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)نقطة(  أغسطس 12في قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي  470.67  

)نقطة(  أغسطس  5قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  470.54  

 ( 2021  أغسطس  10)  2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  470.10

(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

  2021 أغسطس 15األحد  | األربعونو الثالث العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية  سجل

المااةاة بنهااياة تعاامسب األساااابوع  في 0.03 بنحوطفيفاا   ارتفااعاا  

نتهي في ب مقارنة    ،2021  أغسااطس  12المنتهي في    األساابوع المت

بما نقطة،   470.67، ليصااال  لى مساااتو   2021  أغساااطس 5

مؤشااراب   عدد من  شااهد احالة االسااتقرار التي مواصاالة  يعكس  

تمامنة في المؤشار المركب لصاندوق  أداء البورصااب العربية المت

 .2021أغسطس  5تهي في ن في األسبوع المت  النقد العربي

بورصااااب عربية ارتفاعا   سل  ثمانساااجل   ،  اإلطارفي  ذا   

حركة  أبوظبي لألوراق الماليةسوق    تصدرب.  األسبوع الماضي

في   2.36بنساابة  تسااجيل مؤشاار ا ارتفاعا  حققة مع  الم    الصااعود

 البحرين والساعودية ومصاربورصااب كل من  كما ساجل    .الماةة

على   الماةةفي    1.5و  1.02و 1  بلغ   بنساااب ارتفاعمساااتوياب  

 بورصاااب كل من الكوي  والدار البيماااءفيما سااجل   التوالي. 

 ارتفاعا  بنسب بلغ  أقل من واحد في الماةة. وقطر ومسقط

بورصاااااب عربية   ساااا سااااجل  مؤشااااراب أداء    ،في المقابل

انجاء في مقدمتها    انخفاضاا   سل األسابوع الماضاي  بورصاة عما

 تراجع   كمافي الماةة.   1.80بنسااابة   مؤشااار أداةهاتراجع   التي

دبي وتونس والعراق وفلساطين بورصااب كل من  أداء  مؤشاراب

 بنسب بلغ  أقل من واحد في الماةة.ودمشق 

 

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 
 

 

في   الذي شاهدت   التي غلب عليها التحسان، حالة التباين  في نهاية األسابوع الماضاي  البورصااب العربية  مؤشاراب أداء  واصال 

حيث كان إلقتصااار جلساااب التداول على أربع جلساااب في غالبية البورصاااب   .2021أغسااطس   5نهاية األساابوع المنتهي في 

ساجل عدد من   .شاهدب تراجعا    التي  التداول  قيمة وأحجام جازة السانة الهجرية، أثرا  على     تالذي تخللاألسابوع الماضاي    العربية

 ارتفاع القيمة السااوقية لتلا البورصاااب، ارتفاعا  في نهاية األساابوع الماضااي، بما يعكس  البورصاااب العربية  أداء  مؤشااراب

في أرباح الشااركاب العربية المدرجة  توقعاب نمو     لى ارتفاع ضااافة    .واالسااتامار والبنو الخدماب المالية  مؤشااراب  صااعود  و

 انخفمااا في المقابل،    .2021األول من عام   في النصااا الشاااركاب المدرجة   عدد مننتاةج اإليجابية التي ساااجلتها  الضاااوء  

 لى تراجع معدالب االساتامار األجنبي، وتساجيل   ضاافة جام التداول،  تراجع قيم وأح  نتيجةعربية   بورصاابسا   مؤشاراب أداء  

 صافي بيع  سل األسبوع.

واساتمرار مسااعيها لتوساعة قاعدة الشاركاب ،  الماضاي  على صاعيد التطوراب التي شاهدتها البورصااب العربية  سل األسابوع

دراج وبدء التداول  ن  الساوق المالية الساعودية عن المتدرجة في بورصاة الشاركاب الصاغيرة والمتوساطة واألساواق الناشالة، أعل

مواصلة لسعي الجهاب التشريعية والرقابية لتمكين المرأة في مجاالب و. في سياق آ ر،  لشركة جديدة في السوق الموازية "نمو"

شاركة مدرجة في األساواق المالية باإلماراب بقرار   19عملها، أعلن   يلة األوراق المالية والسالع في اإلماراب عن التاام نحو  

 .اإلدارابقل ضمن مجالس مرأة واحدة على األ بشأن تعيين  2021 يلة األوراق المالية والسلع الصادر في مارس 

