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)نقطة(  يونيو 10قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  461.67  

)نقطة( يونيو 3قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  460.70  

 ( 2021 يونيو 10)  2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  461.67

(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

    | 2021 يونيو 13األحد  | والثالثون السابع العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسبببببوع المنتهي    في  0.21 بنحو ارتفاعا  

نتهي في   ببمقبارنبة    ،2021  يونيو  10في    يونيو  3األسبببببوع المي

  رتفاعاالنقطة، بما يعكس    461.67، ليصببل ىلى موببتو   2021

تضبمنة  البورصبات العربية المي مؤشبرات أدا     غالبية  وبجل فيالمي 

وبما يمثل أعلى قيمة    في المؤشبر المركب لصبندوق النقد العربي

 .يبلغها المؤشر خالل العام الجاري

عربية ات بورصب  عشبر مؤشبرات أدا   سبجل ،  الصبددفي هذا   

  بورصبة موبق   جا  في مقدمتها  ،ارتفاعا  خالل األسببوع المايبي

   ارتفع كذلك    .المائة  في  2.47بنوبببببة  مؤشببببرها    صببببعودمع  

  1.67بنوببب بلغ   أبوظبي وعّمانمن  كل   بورصببتيمؤشببرات  

مؤشبرات بورصبات سبجل     كما .على الترتيب  المائةفي    1.89و

والكويب  والبحرين الوببببعوديبة والبدار البيضببببا  ودبي    من  كبل

 ارتفاعا  بنوب بلغ  أقل من واحد في المائة. وفلوطين وتونس

انخفايببببا  خالل   أربع بورصببببات عربيةسببببجل     ،في المقابل

بورصبات كل من قطر ودمشب   األسببوع المايبي، حيش شبهدت  

 .ومصر والعراق تراجعا  بنوب بلغ  أقل من واحد في المائة

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 
 

في   األدا مؤشبرات    . في هذا الصبدد سبجل 2021يونيو وبجل خالل شبهراإليجابي المي واصبل  البورصبات العربية أدائها  

قيمة التداول  ، عاكوبة  بذلك االرتفاع الموبجل في مؤشبرات كل من األسببوع المايبي  عربية ارتفاعا  خاللات عشبر بورصب 

من ،  الوببوقية، الذي صبباحبس تحوببن نشبباال التداوالت في عدد من القطاعات المدرجةأحجام التداول، ومؤشببرات القيمة  و

،  مؤشبرات أدا  البورصبات العالمية   واسبتقرارأسبعار النف  العالمية،   لصبعودأهمها البنوك والخدمات واالسبتثمار. كما كان 

  بوبببب  بورصببات عربية  أربعتراجع  مؤشببرات أدا     ،أثرا  ىيجابيا  على أدا  البورصببات العربية بشببكل عام. في المقابل

في حركة تعامالت  ىلى جانب توببببجيل صببببافي اسببببتثمار سببببالب  ، تراجع عدد من القطاعات منها: التأمين والصببببناعة

 .الموتثمرين األجانب في تلك األسواق

 

وبهدف توسبيع قاعدة الشبركات الصبغيرة  ،  المايبي التي شبهدتها البورصبات العربية خالل األسببوععلى صبعيد التطورات  

كما أعلن  الوبوق عن قيام    سبوق أبوظبي لألوراق المالية عن ىدرا  شبركة جديدة في الوبوق الثاني  أعلن والمتوسبطة،  

أعلن  البورصببة المصببرية عن اعتماد لجنة  في الوببياق تاتس، . وسببندات بقيمة مليار يور بإصببدارشببركة تاتصبباالتت  

مالية بوببوق الشببركات  ها الوراقأالذي يضببع عينة من الشببركات المدر     تتميزتالمؤشببرات بالبورصببة منهجية مؤشببر  

 .الصغيرة والمتوسطة

ام الدورة الثامنة من مواصبلة لجهود البورصبة نحو تدعيع الثقافة المالية أعلن  بورصبة تونس عن اختتوفي سبياق خخر،   

ومؤشبر العائد الكلي    30أعلن  بورصبة موبق  عن عينة مؤشبر بورصبة موبق   كما    .my investia)موبابقة )اسبتثماري:  

سبهع  بهدف تعزيز سبيولة األمن جانب خخر، و  .شبركات المؤشبر  المراجعة الوبنوية لعينة على يبو والمؤشبرات القطاعية  

