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)نقطة( مايو 20قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  458.32  

)نقطة( مايو 13قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  455.84  
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(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

   | 2021 مايو 23األحد  | والثالثون السادس العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسبببببوع المنتهي   في  0.54بنحو  ارتفاعا  

نتهي في  بب مقبارنبة   ،2021 مبايو 20في   مبايو 13األسبببببوع المي

 رتفاعاالنقطة، بما يعكس    458.32، ليصببل ىلى موببتو   2021

تضبمنة مؤشبرات أدا  البورصبات العربية المي  غالبية  وبجل فيالمي 

 .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

 بورصببة  ةعشببر  حد ى مؤشببرات أدا   سببجل ،  الصببددفي هذا   

تقدمتها سببوق أبويبي   ،عربية ارتفاعا  خالل األسبببوع الما ببي

كذلك   .المائة  في  4.97بنوبة  مؤشرها    صعودمع  لألوراق المالية 

مؤشرات بورصات كل من فلوطين ودبي وعّمان بنوب    ارتفع

  .على الترتيب المائة 2.62و 2.04و 1.61بلغ 

والدار تونس وموببق     من  مؤشببرات بورصببات كلسببجل     كما

البيضببا  ودمشببل والبحرين والكوي  والوببعودية ارتفاعا  بنوببب 

 بلغ  أقل من واحد في المائة.

في المقابل سبجل  بورصبتان عربيتان انافا با  خالل األسببوع 

نحو الما بببي، حيه شبببهدت بورصبببتي مصبببر وقطر ترا عا  ب 

 في المائة على التوالي. 2.11و 0.33

 

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 
 

، عاكوبة  بذلك االرتفاع األسببوع الما بي  عربية ارتفاعا  خالل  بورصبة  حد  عشبرةىفي  األدا مؤشبرات  سبجل 

نشبا  في ومؤشبرات القيمة الوبوقية، صباحبح تحوبن  ،وقيمة التداول الموبجل في مؤشبرات كل من أحجام التداول،

عز  يي . والعقبارات ومن أهمهبا قطباعبات البنوا والابدمبات واالسببببت مبار ،عبدد من القطباعبات المبدر بةلالتبداوالت 

كتمال  لوببات التداول في  ميع البورصببات  الما ببي ىلى ىاألسبببوع النشببا  الملحوي لتداوالت األسببواق المالية 

عدد من األسببوع الوبابل عليح الذش شبهد اقتصبار  لوبات التداول على والأ أو أربع  لوبات في بالعربية مقارنة  

 البورصات العربية.

 

هيئة األوراق المالية   أعلن ، الما بببي  على صبببعيد التطورات التي شبببهدتها البورصبببات العربية خالل األسببببوع

توفير اإل ار التنظيمي الااص بهدف  لدعم تنظيم األصبول الرقمية المشبفرة اتفاقيةعن توقيع والوبلع في االمارات 

أعلن  بورصبببة البحرين عن ى الق دليل أفضبببل من  انب آخر،  .األصبببولهذه  م ل  إصبببدار وىدرات وتداولب

  .لشركات المدر ةباعالقات الموت مرين تنظيم الممارسات في مجال 

في ذات   .2021لعام المتوافل مع الشبريعة بورصبة موبق  عن نتائا المرا عة الوبنوية لعينة مؤشبرها كما أعلن  

المدر ة في البورصبة شبركات ل( ل2021المرا عة النصب  سبنوية )مايو أعلن  بورصبة قطر عن نتائا الوبياق، 

، ىعالن البورصبة الما بي كذلك شبهد األسببوع    .لألسبواق الناشبئة سبتانلي اان  في مؤشبر مورالقطرية المتضبمنة 

رفع معدالت الوبيولة والتداول،  بهدف  بورصبتي مصبر ولندنالمصبرية عن بد  تداول أول ىدرات مشبترا ما بين 

 .حة أوراق مالية  ديدة للتداولوىتا

 أسواق المال العربية في أسبوع 

 

