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 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسابوع المنتهي    في  0.10 بنحو انخفاضاا  

نتهي في   باامقاااةنااة    ،2021  يوليو  8في    يوليو  1األساااابوع المي

  التراجعنقطة، بما يعكس    469.02، ليصاال ىلى موااتو   2021

واجل في االبية تضامنة   مؤشارات أدا  البوةصاات  المي العربية المي

 .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

عربية بوةصااات    توااع مؤشاارات أدا   ، سااجل الصااددفي هذا   

ساوق دمقا   ، جا  في مقدمتها  خالل األسابوع الماضاي انخفاضاا  

. كذلك  المائة  في  1.80بنوبة  مؤشارها    تراجعمع   المالية  لألوةاق

وعّمان    والوااعوديةبوةصااات كل مد دبي  مؤشاارات    انخفضاا 

  .في المائة 1.54و 1.31والداة البيضا  بنوب تراوح  بيد 

الكوي  ومصر والبحريد   مد  مؤشرات بوةصات كلكما سجل   

 بنوب بلغ  أقل مد واحد في المائة. انخفاضا   والعراق

خالل    اةتفااعاا  بوةصاااااات عربياة    خمسفي المقاابال سااااجلا   

تصااادةت بوةصاااة فلواااطيد حركة    حيث  األسااابوع الماضاااي،

 في المائة،  3.03اإلةتفاعات المحققة مع صاعود مؤشارها بنوابة 

. كذلك  في المائة  1.01كما ساجل  بوةصاة مواقر اةتفاعا  بنحو 

بنوااب  شااهدت بوةصااات كل مد أبووبي وقطر وتونس اةتفاعا   

 بلغ  أقل مد واحد في المائة.

 

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 
 

  انخفضا  حيث  في نهاية تداوالت األسابوع الماضاي،    تراجعا  مؤشارات أدا  البوةصاات العربية  االبية  شاهدت  

  المواجل على مواتو  مؤشارات قيمة التداوالت   االنخفاضعاكواة  بذلك عربية   بوةصاات  تواعمؤشارات أدا   

تم ىعادة فرضاااي في بعل الدول ظروف اإلاالق الجزئي الذي  والقيمة الواااوقية، كما كان ل  وأحجام التداول

،  أثرا  على تراجع معدالت التداول في تلك األساواق العربية بوابب الظروف الصاحية المتعلقة بجائحة كوةونا

 شااهدت خمسالمقابل  في .  وااجل في حركة تعامالت الموااتنمريد األجانبصااافي الوااالب المي عالوة على ال

عدد مد مؤشارات القطاعات منها ، في ول تحواد أدا   األدا عربية تحوانا  على مواتو  مؤشارات  بوةصاات  

 .الصناعة والخدمات واالستنماة والبنوك

أعلد سوق أبووبي لألوةاق  ،  الماضي  على صاعيد التطوةات التي شاهدتها البوةصات العربية خالل األسبوع

بي بقيمة ملياةي دوالة المالية عد ىدةاج برنامج الوااندات العالمية متوسااطة األجل الصااادةة عد ىماةة أبوو

شااركة دبي للمقاصااة، التابعة   ىعالن  اإلماةات. كما شااهدت أسااواق  2021يوليو    5مد  اعتباةا    ، في الوااوق

تحاد الدولي لقااركات التقاا المركزي لألوةاق لوااوق دبي المالي حصااولها على العضااوية الرئيوااة في اإل

 .2021اتحاد لعام العمومية إلذلك خالل أعمال الجمعية  ، (CCP12المالية )

تحاد اليوةوآسايوي  ةئيواا  لإ  عد انتخابهاالبوةصاة المصارية    ىعالن  شاهد األسابوع الماضاي مد جانب آخر

تحاد  ى، قام   ، في ذات الواااياقاليوةوآسااايوي.   لإتحادللبوةصاااات، ذلك خالل اجتماع الجمعية العامة العادية  

