدوات الدين طرحا  خاصا  وفقا  لنظام الووق  

يال الوعود  لميصدرين من الشركات الوعودية المواهمة والمنشتت ذات األغراا الخاصة التابعة المالية ولوائح  التنفيذية ومقومة بالر

 *طورات أسواق المال العربية خالل األسبوعأهم ت
 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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لها، باإلفصاح عن معلومات أدوات الدين المطروحة في موقع شركة الووق المالية الوعودية )تداول( على أن يور  ذلك اعتبارا  من 

قصاها عشرة أيام من اكتمال طرح كل ىصدار في حال كان الطرح عبارة  على أن يكون اإلفصاح خالل فترة أ  ،2021أكتوبر    1تاريخ  

   .للطروحات المكتملة قبل تاريخ الوريان المشار ىلي     2021أكتوبر    31عن برنامج إلصدار أدوات الدين، أو خالل فترة أقصاها تاريخ  

المالية  دمشقسوق  مؤشر   األسبوع    لألوراق  تداوالت  بينهي  بتراجع    0.76نسبة  الماضي منخفضاً  المائة، مدفوعاً  عدد من  في 

 القطاعية مؤشرات ال

نقطة،   10192في المائة، ليصل ىلى موتو     0.76سجل مؤشر سوق دمش  لألوراق المالية تراجعا  في نهاية األسبوع المايي بنوبة  

  11في المائة. على صعيد القيمة الووقية، فقد سجل  انخفايا  بنحو    7.35تراجع مؤشر قطاع البنوك الي سجل انخفايا  بنحو    بوبب 

مليار دوالر في نهاية األسبوع الواب  علي . على موتو  قيمة التداول،    1.46مليار دوالر مقابل نحو    1.49مليون دوالر، لتصل ىلى  

ألف دوالر، حققتها في نهاية األسبوع الواب  علي .   271.5ألف دوالر، مقابل نحو    191.6ألف دوالر، لتصل ىلى    79فقد انخفض   

ورقة مالية في   ألف  205ورقة مالية، ليصل ىلى نحو    ألف  112.9لمايي بنحو  كما انخفض ىجمالي حجم التداوالت خالل األسبوع ا

 ورقة مالية في نهاية األسبوع الواب  علي .  ألف 318نهاية األسبوع ، مقابل 

 

"إيجي اكس    الرئيسبصعود مؤشرها  االرتفاعات األسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية    تتقدم  البورصة المصرية 

 في نهاية تداوالت األسبوع مليون جنيه 88شراء بنحو  يسجل صافي يفي المائة، واالستثمار األجنب 4.50بنسبة  "30

الرئيس  أنهى مؤشر   المصرية  ىلى   4.50بلغ     بنوبة  المايي مرتفعا    األسبوع  تداوالت  "30"ىيجي اكس  البورصة  بالمائة ليصل 

في المائة ليغل  عند   10.48متواو  األوزان" بنوبة    70كما ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة "ىيجى ىكس  قطة.  ن  10600

وجات والولع، والمقاوالت، منها: المنو  يةمؤشرات القطاع ال. عكس ذلك االرتفاع التحون الموجل في عدد من  نقطة  2011موتو   

الورق   والترفي ،  بين  و والوياحة  تراوح   بنوب  ارتفاعا   مؤشراتها  التي سجل   التغليف  المائة  11.80و   6.0مواد  كمافي  سجل   ، 

سجل  فقد    ،للبورصة  على موتو  القيمة الووقية  المايي.  مليون جني  في نهاية األسبوع  88  بنحو   شرا االست.مار األجنبي صافي  

مقابل    جني ، مليار  12  نحو  األسبوع  خالل  التداول  قيمة  ىجمالي   بلغ .جني   مليار  654.43نحو  ىلى    في المائة لتصل  3.73بنحو    ارتفاعا  

 37.98 بنحو  انخفايا  . كما سجل حجم التداول مليار جني  11بذلك انخفايا  بنحو مليار جني  في األسبوع الواب  علي  لتحق   23نحو 

 مليار ورقة في نهاية األسبوع األسب  علي .  2.36مليار ورقة مالية، مقابل نحو  2.33ليصل ىلى  ورقة ماليةمليون 
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 ( 1جدول ) 

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

  ية.المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العرب  
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 ( 3دول ) ج 

  .الصادرة عن البورصات العربيةالمصدر: البيانات 
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 ( 4جدول ) 

 .ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا

 