ارتفاعا    أسببواق المال العربية التداول فيقيمة  سببجل    ▪

في نهاية األسبببوع   في المائة  166بنوبببة بلغ     كبيرا

المبا ببببي مقبارنبة بقيمبة التبداوالت الموببببجلبة خالل 

  .2021مايو شهر من  13األسبوع المنتهي في 

 ىلبببى البببتبببداول  قبببيبببمبببةعبببز  ارتبببفببباع يبببي  ▪

كتمال  لوببات التداول في  ميع البورصببات العربية ا

األسببوع الوبابل عليح الذش بمقارنة   الما بي  األسببوع

على والأ أو أربع  التداولشبببهد اقتصبببار  لوبببات  

  لوات في عدد من البورصات العربية.

البورصببببات العربيبة  ميع قيمبة التبداول في   ارتفعب  ▪

تضبمنة في  المؤشبر المركب لصبندوق  دة بيانات عقاالمي

، بإسبت نا  بورصبة  ألسبواق المال العربية  النقد العربي

في   21.91بنوبة   ترا عا  التي سجل مؤشرها   فلوطين

 المائة.

اونتي عشبرة قيمة التداول في   ارتفع   في هذا اإل ار، ▪

بورصبات كل سبجل  من بينها حيه عربية،  بورصبة

في قيمة   ارتفاعأعلى نوببة  دمشبل ودبي وأبويبيمن 

 خالل األسبوع الما ي. التداوالت

أيضبا    ارتفاعا  كبيرا   حجم التداول األسببوعيشبهد كما   ▪

بما ،  بنهاية األسببببوع الما بببي  في المائة  150 بنحو

في غالبية البورصببببات حجم التداوالت    ارتفاعيعكس  

بورصببببتي الكوي  وفلوببببطين اللتان ما عدا ية  العرب

بنهاية األسبببوع  امفي حجم تداوالته انافا ببا    سببجلتا

 .الما ي

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات  
 

تضببمنة لالقيمة الوببوقية    سببجل  ▪ لبورصببات العربية المي

المركبب لصببببنبدوق النقبد المؤشببببر بيبانبات  قباعبدةفي 

 بنحو   فيفا  انافا ببببا    ألسببببواق المال العربية  العربي

 .األسبوع الما ي في المائة بنهاية 0.3

  

في  انافا ببا  القيمة الوببوقية   سببجل   ،اإل ار  هذافي  ▪

تصببدرتها بورصببة قطر التي  أربع بورصببات عربية

بما في المائة    1.85سبببجل مؤشبببرها ترا عا  بنوببببة 

مؤشببببرات ال ميع الموببببجببل في  االنافببا يعكس 

 القطاعية في البورصة.

 

كما سببببجل  مؤشببببرات القيمة الوببببوقية ترا عا  في   ▪

بورصببات كل من مصببر وبيروت والوببعودية بنوببب 

 بلغ  أقل من واحد في المائة.

 

شبببهدت القيمة الوبببوقية ارتفاعا  في توبببع في المقابل    ▪

في نهاية األسببوع الما بي تصبدرتها  بورصبات عربية

في   2.84سبوق أبويبي لألوراق المالية موبجلة  نوببة 

بمبا يعكس االرتفباع الموببببجبل في مؤشببببرات   المبائبة،

 .الطاقة والعقار واالتصاالت والبنوا

 

ات كل كما سببجل  القيمة الوببوقية ارتفاعا  في بورصبب  ▪

 1.49و  1.11بلغ    دبي وعّمان بنوبببو  فلوببطين من

 .في المائة على الترتيب 2.39و

 

سبجل  بورصبات كل من دمشبل والدار البيضبا  كذلك    ▪

ارتفاعا  بنوبببب بلغ  أقل والكوي  وموبببق   والبحرين 

 من واحد في المائة.