التي جاءب   ،2021من جانب آ ر، واصال  البورصااب العربية اإلعسن عن نتاةج الشاركاب المدرجة للنصا  األول من عام  

 2021، وسااط توقعاب بنمو األرباح للنصاا  األول من عام لذاب الفترة  2020 يجابية في معظمها مقارنة بنتاةج العام الماضااي  

أعلن  السااوق المالية السااعودية عن تحقيق شااركة "أرامكو" السااعودية، ،  العربية المدرجة. في  ذا اإلطارلعدد من الشااركاب  

مليار لاير، مقابل تحقيق أرباح بلغ  نحو   95.47في الماةة لتصاااال  لى    287.8بنسااااباة   2021الربع الاااني من عام  أرباح في

بهدف تعايا الشاامول المالي والاقافة المالية للطلبة، أعلن  وفي سااياق آ ر،    .2020الربع الااني من عام   فيمليار لاير    24.62

، 2021من عام رابعة من برنامج "المسااتامر الذكي" للطلبة  سل شااهر أكتوبر  النسااخة ال   طسقبورصااة البحرين عن عامها 

 .2018بداية  طسق  في عام متتالية منذ  حيث تم تنظيم برنامج المستامر الذكي لاسث سنواب

 

أسبوع أسواق المال العربية في   

 

 انخفاضااا    أسااواق المال العربية التداول فيقيمة سااجل    ▪

في .  في الماةة  70.83األسابوع الماضاي بنسابة  في نهاية

 انخفاضا  عربية   عشرة بورصة   حد   سجل    ذا الصدد

  .تهافي قيمة تداوال

دمشاااق وبيروب ومساااقط من ساااجل  بورصااااب كل   ▪

ان في قيماة التاداول بنسااااب  انخفااضااااا   وأبوظبي وعماا

كماا شااااهادب . في المااةاة  26.54و 9.93تراوحا  بين 

الكوي  والبحرين ودبي وفلسااااطين بورصاااااب كل من 

 في الماةة. 63.01و  46.22بنسب تراوح  بين   تراجعا  

 ثسثفي  ارتفااعاا  قيماة التاداول  سااااجلا في المقاابال،  ▪

 فيما. بورصاة تونسبورصااب عربية، جاء في مقدمتها 

 8.03  ةبنساااب قطر ومصااار ارتفاعا    بورصاااتاساااجل   

 .على الترتيب الماةة في 24.97و

 89.36  بنسبة  انخفاضا    حجم التداول األسبوعيشهد  كما   ▪

طس أغسااا   12في نهاية األسااابوع المنتهي في  في الماةة  

 بورصاااة  ثنا عشااارة ساااجل     اإلطار،في  ذا   .2021

جاااء في مقاادمتهااا حجم تااداوالتهااا  في تراجعااا  عربيااة 

شاهدب بورصااب كل   كذلا  .بورصاتا فلساطين والعراق

ان من  دبي والادار البيمااااااء وأبوظبي والكويا  وعماا

في   46.03و  31.19بنسااااب تراوحا  بين  انخفااضااااا  

 بورصااب كل من مصار والساعوديةساجل    كما  الماةة.

  ومسااقط والبحرين ودمشااق انخفاضااا  بنسااب تراوح  

 الماةة.في  25.68و 1.16بين 

في  ارتفاعا   بورصاااب عربية  ثسث  سااجل   في المقابل، ▪

 بورصة بيروب.في مقدمتها حجم التداول، جاء 

أسواق المال العربية   تداوالت مؤشرات   

لبورصاااب العربية المتتماامنة في القيمة السااوقية ل  حقق  ▪

 المؤشاااار المركاب لصاااانادوق النقاد العربيبياانااب  قااعادة

في الماةة في   0.78بنحو  مكاسااابا  ألساااواق المال العربية  

 ، مواصاالة بذلا حركة االرتفاعنهاية األساابوع الماضااي

 .السابق علي األسبوع  بنهايةالذي شهدت  

تسااع في   ارتفاعا  القيمة السااوقية    في  ذا اإلطار، سااجل  ▪

ورصااب عربية متتمامنة في المؤشار المركب لصاندوق ب

 الماليةسااااوق أبوظبي لألوراق    تصاااادرب.  النقد العربي

حققة على مساااتو  القيمة الساااوقية   االرتفاعابحركة   المت

حيث عكس   في الماةة،  2.88مؤشاار ا بنساابة    ارتفاع مع

مؤشااااراب الخادمااب الماالياة واالسااااتاماار  صااااعودذلاا 

  .والبنو 

البحرين من لبورصاااب كل  القيمة السااوقية  كذلا سااجل    ▪

 2.84و  1.31و  1  بلغ بنسااب   ارتفاعا  ومصاار وبيروب  

كماا شااااهادب بورصاااااب كل من   على التوالي. في المااةة

الدار البيمااء والكوي  وقطر والساعودية ومساقط ارتفاعا  

 بنسب بلغ  أقل من واحد في الماةة.