جمعيتي العامة العادية األسابوع الماضاي باساتخدام نظام التصاوي  اإللكتروني  بعقد البوةصاات اليوةو آسايوية 

(E-Magles( الذي طوةتي شااركة صمصاار لنقاار المعلومات )EGID صالتابعة للبوةصااة المصاارية، في )

 .، لتمكيد القركات مد عقد اجتماعاتها عد بعد2020ماةس مد عام 

 

 أسواق المال العربية في أسبوع 

 

  أسااااواق الماال العربياة   التاداول في قيماة  سااااجلا    ▪

في نهااياة    في الماائاة  10.87بنوااااباة بلغا   تراجعاا   

مقاةنة بقيمة التداوالت المواجلة    ،األسابوع الماضاي 

  .2021  يوليو 1خالل األسبوع المنتهي في  

ىحد    قيمة التداول في   انخفضاا في هذا الصاادد،   ▪

تضاامنة   عربية بوةصااة  ةعقاار دة بيانات  عقافي   مي

ألسااواق    المؤشاار المركب لصااندوق النقد العربي 

كما ساجل     .بيروت  بوةصاةتقدمتها  المال العربية،  

الكوي  والعراق ودمق  وتونس  بوةصات كل مد  

  في  55.33و  43.84ب تراوحا  بيدبنواااا  تراجعاا  

  مد الواااعودية كما شاااهدت بوةصاااات كل  .  المائة

انخفاضااا   وفلوااطيد وأبووبي ودبي وقطر وعّمان

 في المائة. 24.29و 8.68بنوب تراوح  بيد 

 اةتفاعا  بوةصات عربية    ثالثسجل   ،في المقابل  ▪

قيمااة التااداول حيااث تصااااادةت ،  على موااااتو  

المحققة بنوااابة   االةتفاعاتالبوةصاااة المصااارية  

البحريد   في المائة، كما ساااجل  بوةصاااتا  16.21

في    4.10و  3.61وموااااقر اةتفاعا بنوااااب بلغ   

 المائة على التوالي.

كما شاااهد حجم التداول األسااابوعي تراجعا  بنوااابة  ▪

في الماائاة في وال انخفااض حجم التاداوالت   53.8

في جميع البوةصااات العربية، باسااتننا  بوةصااتي  

تان حققتا اةتفاعا  بنوااب بلغ   مصاار وفلوااطيد الل

 في المائة على الترتيب.  29.15و 11.04

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات   

لبوةصات العربية الميتضمنة  القيمة الواوقية ل ساجل  ▪

المؤشااار المركب لصاااندوق النقد بيانات    قاعدةفي  

  0.36  بنحو تراجعا  ألسااااواق المال العربية    العربي 

 .األسبوع الماضي  في المائة بنهاية

  انخفاضاااا  القيمة الواااوقية   في هذا اإلطاة، ساااجل  ▪

بيد   تراوحاا    توااااعفي    2.26و  0.70بنوااااااب 

تضااامنة في المؤشااار المركب   بوةصاااات عربية مي

 أةبعفي حيد شااااهادت  لصاااانادوق النقاد العربي،  

بنواب   في القيمة الواوقية اةتفاعا  عربية بوةصاات 

  المائة. في  2.98و 0.22تراوح  بيد 

حققة   اإلنخفاضاااتحركة   عّمان بوةصااة تقدم  ▪ المي

مؤشااارها   تراجع مععلى مواااتو  القيمة الواااوقية 

الموااجل   االنخفاض  نتيجةفي المائة،    2.26بنواابة 

في مؤشاااارات القيمة الوااااوقية لعدد مد القطاعات  

والعقاااةات  منهااا:   الماااليااة  والخاادمااات  التاايميد 

في    2.21و  1.60والصاااناعة بنواااب تراوح  بيد 

لبوةصااات كل الوااوقية   القيمةكذلك سااجل     .المائة

مد دبي والداة البيضاا  ومصار ودمقا  انخفاضاا   

 في المائة. 1.81و 1.14بنوب تراوح  بيد 

الواعودية وبيروت والبحريد    اتبوةصاكما شاهدت 

في    بلغا  أقال مد واحادبنواااااب    والكويا  تراجعاا  

 المائة.  