مع شبركة    تمزود سبيولةتأعلن  بورصبببببببة قطببببببر عن قيام بنك الدوحة بتوقيع اتفاقية   ،المنفذةوزيادة وتيرة العمليات  

 .يمن ىالار عملية الهيكلة الشاملة لووق الشركات الصغيرة والمتوسطةت. المالية لألوراقتالمجموعة 

 أسواق المال العربية في أسبوع 

 

ارتفاعا    أسببواق المال العربية التداول فيقيمة  سببجل    ▪

في نهبايبة األسبببببوع   في المبائبة  25.45بنوببببببة بلغب   

المبايببببي مقبارنبة بقيمبة التبداوالت الموببببجلبة خالل 

  .2021 يونيومن  3األسبوع المنتهي في 

 توببببعقيمبة التبداول في    ارتفعب في هبذا الصبببببدد،   ▪

تضببمنة في   عربية بورصببات المؤشببر  دة بيانات  عقامي

ألسبواق المال العربية،    المركب لصبندوق النقد العربي

كما سببجل  بورصببات كل    البحرين.بورصببة تقدمتها 

  من فلوببطين ومصببر وموببق  والوببعودية ارتفاعات

كذلك  في المائة.    99.10و  29.86بنوب تراوح  بين  

شببببهبدت بورصببببات كبل من الكويب  ودبي والعراق  

  23.04و  7.85  بين  وبيروت ارتفعا  بنوبببب تراوح

 في المائة.

في المقابل سبببجل  خمس بورصبببات عربية تراجعا    ▪

على موبببتو  قيمة التداول جا  في مقدمتها بورصبببة 

في المبائبة. كمبا    65تونس التي سببببجلب  تراجعبا  بنحو  

 ردنألاوبورصببببات كل من أبوظبي وقطر    سببببجل 

  4.16انخفايبا  بنوبب تراوح  بين    سبورية وتونسو

 في المائة. 60.1و 

 بنحوأيضبا  ارتفاعا   حجع التداول األسببوعيشبهد كما   ▪

بما يعكس  ،  بنهاية األسببوع المايبي  في المائة  13.69

ثمبان بورصبببببات عربيبة  في  حجع التبداوالت    ارتفباع

في المقابل شبهدت سببع   تصبدرتها بورصبة البحرين.

تراجعا  على صبعيد حجع التداول في بورصبات عربية  

بورصببات  متهانهاية األسبببوع المايببي جا  في مقد

 .وسورية واألردنكل من تونس 

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات  
 

تضببمنة  لالقيمة الوببوقية    سببجل  ▪ لبورصببات العربية المي

المؤشببببر المركبب لصببببنبدوق النقبد  بيبانبات    قباعبدةفي  

في   0.48 ارتفاعا  بنحو  ألسببواق المال العربية  العربي

مواصبلة  األسببوع المايبي، لتعكس بذلك   المائة بنهاية

حالة االسببتقرار النوبببي الذي تشببهدا مؤشببرات القيمة  

الوببببوقيبة في البورصبببببات العربيبة منبذ نهبايبة العبام  

 .2020المايي 

  

في  القيمبة الوببببوقيبة ارتفباعا    سببببجلب في هذا اإلالار،   ▪

تضببببمنة في المؤشببببر   جميع البورصببببات العربية المي

النقبد العربي،    ثالثببإسببببتثنبا   المركبب لصببببنبدوق 

ومصببر، التي   سببوريةربية وهي: قطر وبورصببات ع

شببهدت انخفايببا  الفيفا  بنوببب بلغ  أقل من واحد في 

 . المائة

 

حققة  األردن   بورصببةتصببدرت  ▪ حركة االرتفاعات المي

على موببتو  القيمة الوببوقية بصببعود مؤشببرها بنوبببة  

االرتفاع الموبجل في مؤشبرات   نتيجةفي المائة،    2.63

الصببببنباعبة  عبدد من القطباعبات منهبا: القيمبة الوببببوقيبة ل

سببببوق كبذلبك سببببجلب    والبنوك والخبدمبات والتبأمين.

