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)نقطة( مايو  6قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  455.18  

)نقطة(  ابريل  29قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  455.51  

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

(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

   | 2021 مايو  9األحد  | والثالثون الرابع العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسابوع المنتهي    في  0.07بنحو  انخفاضاا  

نتهي في   بامقاانناة    ،2021  ماايو  6في    ابريال  29األساااابوع المي

  االنخفاضنقطة، بما يعكس    455.18، ليصل إلى مستوى  2020

تضمنة مؤشرات أداء البونصات العربية المي   ي شهدته عدد منذال

السايما الساوق المالية   في المؤشار المركب لصاندوق النقد العربي

 .السعودية ذات الثقل األكبر في المؤشر

عربية  بونصااات  عشاار  مؤشاارات أداء  سااجل في هذا اإلطان،   

في   بونصاة البحرين  هات تصادن.  انتفاعا  خالل األسابوع الماضاي

  مؤشار  ساجلكذلك    .المائة  في  2.49بنسابة  مؤشارها    صاعودظل  

  2.25  بلغا انتفااعاا  بنسااااب   دبي والكويا   بونصااااتي  كال من

مؤشارات بونصاات ساجل     كما .على الترتيب  في المائة  2.38و

فلسطين وأبوظبي والدان البيضاء وعّمان ومسقط وتونس كل من  

 في المائة.  1.88و 1.08تراوح  بين  انتفاعا  بنسب ،ومصر

تراجعا   بونصات عربية    ثالثمؤشرات أداء   سجل في المقابل،  

السااااوق المالية جاء في مقدمتها  في نهاية األساااابوع الماضااااي،  

في المائة.   1.83بنسابة  انخفاضاا  التي ساجل مؤشارها  الساعودية  

بنسااب    تراجعا    بونصااتي قطر والعراقمؤشاارات    شااهدتكما  

 أقل من واحد في المائة.بلغ  

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 
 

اتجه  مؤشاارات أداء عدد من األسااواق المالية العربية نحو االنتفاع بنهاية األساابوع الماضااي مسااتفيدة من نشاااط 

والصااااناعة  لخدمات المالية والعقانات  التاداوالت القطااعياة لألوناق المالية المدنجة الساااايما فيما يتعل  ب سااااه  ا

، فيما ت ثرت باقي  2021لتحافظ بذلك تلك األساواق على مكاسابها المساجلة منذ بداية عام    الرعاية الصاحية والتقنيةو

تبنااة لمواجهاة جاائحاة كوفيادالبونصااااات العربياة باروال اإللالق المفروض في ظال التاد ، 19-ابير االحترازياة المي

 .  األسواق  تلك في    وبعمليات البيع للمستثمرين األجانب

كان من بين أه  التطونات التي شااهدتها البونصااات العربية خالل األساابوع الماضااي، صاادون قران مجلس إدانة 

في خطوة تساتهدال    إيداع األوناق المالية الدولية  التعليمات الخاصاة بمراك الساوق المالية الساعودية بالموافقة على 

البيئة التنايمية بما يتماشاى مع أبرز الممانساات الدولية ونفع كفاءة وجاذبية الساوق المالية أمام االساتثمان  تع ي  

عي البونصة لتنمية أدوات الدين، وبهدال زيادة معدالت التداول واستحداث  . من جانب آخر وفي إطان مسااألجنبي 

شارات ومنتجات استثمانية جديدة، أعلن  البونصة المصرية عن انتهائها من تطوير ناام جديد لتداول السندات  مؤ

أعلن  بونصااااة مسااااقط عن القائمة الجديدة للشااااركات المعتمدة للقيام بعمليات التداول في ذات كذلك،    .الحكومية

تداولة في البونصاااة، وتحساااين الفر  زيادة معدل السااايولة وتنشااايط كمية وحركة األساااه  المبهدال    الجلساااة

مسااعدة المساتثمرين في البونصاة في تحديد الشاركات ذات إضاافة إلى ما ساب ، وفي خطوة تساتهدال  .  للمساتثمرين