سااوق أبووبي لألوةاق المالية  سااجل  ،  مقابلفي ال ▪

في المائة    2.98  بلغ   اةتفاع أسااابوعي أكبر نوااابة 

تعااامالب في    تنهااايااة  المنتهي  يوليو    8األساااابوع 

2021. 

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

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

لتغيرات في القيمة الووقية بقكل دوةي تحديث عينة القركات المدةجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالة األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتوبة بالقيمة الووقية باستخدام ةقم باش المتولول 

ي سبعة عقر سوقا  ماليا  عربيا  المالية العربية.  أي مد القركات المدةجة في األسواق الناتجة عد ىضافة أو حذف   .يضم المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.10

 

المال العربية النشرة األسبوعية ألسواق   

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  يبالعرالنقد  مؤشر صندوق

 )نقطة( 
 

 المال العربية )نقطة( 
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 2021شهر يونيو  في المائة من القيمة السوقية بنهاية  49ان تمثل نحو  استثمارات األجانب في بورصة عم  

شاااهر يونيو  أن قيمة األساااهم المقاااتراة مد قبل المواااتنمريد اير األةدنييد منذ بداية العام وحتى نهاية   عّمانأعلن  بوةصاااة  

التداول الكلي، في حيد بلغ  قيمة األسااهم المباعة مد  قيمةفي المائة مد  7.2مليون ديناة تقااكل ما نواابتي   19.4بلغ    ،2021

القيمة البوةصااة أن نواابة مواااهمة الموااتنمريد اير األةدنييد في في نفس الوااياق، صاارح  . مليون ديناة 29.3قبلهم نحو  

حيث شاااكل  موااااهمة  ،2021يونيو في المائة في نهاية شاااهر  49لقاااركات المدةجة في البوةصاااة بلغ  حوالي الواااوقية ل

ي القيمة الواوقية في المائة مد ىجمال 14.6  نحو اير العربالمواتنمريد  في المائة، وموااهمة   34.4العرب ما نوابتي  المواتنمريد  

بلغ  نواابة مواااهمة الموااتنمريد اير األةدنييد في القااركات المدةجة في فقد على موااتو  القطاعات المدةجة،  للبوةصااة.  

قطاع في المائة في  21.6نوااابة و ،للقطاع المالي  في المائة 53.5، ونحو  في المائة في قطاع الصاااناعة 53.4البوةصاااة نوااابة 

 . الخدمات

 

  السوق إدراج سندات بقيمة ملياري دوالر فييعلن عن وراق المالية سوق أبوظبي لأل

ىدةاج برنامج الواااندات العالمية متوساااطة األجل الصاااادةة عد ىماةة أبووبي بقيمة عد أعلد ساااوق أبووبي لألوةاق المالية  

مد فئة واحدة وف  أحكام التواااعير   دةاج الوااانداتى. تفصااايال ، تم 2021يوليو   5ملياةي دوالة في الواااوق وذلك اعتباةا مد 

ةة أبووبي في الواوق اساتنادا ىلى قراة مجلس ييتي ىدةاج برنامج الواندات الصاادةة عد ىما، والمحددة والمرفقة بتعميم اإلدةاج

بووبي أتعليمات ىدةاج األوةاق المالية في سااوق  وأحكامبقااين نظام الوااندات  2014ىداةة هيئة األوةاق المالية والواالع لواانة 

 . لألوةاق المالية

 

   (CCP12)  الدولي لشركات التقاص المركزي لألوراق المالية اإلتحادعلى عضوية   تعلن عن حصولهادبي للمقاصة  

الدولي لقااركات التقاا  اإلتحادحصااولها على العضااوية الرئيوااة في  أعلن  شااركة دبي للمقاصااة، التابعة لوااوق دبي المالي