في المقابل سااجل  أربع بورصاااب عربية انخفاضااا  على  ▪

ان   مسااتو  القيمة السااوقية، جاء في مقدمتها بورصااة عما

في المااةاة. كماا سااااجلا   2.65و لتسااااجال تراجعاا بنح

دبي وفلساطين ودمشاق انخفاضاا  بنساب  بورصااب كل من

 في الماةة على التوالي. 0.87و 0.47و 0.20بلغ  

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية العربيصندوق النقد مؤشر 
احتساب مؤشر  اص بكل سوق. و ذه المؤشراب مرجحة  ، عسوة على باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

لتغيراب في القيمة السوقية بشكل دوري تحديث عينة الشركاب المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتسبة بالقيمة السوقية باستخدام رقم باش المتسلسل 

ت سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركاب المدرجة في األسواق المالية العربية. الناتجة عن  ضافة أو حذف   .يمم المؤشر حاليا

 

 في المائة  0.03

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية 

 التغير األسبوعي 

المال العربية  ألسواقالُمركب  يبالعرالنقد  مؤشر صندوق

 )نقطة(
 

 المال العربية )نقطة(
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الكفاءات  بتطبيق قكار تعيين اإلمارات  في أسلواق  شلكةة مدرةة   19 التزامفي اإلمارات تععن عن  هيئة األوراق المالية والسلع 

 اإلداراتمجالس ضمن النسائية 

 يلة األوراق المالية والسالع في اإلماراب أعلن  رأة في مجاالب عملها، مواصالة لساعي الجهاب التشاريعية والرقابية لتمكين الم

 2021شااركة مدرجة في األسااواق المالية باإلماراب بقرار  يلة األوراق المالية والساالع الصااادر في مارس  19 عن التاام نحو

 .، بهدف تفعيل دور المرأة في المراكا القيادية ومواقع صانع القرار اإلدارابمرأة واحدة على األقل ضامن مجالس  بشاأن تعيين 

بحلول فترة الترشيح القادمة لمجالس الشركاب التي تقام   التي ستطبق القرارفي األسواق،  شركة مدرجة 111  يشامل القرار ذا و

 حال استقالة أحد األعماء الحاليين أو  ضافة مقعد شاغر جديد. ،، أو قبلها2022 عام في الربع األول من

 

بصعود  األسبوعية    مؤشكات األداءل  االرتفاعات المسجعةععى مستوى  تتقدم البورصات العكبية أبوظبي لألوراق الماليةسلوق 

 معيار درهم 38.2والقيمة السوقية تحقق مكاسباً بنحو في المائة  2.36مؤشكها بنسبة 
 

بالماةة، ليصااال  لى  2.36الماضاااي على ارتفاع بلغ  نسااابت   األسااابوع تداوالبساااوق أبوظبي لألوراق المالية  أنهى مؤشااار 

، ، واالسااتامار والخدماب المالية البنو  والعقاراب والتأمينارتفاع المؤشااراب القطاعية ألسااهم  بذلا ليعكسقطة، ن 7594.34

. على صاعيد القيمة الساوقية، فقد ساجل  على التوالي في الماةة 7.81و 1.62و 1.42و 0.26بلغ  التي ساجل  صاعودا  بنساب 

مليار در م سااجلتها في نهاية األساابوع   1328قابل نحو مليار در م، م 1366، لتصاال  لى نحو مليار در م 38.2 بنحو مكاساابا  

در م في األسااابوع  مليار  6.5در م، مقابل نحو مليار  5 الماضاااي نحو األسااابوع  سل  التداول قيمة   جمالي الساااابق علي . بل 

 ةورق  مليار 1.11ليصال  لى   انخفاضاا  ساجل حجم التداول   كمادر م. مليار  1.5بنحو  انخفاضاا  ، لتحقق الساوق بذلا علي  الساابق