في   2.36  ارتفباعبا  بنوببببببة  لألوراق المباليبة  يأبوظب

  .المائة

 

بنوبب ارتفاعا    بورصبتي فلوبطين والكوي كما شبهدت   ▪

المببائببة  1.75و  1.13بلغبب    . فيمببا على الترتيببب  في 

موببببق  ودبي والبحرين سببببجل  بورصببببات كل من 

ارتفاعا  بنوبببب  والدار البيضبببا  والوبببعودية وبيروت

 في المائة. واحدبلغ  أقل من 

 

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

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

لتغيرات في القيمة الووقية ة في المؤشر بما يعكس ابشكل دوري تحديش عينة الشركات المدرجبالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتع ، والمحتوبة بالقيمة الووقية باستخدام رقع باش المتولول 

ي سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. الناتجة عن ىيافة أو حذف   .يضع المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.21

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية 

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  العربيالنقد  مؤشر صندوق

   )نقطة(

 
 
 
 
 
 

 المال العربية )نقطة( 
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وشوكة  ااصاوا" ا صاودا سو دا  ب يا  رلياا    ف  السوو  الثان إدااج شوكة  دديد   عن يعلن  سوو  ببوبي  لوواا  الاالي  

 يواو

درجة في   المتواصبلة لتوسبعة قاعدةوق الوب جهود  في ىالار   سبوق  بورصبة الشبركات الصبغيرة والمتوسبطة، أعلن  الشبركات المي

رابع شبركة تابعة بما ييمثل  يبمن الوبوق الثاني ىدرا  أسبهع شبركة ت مجموعة سبتاليونز اإلمارات ت  أبوظبي لألوراق المالية عن

كل  للشبركة العالمية القابضبة يتع ىدرا  أسبهمها في منصبة الوبوق الثاني لوبوق أبوظبي لألوراق المالية، عقب اإلدرا  لشبركات

 .2020عام ت في نهاية ىيزي ليستو تمخازن زيتو تبالمز الرياييةت من

مليار يورو، إلعادة تمجموعة اتصبباالتت ىصببدار سببندات بقيمة    من جانب خخر، أعلن سببوق أبوظبي لألوراق المالية عن اتمام

، لتمويل صبفقة االسبتحوات على حصبة حاكمة في شبركة اتصاالت 2014تمويل شبريحة الوبندات الموبتحقة التي أصبدرتها في عام  

مليون يورو، وبوبعر   500سبنوات بقيمة   7المجموعة بإصبدار الوبندات على شبريحتين : الشبريحة األولى لفترة قام    .المغرب

في  1مليون يورو، وبوبعر فائدة سبنوية نوببتها   500سبنة بقيمة   12والشبريحة الثانية لفترة   ،في المائة 0.4فائدة سبنوية نوببتها  

در الشبببركة المالية، وتمديد فترة جدولة سبببداد الديون القائمة، واالسبببتفادة من يهدف قرار ىعادة التمويل ىلى تنويع مصببباالمائة. 

في شبهدت عملية ىصبدار الوبندات نجاحا  كبيرا ، تمثل هذا وقد   .تحوبين تكلفة التمويل، بالشبكل الذي يحق  قيمة مضبافة للموباهمين

 .مراتو  ب صداراإلالموتثمرين المحليين والدوليين على االكتتاب، الذي تجاوز قيمة ىقبال 

للجها    (GICS) حول صطييق الاعياا العالا  لتاو ي  ال طاعا  اعدعن ب  اواشوا  صوعوي  صعلن عن ع د  بواصو  اليركين  

 ذا  العالق  بالسو 

 (GICS) حول خططها لتطبي  المعيار العالمي لتصبني  القطاعات تعن بعدتورشبا  توعوية  أعلن  بورصبة البحرين عن عقد

في ىالار خططها الرامية لنشببر أهع المعلومات المتعلقة بالمعيار العالمي للقطاعات مع أهع الجهات تات الصببلة، تلك عبر ىقامة  

في تلبية متطلبات   (GICS) القطاعاتتطبي  المعيار العالمي لتصببني   وبباهع  سببيالتطبي .  عملية  الورش ونشببر التوعية حول 

وببباهع ىعادة  ينظام تصبببنيفي يعكس األدا  المالي للشبببركة في القطاع الذي تمثلس، كما سببب في تطبي    مجتمع االسبببتثمار العالمي

تصببني     يشببملسبب  .تصببني  القطاعات في تحقي  التواف  بين نشبباالات الشببركة ومصببادر دخلها وفقا  للقطاع الذي تصببن  تحتس