شاااركة دبي للمقاصاااة  تم أطالق . 2021لعام  لإتحادخالل أعمال الجمعية العمومية   ذلك(CCP12)   المركزي لألوةاق المالية

تمكن   حيث  ، كيول شاااركة تقاا مركزي محلية لألوةاق المالية، وعقود المقاااتقات في اإلماةات والمنطقة، 2020في أبريل 

الدولي لقااركات  اإلتحادتجدة اإلشاااةة ىلى أن  ملياة دةهم.   18.60دبي للمقاصااة، مد تقديم ضاامانات توااوية صاافقات بقيمة  

 . شركة للتقاا المركزي حول العالم 60عضوا ، يتولون ىداةة ما يزيد على  38 المالية يضموةاق التقاا المركزي لأل

 

 عن نشر التقرير الشهري لملكية األسهم والقيمة المتداولة )حسب الجنسية ونوع المستثمر(تعلن السوق المالية السعودية  

الخاا بالواوق الرئيس   ،التقرير القاهري لملكية األساهم والقيمة المتداولة  األسابوع الماضايالواوق المالية الواعودية  أصادةت  

 30القيمة اإلجمالية لألساهم المتداولة للقاهر المنتهي في   . أوضا  التقرير أن2021( لقاهر يونيو  )حواب الجنواية ونوع المواتنمر

، فيما بلغ مجموع  2021مايو  مقاةنة بقااهر    في المائة 85.68نواابتي    بإةتفاعملياة لاير سااعودي،   294.72بلغ    2021  يونيو

مقاةنة  في المائة 0.68نوااابتي    بإةتفاع بلغ ، 2021شاااهر يوينو  ملياة لاير بنهاية   9721.6القيمة الواااوقية لألساااهم المدةجة  

 274.05، نحو  2021يونيو  هذا وقد بلغ ىجمالي قيمة عمليات القارا  للمواتنمريد الواعودييد خالل شاهر  بالقاهر الوااب  عليي.  

 273.32مد ىجمالي عمليات القااارا ، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع في المائة  92.99  ملياة لاير ساااعودي تمنل ما نوااابتي

 ،مد ىجمالي عمليات البيع. أما بالنوابة لقيمة ملكية المواتنمريد الواعودييد  في المائة 92.74تمنل ما نوابتي  ،ديملياة لاير ساعو

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.  إلىاستناداً  * 



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلى نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق    
البيانات الصادرة عن البورصات العربية   إلىقاعدة بيانات أسواق المال العربية و إلىاستناداً    

 

 3 

، بانخفاض نواابتي  2021  يونيو 30مد ىجمالي القيمة الوااوقية لألسااهم المدةجة كما في في المائة  96.46نواابتي  فقد شااّكل  ما  

 الواب  عليي.مقاةنة بالقهر في المائة  0.10

في  6.48ملياة لاير سااعودي تمنل ما نواابتي  19.09بلغ مجموع قيم عمليات شاارا  صالموااتنمر األجنبيص خالل الفترة المذكوةة 

في المائة  6.02ما نوابتي    ،ملياة لاير ساعودي تمنل 17.74مد ىجمالي عمليات القارا ، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع المائة 

مد ىجمالي القيمة في المائة   2.84البيع. أما بالنواابة لقيمة ملكية صالموااتنمر األجنبيص فقد شااّكل  ما نواابتي  مد ىجمالي عمليات 

 .الواب  علييمقاةنة بالقهر في المائة  0.11، باةتفاع نوبتي  2021يونيو  30الووقية لألسهم المدةجة كما في 

 

في  3.03بصةعود مششةر ا بنسةبة   االرتفاعات األسةبوعية المسةجلة على مسةتول البورصةات العربية  تتصةدر  فلسةيينبورصةة 

 المائة

قطة، ن 558.41بالمائة، ليصاال ىلى   3.03الماضااي على اةتفاع بلغ  نواابتي    األساابوع  تداوالتبوةصااة فلوااطيد أنهى مؤشاار  

الساتنماة والبنوك، التي ساجل  صاعودا  بنواب بلغ  قطاعات كل مد الصاناعة والخدمات وا عاكواا  بذلك التحواد المواجل في

في المائة،  2.55في المائة على الترتيب. على صااعيد القيمة الوااوقية، فقد سااجل  اةتفاعا  بنواابة    3.60و 2.62و 2.50و 1.77

سااجلتها في نهاية األساابوع الواااب  عليي. على    أمريكي ملياة دوالة 3.94، مقابل نحو  أمريكي ملياة دوالة 4لتصاال ىلى نحو 

 مليون دوالة 13.64، مقابل نحو خالل األسااابوع الماضاااي    أمريكي مليون دوالة 12.28   فقد بلغ  مواااتو  القيمة المتداولة،

ةتفاعا  . فيما ساجل حجم التداول اامريكي مليون دوالة 1.36، لتحق  الواوق بذلك انخفاضاا  بنحو  عليي  األسابوع الوااب   أمريكي

 مليون وةقة مالية في نهاية األسبوع الواب  عليي.  7مالية، مقابل نحو  ةمليون وةق 9ليصل ىلى 

 

 آسيوي للبورصات  اليورو  لإلتحاد  البورصة المصرية تعلن عن تولي رئاستها

 لإتحادالجمعية العامة العادية    خالل اجتماع  ،اليوةوآسااايوي للبوةصاااات لإتحادىنتخابها ةئيواااا   أعلن  البوةصاااة المصااارية 

 تريليون دوالة 18.8 يبلغ ات اإلقليمية برأسامال ساوقياإلتحاداليوةوآسايوي للبوةصاات أحد أكبر   اإلتحاديعتبر   .اليوةوآسايوي

صاااال عدد األوةاق المالية المقيدة ي .أمريكي  ملياة دوالة 873نحو   اإلتحادكما تبلغ قيمة التداول الواااانوية ألعضااااا    .أمريكي

 .وةقة ما بيد أسهم وسندات 3626نحو   اإلتحادببوةصات  

 

جمعيتي العامة العادية األساابوع الماضااي باسااتخدام نظام التصااوي   بعقد تحاد البوةصااات اليوةو آساايوية  ى  في ذات الوااياق، قام

 في ماةس مدالتابعة للبوةصاة المصارية،  " (EGID) المعلوماتمصار لنقار صالذي طوةتي شاركة   (E-Magles) اإللكتروني

التطبي    اإلتحادلتمكيد القاركات مد عقد اجتماعاتها عد بعد، بما يوام  باساتمراةية نقااط القاركات، حيث اساتخدم  2020عام  

 .الرئيس الجديد وكذلكإلجرا  االنتخابات الالزمة لمجلس اإلداةة 

 

 البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.  إلىاستناداً  * 



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلى نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق    
البيانات الصادرة عن البورصات العربية   إلىقاعدة بيانات أسواق المال العربية و إلىاستناداً    
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 ( 1جدول ) 

 .لمصدة: البيانات الصادةة عد البوةصات العربيةا

 

 

 



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلى نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق    
البيانات الصادرة عن البورصات العربية   إلىقاعدة بيانات أسواق المال العربية و إلىاستناداً    
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 ( 2جدول  ) 

  ية.المصدة: البيانات الصادةة عد البوةصات العرب  

 

 



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلى نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق    
البيانات الصادرة عن البورصات العربية   إلىقاعدة بيانات أسواق المال العربية و إلىاستناداً    
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 ( 3دول ) ج 

 ة.لمصدة: البيانات الصادةة عد البوةصات العربيا



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلى نشرة أسبوعية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق    
البيانات الصادرة عن البورصات العربية   إلىقاعدة بيانات أسواق المال العربية و إلىاستناداً    
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( 4جدول )   

 ة.البيانات الصادةة عد البوةصات العربيلمصدة:  ا

 