بشا ن نقل إدنا  عدد من الشاركات المسااهمة  أعلن  بونصاة مساقط قرانها المتعل     األداء الجيد والسايولة الممتازة

الموازي إلى الساوق الناامية والعكس، وأيضاا نقل إدنا  عدد من الشاركات المسااهمة العامة من  العامة من الساوق  

أعلن  ساوق الخرطوم لألوناق المالية خالل األسابوع    في ساياق آخر،  .ساوق المتابعة إلى الساوق الموازية والعكس

( بقيمة اسامية تبل  2021ر الماضاي عن إدنا  شاهادات المشاانكة الحكومية شاهامة في الساوق )إصادان شاهر يناي

 .جنيه للصك  500

 أسواق المال العربية في أسبوع 

 

انخفاضااا    أسااواق المال العربية التداول فيقيمة سااجل    ▪

في   19.92في نهاية األسااابوع الماضاااي بنسااابة بلغ   

شاهدت قيمة التداول انخفاضاا  في   في هذا الصادد،  ،المائة

ساابع بونصااات عربية، جاء في مقدمتها بونصااات كل 

 من مسقط وفلسطين ومصر. 

كماا سااااجلا  بونصااااات كال من دبي والبحرين وقطر   ▪

  0.05  راوحا  ماا بينتوالسااااعودياة تراجعاا  بنساااااب  

 في المائة على التوالي.  24.86و

في   انتفاعا  عربية بونصااات    ساا شااهدت    في المقابل، ▪

ساجل   حيث    في نهاية األسابوع الماضاي، تهاقيمة تداوال

 أعلى نساااب العراق والكوي  وعّمانبونصاااات كل من 

بما   خالل األساابوع الماضااي،  في قيمة التداوالت  انتفاع

  البنوك اتفي قطاعالتداول    نشاااااطفي   يعكس التحساااان

في هاذ   الماالياة واالسااااتثماان وخادماات التقنياةوالخادماات  

تونس كماا سااااجلا  بونصااااات كال من    البونصااااات.

بنساااااب   التااداولفي قيمااة    انتفاااعااا    وبيروت وأبوظبي

 . المائةفي  22.11و 3.74 تراوح  بين

  بونصاات في ثمان انتفاعا    حج  التداول األسابوعيشاهد   ▪

، جااء في مقادمتهاا  بنهااياة األساااابوع المااضاااايعربياة  

شااااهادت    كاذلاك  .تي العراق والادان البيضااااااءبونصاااا 

من تونس وأبوظبي وبيروت والكويا   بونصاااااات كال  

ان     9.35بنساااااب تراوحاا  بين    انتفاااعااا  ودبي وعمااّ

  المائة. في 36.43و

في   انخفاضاا   عربية  بونصاات سا   ساجل   في المقابل، ▪

. كما البونصااة المصااريةفي مقدمتها  حج  التداول، جاء  

البحرين وقطر وفلسااااطين    من سااااجل  بونصااااات كل

  7.17بنسااب تراوح  بين تراجعا     والسااعودية ومسااقط

 في المائة. 28.92و

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات  
 

حاالاة على  محاافاتهاا   البونصااااات العربياة واصاااالا  ▪

مؤشارات  على مساتوى االساتقران النسابي الذي تشاهد  

في هذا    .2021منذ بداية العام الحالي  القيمة السااااوقية  

في   0.21 بنحو انتفاعا  القيمة الساوقية    ساجل ،  الصادد

  .األسبوع الماضي المائة بنهاية

مدنجة  عربية   بونصاات  عشار  ساجل   ،اإلطان  هذافي  ▪

في  انتفاعا    في المؤشار المركب لصاندوق النقد العربي

  التي بونصاة البحرينجاء في مقدمتها    ،قيمتها الساوقية

في ظل    ،المائة في  2.49بنسابة   انتفاعا  مؤشارها    ساجل

 المالية المدنجة في قطاعاتنشاااااط تداوالت األوناق  

البنوك التجاانياة، والفناادق والساااايااحاة، الصاااانااعاة، 

 والت مين، واالستثمان.