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

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

لتغيرات في القيمة الووقية بشكل دورش تحديه عينة الشركات المدر ة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتوبة بالقيمة الووقية باستادام رقم باش المتولول 

ي سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أش من الشركات المدر ة في األسواق المالية العربية. الناتجة عن ى افة أو حذف   .يضم المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.54

 

العربية النشرة األسبوعية ألسواق المال   

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  العربيالنقد  مؤشر صندوق

  )نقطة(

 
 
 
 
 
 

 المال العربية )نقطة(
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  4.97بصعود مؤشرها بنسبة    االرتفاعات األسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية   تتصدر  سوق أبوظبي لألوراق المالية

 مليار درهم  26والقيمة السوقية للسوق تحقق مكاسباً بنحو المائة  في

قطة،  ن 6518بالمائة، ليصل ىلى  4.97الما ي على ارتفاع بلغ  نوبتح  األسبوع تداوالت  سوق أبويبي لألوراق الماليةأنهى مؤشر 

 2.23و   0.8و   0.17، التي سجل  صعودا  بنوب بلغ   واالتصاالت والبنوا  ات الطاقة والعقارقطاعات   التحون الموجل في   بذلكعاكوا   

مليار  947.3 نحو  في المائة، لتصل ىلى  2.84في المائة على الترتيب. على صعيد القيمة الووقية، فقد سجل  ارتفاعا  بنوبة  10.33و 

  التداول  قيمة  ى مالي   فقد بلغ  سجلتها في نهاية األسبوع الوابل عليح. على موتو  القيمة المتداولة،مليار درهم    921.2، مقابل نحو  درهم

 9.8  بنحو   ارتفاعا  في األسبوع الوابل، لتحقل الووق بذلك  مليار درهم    2.1، مقابل نحو  مليار درهم  11.9  الما ي نحو   األسبوع  خالل

مليون ورقة مالية في نهاية األسبوع  446.2مالية، مقابل نحو  ةورق مليار 1.6ليصل ىلى  ارتفاعا  . كما سجل حجم التداول مليار درهم

 الوابل عليح. 

 

 لدعم تنظيم األصول الرقمية المشفرة   اتفاقيةتوقع  اإلماراتوالسلع في  األوراق الماليةهيئة 

 اتفاقيةأعلن  هيئة األوراق المالية والولع عن توقيع  ،وتوفيرها وىصدارها وىدرا ها وتداولهابهدف تنظيم األصول الرقمية المشفرة 

تتيح االتفاقية الجديدة ترخيص الشركات التي تتعامل باألصول والعمالت المشفّرة  من المنطقة   .مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي 

ستتولى هيئة األوراق المالية والولع، . المالية والولع للموافقات والتراخيص المعنيةالحرة بمطار دبي عبر ىصدار هيئة األوراق 

التنظيمي على عمليات  رح وىصدار وىدرات وتداول األصول المشفرة  اإلشرافبالتعاون مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي عملية 

كما تنص اإلتفاقية على قيام الهيئة  .نطقة الحرة بمطار دبي وترخيص األنشطة المالية ذات الصلة بها  من حدود اختصاص سلطة الم

 باإلشراف والرقابة والتفتيش على الجهات العاملة  من حدود اختصاص سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي والحاصلة على ترخيص

 .موافقة من الهيئة بمو ب هذا االتفاقو 

 

 دليل أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين   تعلن عن إطالقبورصة البحرين 

ة القتنظيم ع بورصة عن ى الق دليل أفضل الممارسات في مجال الأعلن   ،لزيادة موتويات الشفافيةفي ى ار  هود بورصة البحرين 

تعزيز عالقات الموت مرين لللشركات المدر ة  اإلرشاديةدليل مجموعة من القواعد اللشركات المدر ة. يتضمن باالموت مرين 

وفل أفضل الممارسات العالمية موتعر ا  الدور الذش تلعبح في هذا اإل ار كيفية تطوير خطة استراتيجية شاملة بالشركات المدر ة و 