 ورقة مالية في نهاية األسبوع السابق علي .مليار  1.73مالية، مقابل نحو 

 

   2021 عن نتائجها المالية الموحدة لعنصف األول من عام تععنشكةة سوق دبي المالي 
 

، التي 2021يونيو  30أعلن  شااركة سااوق دبي المالي عن نتاةجها المالية الموحدة للنصاا  األول من العام الحالي المنتهي في 

. بل  صااافي 2020مليون در م في للنصاا  األول من عام  78.9مليون در م مقابل  38.8أظهرب تحقيق أرباح صااافية قدر ا  

 .2020مليون در م في الربع الااني من عام  44.2مليون در م مقابل  15.3نحو 2021الربح  سل الربع الااني من عام 

مسااتامرا  جديدا ، بينهم   1842 تسااجيل، 2021من العام   لسااوق دبي المالي أبرز تطوراب النصاا  األول من جانب آ ر، شاامل 

مساتامر    أل  847 لى  2021مؤساساة اساتامارية، ليرتفع بذلا  جمالي عدد المساتامرين المساجلين في الساوق بنهاية يونيو  315

دد )في الماةة  69 نسابة . شاكل المساتامرون األجانبجنساية 207ينتمون  لى  واساتحوذوا ، )مساتامر 1270من المساتامرين الج 

 18.5 نحو مليار در م، وبلغ  نسابة ملكيتهم 13.7 نحو ما يعادل ، سل النصا  األول التداوالبمن قيمة في الماةة   48.2على  

 .2021من  جمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو في الماةة 

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. إلىاستناداً * 
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 ةي" لعطعبةالمستثمك الذ"النسخة الكابعة من بكنامج  إطالقتععن عن عزمها بورصة البحكين 

النسااااخة الرابعة من برنامج   طسقأعلن  بورصااااة البحرين عن عامها   والاقافة المالية للطلبة،تعايا الشاااامول المالي بهدف 

النسخة األولى من   حيث تم  طسق.  2022"المستامر الذكي" للطلبة  سل شهر أكتوبر القادم، ليستمر حتى شهر أبريل من العام 

تماشااي ا مع أ داف برامج التوعية التي تطلقها بورصااة البحرين لتاويد الشااباب بالمعرفة  المبادرةتم  طسق  ذه . 2018في عام  

بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيلاب األوراق  قام  بورصااة البحرين على مد  الساانواب الماضااية ذا وقد   ،المالية األساااسااية

، بتنظيم فعالية قرع الجرس بهدف نشاااار الاقافة المالية كجاء من (WFE)  الدولي للبورصاااااب واإلتحااد (IOSCO) الماالياة

مشااركتها في األسابوع العالمي للمساتامر، بهدف تساليط الماوء على أ مية الاقافة المالية، حيث يعد برنامج المساتامر الذكي أحد 

 .األساسية التي تستهدف الشباب البرامج

 

شكةة في السوق الموازية "نمو" وتععن عن أرباح النصف الثاني   داول أسهمإدراج وبدء تالسوق المالية السعودية تععن عن  

 لشكةة "أرامكو" 

الساوق المالية الساعودية عن  دراج وبدء تداول أساهم شاركة أعلن   لجهود الساوق نحو توساعة قاعدة الشاركاب الناشالة،  مواصالة  

حدود التذبذب   ضامنكإدراج مباشار  ،2021أغساطس  11اعتبارا  من يوم األربعاء ، في الساوق الموازية "نمو" "بنان العقارية"

 .)في الماةة 10 -+/)مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند  )في الماةة 30 -+/(السعرية اليومية 

من في الربع الااني  في األرباح  ارتفاعا  لساعودية، ا شاركة "أرامكو" عن تحقيقالساوق المالية الساعودية  من جهة أ ر ، أعلن  

الربع الااني   فيمليار لاير  24.62 نحو أرباح بلغ  مليار لاير، مقابل 95.47لتصااال  لى  في الماةة  287.8بنسااابة  2021  عام

 .2019نهاية عام  في األعلى منذ  دراجها في السوق السعودية.  ذا وتعبر أرباح الشركة عن  ذه الفترة  ي 2020 من عام

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 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 ) 

 .لمصدر: البياناب الصادرة عن البورصاب 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.المصدر: البياناب الصادرة عن البورصاب 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.لمصدر: البياناب الصادرة عن البورصاب 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.لمصدر: البياناب الصادرة عن البورصاب العربيا

 