قطاعا  عند بداية تطبي  المعيار العالمي  أحد عشبببرةقطاعات في الموبببتو  األول من أصبببل   سببببعرصبببة البحرين قطاعات بو

وقطاع ،  لتصببني  القطاعات، كما سببيتع تصببني  الشببركات المدرجة بنا  على نشبباالها الرئيس لتضببع: قطاع المواد األسبباسببية

وقطاع   ،وقطاع االتصباالت ،وقطاع المال ،االسبتهالكية األسباسبيةوقطاع الوبلع   ،وقطاع الوبلع االسبتهالكية الكمالية  ،الصبناعات

 العقارات

 my investia)  رساب   التداول ا"فتكاض  )استثاااي:رن دوا  الثار   الاختتام بواص  صونس صعلن عن  

ب يتمكين المشباركين من معرفة خليات والرق عمل الوبوق والتدر مواصبلة لجهود البورصبة نحو تدعيع الثقافة المالية من خالل

 تثماري:بب )اس ةبببببببب ة من موابقبببببب الدورة الثامن  امبببببب ، أعلن  بورصة تونس عن اختتوراق الماليةألعلى االستثمار في محافظ ا

(my investia منصببببة تختل بالتدريب على االسببببتثمار بالبورصببببة، التي تعتبر األولى من نوعها في العالع العربي  وهي

الخاصبة بتعميع   )أكاديمية االسبتثمار( ىالار مبادرة منصبة يبمنتأتي  و ،2020  من عام  نوفمبر  شبهربداية في انطلق  ا وفريقيىو

 سوق المال لد  الموتثمرين. أثقافة نشر  و

 عن نشك الت كيك الشهكي لالكي  األسهم وال يا  الاتداول  )حسب الج سي  ونوع الاستثاك(صعلن عودي   السو  الاالي  الس

التقرير الشبهري لملكية األسبهع والقيمة المتداولة الخاص بالوبوق الرئيس   األسببوع المايبيالوبوق المالية الوبعودية  أصبدرت  

 31القيمة اإلجمالية لألسبهع المتداولة للشبهر المنتهي في  . أويب  التقرير أن2021( لشبهر مايو  )حوبب الجنوبية ونوع الموبتثمر

، فيما بلغ مجموع  2021أبريل مقارنة بشبهر   في المائة 15.83نوببتس   بانخفاضمليار لاير سبعودي،  158.72بلغ    2021  مايو

هبذا وقبد بلغ ىجمبالي قيمبة عمليبات الشببببرا    .2021شببببهر مبايو  مليبار لاير بنهبايبة   9655.6القيمبة الوببببوقيبة لألسببببهع المبدرجبة  

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
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ن ىجمالي مفي المائة   89.6 مليار لاير سببعودي تمثل ما نوبببتس 142.22  نحو 2021مايو  للموببتثمرين الوببعوديين خالل شببهر 

من ىجمالي   في المائة 89.86تمثل ما نوبببتس  ،مليار لاير سببعودي 142.62عمليات الشببرا ، فيما بلغ مجموع قيع عمليات البيع 

من ىجمالي القيمة الوبوقية  في المائة   96.74نوببتس  فقد شبّكل  ما  ،عمليات البيع. أما بالنوببة لقيمة ملكية الموبتثمرين الوبعوديين

 الواب  عليس.مقارنة بالشهر  في المائة  0.02، بانخفاض نوبتس 2021  يونيو 10كما في لألسهع المدرجة 

 

ف   2.47باوعود رششوك ا ب سوي   ا"اصفاعا  األسويوعي  الاسوجل  علم رسوتول اليواصوا  العكبي   صتاودا بواصو  رسو  

 والاششكا  ال طاعي ورششك العائد الكل   30  ابواص  رس  اعي   رششك وصعلن عن الاائ  

قطة، عاكوبا  ن 4029.8بالمائة، ليصبل ىلى   2.47المايبي على ارتفاع بلغ  نوببتس    األسببوع  تداوالت بورصبة موبق أنهى مؤشبر  

 2.49و 1.68بلغ  التي سببجل  صببعودا  بنوببب  الصببناعة، والخدمات، والمالية، كل منقطاعات   بذلك التحوببن الموببجل في

 21.47في المائة، لتصبل ىلى نحو  0.94في المائة على الترتيب. على صبعيد القيمة الوبوقية، فقد سبجل  ارتفاعا  بنوببة   3.55و