في   2.08بونصااة عّمان انتفاعا  بنساابة    سااجل   كذلك ▪

أبوظبي والادان  بونصااااات كال  شااااهادت    كماا الماائاة.

 انتفاعا  البيضاااء، ودبي والكوي  وفلسااطين ومصاار  

 فيماافي الماائاة.    1.76و  1.26بين    نساااابتاه  تراوحا 

بنسبة بلغ  أقل  ساجل  بونصاتي مساقط وقطر انتفاعا  

 من واحد في المائة.

في   تراجعا    بونصتان عربيتان فقط  سجل   في المقابل، ▪

حيث  ،  بنساااب أقل من واحد في المائة  الساااوقيةالقيمة  

تراجعا  في مؤشاارها    السااوق المالية السااعوديةسااجل   

أسااااعاان    تراجعباذلاك لتعكس  في الماائاة    0.15بنسااااباة  

في   الماادنجااة  منقطاااعاا األسااااه   كاال  البنوك   ات 

بونصاة فيما شاهدت  ،واالتصااالت والمواد األسااساية

  0.04بلغ   بنسابة في القيمة الساوقية  انخفاضاا    بيروت

 في المائة.

 السوقية ألسواق المال العربيةالقيمة  

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

لتغيرات في القيمة السوقية بشكل دوني تحديث عينة الشركات المدنجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالن األمريكي في نهاية الفترة. يت  ، والمحتسبة بالقيمة السوقية باستخدام نق  باش المتسلسل 

ي سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  المالية العربية.  أي من الشركات المدنجة في األسواق الناتجة عن إضافة أو حذال   .يض  المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.07

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية 

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  العربيالنقد  مؤشر صندوق

   )نقطة(

 
 
 
 
 
 

 المال العربية )نقطة( 
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   في المائة 2.49بصعود مؤشرها بنسبة  االرتفاعات األسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية تتصدر بورصة البحرين

، ليعكس  قطةن  1521.8إلى  بالمائة، ليصل    2.49الماضي على انتفاع بلغ  نسبته    األسبوع  تداوالت   البحرين بونصة  أنهى مؤشر  

في المائة    11.24و   2.0و   1.63، التي سجل  صعودا  بنسب بلغ   التجانية والصناعةالخدمات والبنوك    قطاعات  التحسن المسجل في 

  24.52، مقابل نحو  مليان دوالن  25.13في المائة، لتصل إلى    2.49على صعيد القيمة السوقية، فقد سجل  انتفاعا  بنسبة  على الترتيب.  

الماضي   األسبوع  خالل  التداول  قيمة  إجمالي   بل فقد    قيمة المتداولة،على مستوى السجلتها في نهاية األسبوع الساب  عليه.    دوالنمليان  

في   في المائة  0.91  بنسبة  انخفاضا  في األسبوع الساب ، لتحق  السوق بذلك    مليون دوالن  7.17، مقابل نحو  مليون دوالن  7.11  نحو 

التداول التداول انخفاضا  ليصل إلى    كما.  قيمة  ونقة مالية في نهاية   مليون   10.70ونقة مالية، مقابل نحو    مليون   9.93سجل حج  

 .  األسبوع الساب  عليه
 

االكتتاب مباشرة من خالل  بدء  ،  2021أبريل    28اعتبانا من يوم األنبعاء المواف   أنه قد ت   أعلن  بونصة البحرين  من جانب آخر،  

في    ا( للمستثمرين البحرينيين ولير البحرينيين، ومن ث  تداوله24لبونصة في إصدان سندات التنمية الحكومية نق  )السوق األولي با

علما  ب ن الحد األدنى لالكتتاب  .2021مايو    19الذي من المتوقع أن يت  بتانيخ    االسوق الثانوي من خالل بونصة البحرين فون إدناجه

ويبل   هذا    .سند لكل مكتتب وتخصيص الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب   آالال  10  تخصيص  يت، على ان  سند للمكتتب   500هو  

سنوات اعتبانا     5مليون دينان بحريني بقيمة إسمية قدنها دينان بحريني واحد للسند، في حين تبل  مدة اإلصدان    200حج  االصدان  

 .سنويا  في المائة  3.60 يبل  ثاب  ، وبعائد 2026مايو  5حتى  2021مايو  5من 
 
 

مؤشرات  عدد من ال  بتراجعفي المائة، مدفوعاً    1.83نسبة  الماضي منخفضاً بينهي تداوالت األسبوع    السوق المالية السعوديةمؤشر  

 القطاعية  

المالية السعودية  سجل مؤشر   ،  نقطة  10228في المائة، ليصل إلى مستوى    1.83في نهاية األسبوع الماضي بنسبة    تراجعا  السوق 

في المائة، وقطاع البنوك الذي شهد   2.24الذي سجل تراجعا  بنسبة    المواد األساسيةمدفوعا  بتراجع عدد من القطاعات، منها قطاع  

  القيمة السوقية بنسبة ، تراجعفي ضوء ما سب    في المائة.  3.42، وقطاع االتصاالت الذي تراجع بنسبة  في المائة   2.93تراجعا  بنسبة  

األسبوع الساب  عليه. على    بنهاية  2574.5  نحو   في نهاية األسبوع الماضي، مقابل  مليان دوالن  2570.5في المائة لتصل إلى    0.15

التداول، فقد انخفض  لتصل إلى   في نهاية األسبوع الساب  عليه. كما   مليان دوالن  12.80، مقابل  مليان دوالن  9.61مستوى قيمة 

األسبوع في  سه     مليان  1.75، مقابل  سه مليان    1.31إلى  ليصل    مليون سه   441بنحو  حج  التداوالت خالل األسبوع  إجمالي    انخفض

 الساب .

االستثمان  تطوير البيئة التنايمية بما يتماشى مع أبرز الممانسات الدولية ونفع كفاءة وجاذبية السوق المالية أمام  نحو  في سياق آخر، و 

الموافقة على التعليمات   المالية المتضمن شركة مرك  إيداع األوناق المالية )إيداع( عن صدون قران مجلس هيئة السوق    األجنبي، أعلن  

األون إيداع  بمراك   الدوليةالخاصة  المالية  اإليداع ،  اق  الربط وشروطه وحسابات مرك   إجراءات طلب  التعليمات  تنا  هذ   حيث 

ا من تانيخ ب ه قد ت  العملتجدن اإلشانة إلى أن .المتعقلة بالربط وأحكام عامة أخرى  .2021مايو  6هذ  التعليمات اعتبان 
 

 اركة الحكومية شهامة في السوق سوق الخرطوم لألوراق المالية يعلن عن إدراج شهادات المش

شهر   إصدان)  إدنا  شهادات المشانكة الحكومية شهامة في السوق  ن خالل األسبوع الماضي ع سوق الخرطوم لألوناق المالية      أعلن

اسمية(  2021يناير   ابتداء  من  جنيه للصك  500 تبل   بقيمة  السوق  الشهادات في  بدأ تداول هذ   مايو   4المواف    الثالثاءجلسة يوم  . 

2021 . 

 
 

  

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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 شركة معتمدة لعمليات التداول في ذات الجلسة  30 لعددبورصة مسقط تعلن عن قائمة جديدة 

تحسين بيئة االستثمان في األوناق المالية لتكون أكثر جاذبية وزيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة األسه  المتداولة في  بهدال  

قيام بعمليات التداول في ذات  للشركات المعتمدة لل   أعلن  بونصة مسقط عن القائمة الجديدة  ،لمستثمرين لالبونصة، وتحسين الفر   

بونصة   إلى أن   . تجدن اإلشانة2021مايو    3اعتبانا  من تانيخ  بالقائمة الجديدة    بالعملت  البدء  هذا وقد    .شركة30الجلسة البال  عددها  

النوع من التداول على حيث يحصل المتعامل في مثل هذا    بتطبي  التداول في ذات الجلسة،  2016  من عام  نوفمبرشهر  مسقط بدأت منذ  

المتضمنة آلية اختيان الشركات    تستند  .باأللف  3.5باأللف بدال  من    1.75بالمائة ليصبح مقدان العمولة    50خص  في عمولة التداول بنسبة  

يث حج   شركة من ح  30حج  التداول حيث يت  اختيان أعلى  في  أولها  يتمثل  معاييرفي قائمة التداول في ذات الجلسة على عدد من ال

 يقل عدد أيام تداول الشركة خالل سنة عن الالمعيان الثاني في أيام التداول بحيث  ، فيما يتمثل   (يالتداول خالل سنة كاملة )سنة التقي

، إضافة إلى ذلك هناك سقف موحد لجميع الشركات وهو   . ألف سه  ليوم التداول الواحد 200نصف عدد أيام التداول إجماال 

 

 قراًرا بنقل إدراج الشركات المساهمة العامة  سوق مسقط تصدر

بش ن   قرانا    بونصة مسقطأصدنت    ،تحديد الشركات ذات األداء الجيد والسيولة الممتازة  على   في البونصةالمستثمرين    بهدال مساعدة

وأيضا نقل إدنا  عدد من الشركات    ،إلى السوق الناامية والعكس   نقل إدنا  عدد من الشركات المساهمة العامة من السوق الموازي

 شركات من السوق الموازية إلى السوق  5على القران ت  نقل    بناء    .الموازية والعكس المساهمة العامة من سوق المتابعة إلى السوق

ركة من سوق كما ت  نقل ش.  السوق الموازية شركات من السوق الناامية إلى   4في حين ت  نقل    ،الناامية الستيفائها جميع الشروط

 عدم الت امهاالموازية إلى سوق المتابعة نتيجة   من السوق  شركةالستيفائها معيان حقوق المساهمين، ونقل   المتابعة إلى السوق الموازية

 ذات المعيان.ب
 

  تطوير نظام تداول السنداتالمصرية تعلن عن اإلنتهاء من البورصة  

عائد الزيادة معدالت التداول التي بدونها تساعد في بناء منحنى  بهدال  لتنمية أدوات الدين، و   المصرية  استمرانا  لمساعي البونصة

المدنجة،   المالية  البونصة  لالوناق  من    عن أعلن   البنك انتهائها  مع  بالتعاون  وذلك  الحكومية  السندات  لتداول  جديد  ناام  تطوير 

المالية،   جدير بالذكر أن الناام الجديد يعتبر أول  .  ى مستوى األسعان والعروضالمعلومات علالناام  يتيح    حيث المرك ي ووزانة 

 .والشراء.، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات 2002منذ عام  التقني تطوير في هذا السوق على المستوى 

، وهي آلية تسمح  "آلية طلب التسعير"أهمها  التي ستسه  في تنشيط تداوالت السندات من  خصائص  عدد من اليتضمن الناام الجديد  

تسمح ألي متعامل نئيسي بتسعير  "،  شاشة تسعير"للمتعاملين الرئيسين بتقدي  طلبات لتسعير السندات من خالل الناام، باإلضافة إلى  

ت التي تسهل عملية المستمر من خالل تالقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيانا وكذلك التداولالسند الرلب في بيعه أو شراؤ ، 

السوق المتعاملين داخل هذا  ت  تفعيله نسميا  في ديسمبر عام .  تواصل  قد  الحكومية،  السندات  لتداول  الجديد  الناام  أن  بالذكر  جدير 

2020.  
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 ( 1جدول ) 

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

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

  .المصدن: البيانات الصادنة عن البونصات العربية
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 ( 4جدول ) 

 .ةلمصدن: البيانات الصادنة عن البونصات العربيا

 