 ة.كل من الجهة التشريعية، والووق المالي

 المتوافق مع الشريعة  2021عام لبورصة مسقط عن نتائج المراجعة السنوية لعينة مؤشرها ل 

أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة حوب القواعد  شركة مواهمة عامة توافق   15عن اعتمادها  بورصة موق أعلن  

، بما يتوافل مع  2020عام  ذلك حوب البيانات المالية للربع ال اله من  ،  اإلسالميةوالمرا عة المالية   قرة من هيئة المحاسبةالشرعية المي 

ئمة الشركات المتوافقة مع الشريعة كل والوة أشهر بإ افة الشركات  المتطلبات القانونية التي تنص على  رورة قيام الووق بمرا عة قا

  .وحذف الشركات التي تفقد أهليتها الملتزمة بالمعايير،

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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 القطاعية  مؤشرات ال جميع  بتراجعفي المائة، مدفوعاً  2.11نسبة  الماضي منخفضاً بينهي تداوالت األسبوع  بورصة قطرمؤشر 

، مدفوعا  بترا ع نقطة  10695في المائة، ليصل ىلى موتو     2.11في نهاية األسبوع الما ي بنوبة    ترا عا    بورصة قطرسجل مؤشر  

 الادماتفي المائة، وقطاع    1.5الذش سجل ترا عا  بنوبة    العقارات قطاع    مؤشرات كل من:  مقدمتها ا  في  ،   ميع المؤشرات القطاعية

في  4.5قطاع الصناعة ترا عا  بنحو و  ،في المائة 2.2 الذش ترا ع بنوبة المواصالت في المائة، وقطاع  1.7الذش شهد ترا عا  بنوبة 

في نهاية األسبوع الما ي، مقابل  مليار لاير 622.1في المائة لتصل ىلى  1.85بة ، ترا ع  القيمة الووقية بنوانعكاسا  لذلك . المائة

، مليار لاير 1.9 نحو  لتصل ىلى  سجل  ارتفاعا  فقد بنهاية األسبوع الوابل عليح. على موتو  قيمة التداول، مليار لاير  633.8نحو 

ىلى مليون سهم ليصل  90.2بنحو األسبوع  في نهاية حجم التداول ارتفعفي نهاية األسبوع الوابل عليح. كما مليار لاير  1.4مقابل 

أعلن  بورصة قطر عن نتائا المرا عة النص   من  انب آخر،  .الوابلاألسبوع في سهم مليون  696.3، مقابل سهممليون  786.6

قائمة   في  ديدة  شركة    ىدراتحيه أسفرت نتائا المرا عة عن    ،لألسواق الناشئة  ستانلياان   في مؤشر مور  المدر ةسنوية للشركات  

 .مؤشرات الشركات المتضمنة في هذه ال

 

 بين بورصتي مصر ولندن  لشركة قيد مزدوج ألولبدء التداول البورصة المصرية تعلن عن 

، أعلن  البورصة المصرية خالل  أوراق مالية  ديدة للتداول، وىتاحة معدالت الويولة والتداولنحو سعي البورصة الموتمر لرفع 

تجدر . "التشايص المتكاملة القابضة"شركة  - بين بورصتي مصر ولندن  لشركة ألول قيد مزدوت األسبوع الما ي عن بد  التداول

واني  رح بالبورصة خالل هذا العام، وأول من قام بتنفيذ عملية قيد مزدوت بين بورصة لندن ة ىلى أن الشركة هي صاحبة اإلشار

أنها بصدد   من  انب آخر، أعلن  البورصة.  مليون دوالر أمريكي   650  ت تجاوز، بقيمة سوقية  القطاع الطبي   مجال  وبورصة مصر في 

 . 2021 متوقعة خالل النص  ال اني من العام الجارش أولية عدة  روحات الترتيب ل
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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 

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

 .ةالبيانات الصادرة عن البورصات العربيلمصدر:  ا

 