 ىجمالي فقد بلغ  سبجلتها في نهاية األسببوع الوباب  عليس. على موبتو  القيمة المتداولة، لايرمليار  21.27، مقابل نحو  لايرمليار 

في األسببوع الوباب ، لتحق  الوبوق   مليون لاير 20.90، مقابل نحو  مليون لاير 27.62 المايبي نحو  األسببوع خالل  التداول قيمة

مباليبة، مقباببل نحو   ةورقب   مليون  204.13. كمبا سببببجبل حجع التبداول ارتفباعبا  ليصببببل ىلى  مليون لاير  6.71ببذلبك ارتفباعبا  بنحو  

مؤشبر بورصبة  تأعلن  بورصبة موبق  عن عينة في سبياق خخر، .  مليون ورقة مالية في نهاية األسببوع الوباب  عليس 124.65

را  العمل بها اعتبا أن انته  من المراجعة الوبنوية للعينة، حيش سبيتع القطاعية بعدوالمؤشبرات  ،ومؤشبر العائد الكلي ت30موبق   

يذكر أن معايير اختيار عينات   .مجموعة من الشببركات 30 ت  بورصببة موببق تتضببع عينة مؤشببر   .2021من األول من يوليو  

بنا   عليها اختيار الشببركات يتع   يالت  والقيمة الوببوقية المؤشببر العام والمؤشببرات القطاعية تعتمد على معيار الوببيولة والربحية

 .  سنوي بشكللتكون يمن عينة المؤشرات وهذا ما يتع تقييمس  

 لازود سيول  ف  اليواص بواص  قطك صعلن عن ر ح التكخيص  

مزود تبتوقيع اتفاقية   بنك الدوحةعن قيام  بورصبببببببة قطببببببر  أعلن سبهع وزيادة وتيرة العمليات المنفذة  ألبهدف تعزيز سبيولة ا

من قبل الشببركات المدرجة    تالوببيولة مزودت  تعيينيتع  ت. تجدر اإلشببارة ىلى أنس  المالية لألوراقالمجموعة  ت مع شببركة تسببيولة

يكون موفر الوببيولة موببتقال  عن الشببركة المدرجة ولديس بحيش  بهدف تعزيز سببيولة الوببهع وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليس،  

قرار يتع تنفيذ التداوالت وف  معايير محددة موبقة يتع االتفاق عليها مع الشركة، ما يواهع في است. استقاللية كاملة على التداوالت

ويقوم  ، التحركات الوبببعرية، وانخفاض التفاوت بين العرض والطلب على الوبببهع، وبالتالي االنعكاب ىيجابا  على مقاييس التقييع

الوبيولة بتحديد الموبتو  األمثل لوبيولة أسبهع الشبركة ىلى جانب اسبتمرارية التداوالت والحفاظ على نطاق مقبول لهام    مزود

ما يمن  الموبتثمرين الفرصبة الختيار النقاال الوبعرية   ،والطلب وف  األحكام والضبواب  المفرويبة رق ما بين أسبعار العرضاالف

  .المناسبة للدخول والخرو  من استثماراتهع

 ر هجي  رششك اصايزا للشكةا  الاغيك  والاتوسط  روعد إطال   صعلن عن إعتاادالااكي   اليواص 

لجنة المؤشبرات  ،أعلن  البورصبة المصبرية عن اعتماد عملية الهيكلة الشباملة لوبوق الشبركات الصبغيرة والمتوسبطةيبمن ىالار 

توسبطة، الذي يضبع عينة من الشبركات المدر  لها اوراق مالية بوبوق الشبركات الصبغيرة والمت  ميزتتبالبورصبة منهجية مؤشبر 

أهمها قياب قوة  ،درا  الشركات المكونة للمؤشر على عدة معاييرىمنهجية   ترتكز  شر خالل فترة قريبة.على أن يتع ىالالق المؤ

الرئيس من النشببباال المتأتية  وجودة األدا  المالي والتشبببغيلي، من حيش معدل النمو المركب لايرادات على أسببباب سبببنوي و

 .جانب مؤشرات أخر  تع استخدامها لتقييع أدا  تلك الشركات ىلى ،النقدية من التشغيل والتدفقات
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 ( 2)   جدول  
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 ( 3دول ) ج 

  .البورصات العربيةالمصدر: البيانات الصادرة عن  
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 ( 4جدول ) 

 .ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا


