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 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المائة بنهاية تعامالت األسابوع المنتهي    في  0.31 بنحو انخفاضاا  

نتهي في   بامقاانناة    ،2021  يوليو  15في    يوليو  8األساااابوع المي

حاالاة  بماا يعس   نقطاة،    467.57، ليصاااال ملى م ااااتو   2021

تنامنة   ةالمي اجل  التباين في مؤشارات أدا  البونصاات العربية المي

 .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

بونصااات عربية انتفاعا  لالل    سااب سااجل   ،  الصااددفي هذا   

حركة   المصااريةبونصااة  الاألساابوع الماضااي، حيد تصاادنت  

في المائة،   3.70المحققة م  صاعود مؤشارها بن ابة   االنتفاعات

في المائة. كذلك    2.19انتفاعا  بنحو   فل طينكما سجل  بونصة  

  1.52انتفاعا  بن اااب بل      عّمانو بونصاااتا أبو بيشاااهدت  

  كال من  ، وسااااجلا  بونصاااااتعلى التوالي  في الماائاة  1.74و

السوي  وتون  والبحرين انتفاعا  بن ااب بل   أقل من واحد في  

 المائة.

مؤشرات أدا  سب  بونصات عربية انخفاضا    شهدت  ،في المقابل

جل أعالها فيلالل األسابوع الماضاي،   ساوق دمقال لألوناق    ساي

في الماائاة. كاذلاك    1.41الماالياة م  ترا   مؤشاااارهاا بن ااااباة  

انخفنا  مؤشارات بونصاات كل من م اقب ودبي وقطر بن اب 

كما ساااجل  مؤشااارات   . في المائة  1.35و  1.10تراوح  بين 

ان البينااا  والعراق وال ااعودية انخفاضااا  بونصااات كل من الد

 بن ب بل   أقل من واحد في المائة.

 

 : 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 
 

واصااال  بع  حيد شاااهدت مؤشااارات أدا  البونصاااات العربية تباينا  في نهاية تداوالت األسااابوع الماضاااي،  

، في  ل تح اااان أدا  عدد من  2021عام منذ بداية  تقااااهد   التي التدنيجي   التح اااانالبونصااااات العربية حركة  

مؤشاارات القيمة  النتفاع، كما كان ال ااياحة واالساات مان واالتصاااالت والعقانات والنقلالمؤشاارات القطاعية منها  

ترا ع  مؤشارات أدا  عدد من البونصاات  ال اوقية لتلك األساواق أارا  ميجابيا على مؤشارات األدا . في المقابل،  

نتيجة اساااتمران  رو    التداولوحجم  الم اااجل على م اااتو  مؤشااارات قيمة   االنخفاضعاك اااة  بذلك  العربية  

 .معادة فرضه في بع  الدول العربية ب بب الظرو  الصحية المتعلقة بجائحة كونونااإلغالق الجزئي الذي تم 

واصاال  البونصااات العربية  ،  الماضااي  على صااعيد التطونات التي شااهدتها البونصااات العربية لالل األساابوع

دن ة في وها نحو زيادة عمل األسااواق ونف  معدالت التداول،  م اااعي منصااات تداول توسااعة قاعدة القااركات المي

، حيد تم في هذا الصادد مدنا  شاركتين  ديدتين في ال اوق الرئي  في كل القاركات الصا يرة والمتوساطة أساهم

ن، فيما تم مدنا  شاركة  ديدة في ساوق القاركات الناشاية في ، وبونصاة فل اطيساوق أبو بي لألوناق الماليةمن 

 .بونصة قطر

اعتماد تعديل التعليمات الخاصاة هيية ال اوق المالية ال اعودية عن   معالن،  شاهد األسابوع الماضاي ، من  انب آلر

تأتي هذ  التعديالت لتنظيم وتطوير ال ااوق المالية، ونف  م ااتو   ودة  ، حيدبإعالنات الصااناديل االساات مانية

دن ة الصاناديل االسات مانية  الخدمات التي توفرها  بهد  تقاجي  ودعم االبتسان  . في ساياق آلر، وللم ات مرينالمي

األوناق الماالياة    أعلنا  هيياةالتقنياات الماالياة الحادي اة،  في مجاال    في الخادماات الماالياة المقادماة من األسااااواق الماالياة

لبحاد كيفياة   عن توقي  ماذكرة تفااهم م  مجم  القااااانقاة للبحون والتسنولو ياا واالبتساانفي اإلماانات  وال اااال   

 .االستفادة من هذ  التقنيات في تح ين كفا ة األسواق المالية

 

العربية في أسبوع أسواق المال   

 

 انخفاضاا    أساواق المال العربية التداول فيقيمة   شاهدت ▪

في نهااياة األساااابوع   في الماائاة  16.23بن ااااباة بل ا   

مقاننة بقيمة   ،2021يوليو    15المنتهي في  الماضاااي

  ال ابل عليه.التداوالت الم جلة لالل األسبوع 

لم     قيماة التاداول في  انخفنااااا ،  اإلطاانفي هاذا   ▪

تناامنة    عربية بونصااات المؤشاار  دة بيانات  عقافي  مي

ألساواق المال العربية،    المركب لصاندوق النقد العربي

جل أعلى انخفاض في   بن اااابة   بيروت  بونصااااةسااااي

كماا سااااجلا  بونصااااات كال من   .في الماائاة  32.96

بن اااااب   ترا عاا    عمّاان والعراق وقطر وال ااااعودياة

  على التوالي. المائة في 30.02و 1.21تراوح  بين 

 انتفاعا  بونصااات عربية  ت اا سااجل    ،في المقابل  ▪

حيد تصادنت البونصاة ،  على م اتو  قيمة التداول

في   125.14المحققة بن اااابة   االنتفاعاتالمصاااارية  

بونصااات كل من تون  وم ااقب  المائة، كما سااجل   

انتفااعاا  بن اااااب تراوحا  بين والبحرين ودمقاااال  

في المائة. كذلك شااهدت بونصااات   75.50و  24.89

دبي وأبو بي وفل ااااطين والسويا  انتفااعاا  كال من  

 في المائة. 16.74و 13.35بن ب تراوح  بين 

كما شااااهد حجم التداول األساااابوعي ترا عا  بن اااابة  ▪

حجم التاداوالت في   ترا    نتيجاةفي الماائاة    12.62

بونصااة  سااجل أعالها في، ساا  بونصااات عربية

 .الدان البينا 

ت ا  بونصاات عربية انتفاعا   في المقابل، ساجل  ▪

حجم   انتف تصااااادنتهاا بونصاااااة البحرين التي  

  في المائة. 83.99بن بة   هافيالتداول  

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات   

تناامنة  القيمة ال ااوقية ل  سااجل  ▪ لبونصااات العربية المي

المؤشاااار المركاب لصاااانادوق النقاد  بيااناات    قااعادةفي  

في   0.37 بنحو مساساابا  ألسااواق المال العربية    العربي

 .األسبوع الماضي المائة بنهاية

بن ااب  انتفاعا  القيمة ال ااوقية   في هذا اإلطان، سااجل  ▪

بونصاات عربية   ساب في   3.86و  0.03تراوح  بين  

تناامنة في المؤشاار المركب لصااندوق النقد العربي،   مي

في   ترا عا  عربية بونصاااات    سااا في حين شاااهدت 

 في  3.26و  0.09بن ااب تراوح  بين    القيمة ال ااوقية

  المائة.

  االنتفاعاتحركة    ساااوق أبو بي لألوناق تصااادنت ▪

حققاة على م ااااتو  القيماة ال ااااوقياة     انتفااع  م المي

  صااااعود   نتيجاةفي الماائاة،    3.86مؤشاااارهاا بن ااااباة  

مؤشاااارات القيماة ال ااااوقياة لعادد من القطااعاات منهاا: 

بن اب تراوح  بين   االسات مان واالتصااالت والعقانات

القيماة ال ااااوقياة كذلك سااااجلا    .في الماائة  5.2و  1.2

وفل ااااطين والسوي   مصاااار وعّمان  لبونصااااات كل  

  3.32و  1.41بن ااااب تراوحا  بين   وبيروت انتفااعاا  

 في المائة.

 ةبن ااب ال ااوق المالية ال ااعودية انتفاعا  كما شااهدت   ▪

 في المائة.  بل   أقل من واحد

أكبر ن اااابة   بونصااااة البحرينسااااجل   ،  مقابلفي ال ▪

نهااياة بفي الماائاة    3.26  بل ا   أساااابوعي  انخفااض

في   .2021يوليو   15األساااابوع المنتهي في   تتعاامال

ساجل  بونصاات كل من م اقب والدان البيناا   حين

بن اااب تراوح  بين  وقطر ودمقااال انخفاضاااا  ودبي  

 في المائة. 2.73و 0.09

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية  صندوق النقد العربيمؤشر 
بسل سوق. وهذ  المؤشرات مر حة  احت اب مؤشر لاص ، عالوة على باحت اب مؤشر مركب يقي  تطون أدا  األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

لت يرات في القيمة ال وقية بقسل دوني تحديد عينة القركات المدن ة في المؤشر بما يعس  ابالدوالن األمريسي في نهاية الفترة. يتم ، والمحت بة بالقيمة ال وقية باستخدام نقم باش المت ل ل 

ي سبعة عقر سوقا  ماليا  عربيا  سواق المالية العربية. أي من القركات المدن ة في األالناتجة عن مضافة أو حذ    .ينم المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.31

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية 

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  يبالعرالنقد  مؤشر صندوق

 )نقطة( 
 

 المال العربية )نقطة( 
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 التقنيات المالية الحديثةفي مجال والسلع تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم  هيئة األوراق المالية 
 

م    عن توقي  مذكرة تفاهم  هيية األوناق المالية وال ااال  أعلن مجال التقنيات المالية الحدي ة،  تقاااجي  ودعم االبتسان في  بهد  

  بالتقنيات تنص بنود المذكرة على توفير الم اااااعدة وتبادل المعلومات المتعلقة   .مجم  القااااانقة للبحون والتسنولو يا واالبتسان

في مجال األساااواق. كما تؤكد على توفير التدنيب والم ااااعدة الفنية المتبادلة لتأهيل كوادن كل من الطرفين في مجاالت   المالية

مذكرة على قيام الطرفين بمقااني  ابتسان مقاتركة تتعلل  . كما تنص الالمالية  في األساواق  االساتفادة منهاأطر  التقنيات المالية، و

( ودفاتر الح اااابات Blockchainبلوك تقاااين )منصاااات الم ل عمليات الدف  عبر الهاتف المحمول و ،بتطبيل تقنيات نئي اااة

ومنصاااات وا هة برمجة التطبيقات    ،(Big data( والبيانات الناااخمة )Distributed Ledger Technologiesالموزعة )

(API  وغيرها من مجاالت التقنيات )الحدي ة. 

 

 الرئيسسوق أبوظبي لألوراق المالية يعلن عن إدراج شركة جديدة في السوق 
 

دن ة  وبد  تداول مدنا   عنأعلن ساوق أبو بي لألوناق المالية  ،  في مطان  هود ال اوق المتواصالة لتوساعة قاعدة القاركات المي

اإلدنا  ال اني من نوعه في ، الذي ييعد  2021يوليو   14األنبعا   من يوم  بداية لالتصااالت الفناائية  "اليا  ساات" أساهم شاركة 

 ."مدنا  شركة "ألفا  بي القابنة 2021يونيو  شهر ، حيد تم في 2021سوق أبو بي لالل عام 

 

 عن اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثماريةتعلن  هيئة السوق المالية 
 

هيية ال اوق المالية  أصادن مجل    ،انطالقا  من أهدا  الهيية االساتراتيجية لتطوير ال اوق المالية، وبنا   على نظام ال اوق المالية

تأتي التعديالت التي أقرتها الهيية   .قران  المتنامن اعتماد تعديل التعليمات الخاصاة بإعالنات الصاناديل االسات مانية  ال اعودية

لتنظيم وتطوير ال اااوق المالية، ونف  م اااتو   ودة معالنات الصاااناديل االسااات مانية المقدمة للم ااات مرين، وتحديد نما    

ال ااوق المالية والئحة صااناديل االساات مان والئحة صااناديل نظام  باد  ات العالقة  دون اإللالل بالمو ،لإلعالنات الخاصااة بها

 .االست مان العقاني

 

عضةوا  وتعلن عن انتخابها   جديدة ضةمن قنا  التممين في السةوق الرئيسإدراج وبدء تداول شةركة بورصةة فلسةنين تعلن عن 

 البورصات األوروبية اآلسيوية  لتحادفي لجنة التدقيق  
 

، "تمسين للتأمين"شركة أسهم بهد  نف  م تو  التداوالت وزيادة عمل ال وق، أعلن  بونصة فل طين عن مدنا  وبد  تداول  

انتخابها عناوا  في لجنة عن    فل اطين من  انب آلر، أعلن  بونصاة  . لك بعد متمام كافة المتطلبات الالزمةضامن قطاع التأمين 

 إلتحاد  ال اني وال الاون  في أعمال اال تماع ال انوي  ك ضامن مقاانكتها ا   ل، البونصاات األونوبية اسسايوية إلتحادالتدقيل 

للعديد من البونصات   الرؤسا  التنفيذينبحنون "عن بعيد" لمدة يوم واحد ، الذي عقد (FEAS)األونوبية اسسيوية  البونصات 

 دولة.  20من أك ر من  لإلتحادالمؤس ات األعنا  التابعة ومدنا  

 

  

 *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 

 في سوق الشركات الناشئةإدراج شركة جديدة  عن بورصة قنر تعلن  
 

دن ة في   المتواصالة لتوساعة قاعدة  اساتمرانا  لجهود البونصاة   بونصاة القاركات الصا يرة والمتوساطة، أعلنالقاركات المي

 لك بعد اساتسمال  مي  اإل را ات ، مدنا  أساهم "مجموعة مقدام القابناة" ضامن ساوق القاركات الناشاية  بونصاة قطر عن

ى أساهمها اعتبانا  من وسايبدأ التداول علهذا   دن  في ساوق القاركات الناشاية.الفنية واإلدانية النارونية، لتصابث ااني شاركة تي 

أوضاح  بونصاة قطر أنه سايتم تداول أساهم شاركة "مجموعة مقدام القابناة" في ساوق . 2021أغ اط    2 الموافل  االانينيوم 

 .الرئي القركات الناشية ، بنف  الطريقة التي يتم بها تداول أسهم القركات المدن ة في ال وق 

 

"إيجي    الرئيسبصةعود مششةرها االرتفاعات األسةبوعية المسةجلة علم مسةتول البورصةات العربية   تتقدم  البورصةة المصةرية 

 في المائة  3.70بنسبة  "30اكس 
 

بالمائة ليصال  3.70الماضاي مرتفعا  بن ابة بل      األسابوع  تداوالت "30"ميجي اك  البونصاة المصارية الرئي  أنهى مؤشار  

قطاع و، ال ااياحة والترفيه. عس   لك االنتفاع التح اان الم ااجل في عدد من المؤشاارات القطاعية منها: نقطة 10561.28ملى  

 11.9و 6.2التي ساجل  مؤشاراتها انتفاعا  بن اب تراوح  بين    االتصااالتو، النقل والقاحنو  ،الخدمات والمنتجات الصاناعية

حيز دلول المبادنة الرئاساية للتمويل العقاني لمحدودي ومتوساطي الدلل    المصاري البنك المركزي إلعالن كما كانفي المائة.  

 .أارا  ايجابيا  على أدا  البونصةمليان  نيه   100  والتي تيقدن بنحوالتنفيذ  

مليان  657.8مقاننة بنحو   نيه مليان 679.6في المائة لتصاال ملى نحو  3.32القيمة ال ااوقية للبونصااة انتفاعا  بنحو سااجل  

مليان  14 نيه، مقابل نحو   مليان 31.6 نحو  األسبوع لالل  التداول قيمة  م مالي بلغ   نيه حققتها في نهاية األسبوع ال ابل عليه.

مليان ونقة   2.27مليون ونقة مالية ليصاال ملى   237.1بنحو    انتفاعا   نيه في األساابوع ال ااابل عليه. فيما سااجل حجم التداول 

 الماضي.  مليون  نيه في نهاية األسبوع 17.8 بلغ نحو شرا  صافي سجل االست مان األ نبيمالية. كما  

 

 

 

 

 

 

 

 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 ) 

 .لمصدن: البيانات الصادنة عن البونصات 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.المصدن: البيانات الصادنة عن البونصات 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.لمصدن: البيانات الصادنة عن البونصات 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 الصادنة عن البونصات العربيلمصدن:  ا

 

 


