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)نقطة( أغسطس 19في قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي  470.23  

)نقطة( أغسطس 12قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  470.67  

 (2021 أغسطس 17) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  471.79

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

  2021 أغسطس 22األحد  | األربعونو الرابع العدد

 

 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية سجل

المائة بنهاية تعامالت األساابوع المنتهي  في 0.09 بنحو انخفاضااا  

نتهي في بمقارنة   ،2021 أغسااااااطس 19في   12 األساااااابوع المف

عاكساااا  نقطة،  470.23، ليصااال  لى مساااتو  2021 أغساااطس

مؤشرات أداء البورصات  عدد من شهدهاالتي  التباينحالة  بذلك

في  العربية المفتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

 نهاية األسبوع الماضي.

بورصاااات عربية ارتفاعا   الل  تسااا ساااجل  ، الصاااددفي هذا  

 الصاااااعودحركة  الكوي  بورصاااااة تقدم . األسااااابوع الماضاااااي

م   على مساااااتو  مؤشااااارات أداء البورصاااااات العربية حققةالم  

كما سااااجل   .في المائة 1.16بنساااابة  تسااااجيل مؤشاااارها ارتفاعا  

عا  بنحو  فا ئة 1.03بورصاااااااة قطر ارت ما ما سااااااجل  . في ال في

اي والبحرين بورصااااااااات كاال من  دبي ودمشااااااس وتونس وعمااح

 ارتفاعا  بنسب بلغ  أقل من واحد في المائة.أبوظبي وفلسطين و

بورصااااااات عربية   مسسااااااجل  مؤشاااااارات أداء  ،المقابلفي 

 . انخفاضا   الل األسبوع الماضي

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب 

  ألسواق المال العربية

 
 

في نهاية األسبوع الماضي، حيث سجل عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية  تباينا  شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية 

عالي عدد  بسبب عمليات جني األرباح بعد  تراجعا  نتيجة  للضغوط البيعية من جانب المستثمرين في بعض البورصات العربية

لى تراج  مؤشرات قيمة التداول، ومؤشرات التي أدت أيضا    ،2021عن نتائج أعمالها النصف سنوية لعام  المدرجة من الشركات

عدة أسباب، من أهمها:  غالق بعض االقتصادات العالمية، نتيجة ارتفاع معدل حاالت  عكس تراج  البورصاتالقيمة السوقية. 

عالميا . كما كاي إلنخفاض أسعار النفط  الل األسبوع الماضي أثرا  على تراج  مؤشرات أداء عدد من  19-كوفيد اإلصابات في

ارتفاع مؤشرات قطاعات النقل والبنوك  نتيجةالبورصات العربية. في المقابل سجل  مؤشرات أداء عدد من البورصات تحسنا ، 

نهاية األسبوع الماضي م  انتهاء فترة  فصاح الشركات في عدد من البورصات تزامن ل . كما كايوالخدمات المالية والعقارات

، أثرا   يجابيا لتحسن مؤشرات العربية عن بياناتها المالية للنصف األول من العام الجاري، التي جاءت  يجابية في غالبية الشركات

 .أداء البورصات

بهدف تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمس و ،الماضي األسبوع على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية  الل

السوق، أعلن  السوق المالية السعودية )تداول( عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية إلدراج أدوات الدين الصادرة 

فصاح جمي   أعلن  بورصة قطر عن  آ ر،. من جانب مليار لاير سعودي 6.87عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 

 20.5 بنحوأرباح صافي  لتسجل، 2021يونيو  30الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 

 .مليار لاير قطري

أعلن  سوق الخرطوم عن قرار تجميد الضريبة  ،تعزيزا  للدور الذي تقوم به األوراق المالية في تنفيذ أهداف الميزانية العامة 

بورصة  أعلن  ،مواصلة  للجهود المبذولة لتعزيز اإلستدامة في سوق رأس المالو ،. في سياق آ رعلى أرباح شهادات شهامة

ف  مستو  بهدف ر. دليل معايير اإلفصاح المتعلس بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة للشركات المدرجةعن اصدار البحرين 

 .السيولة االستثمارية أعلن  بورصة الكوي  عن تسجيل شركة "اإلستثمارات الوطنية" كصان  سوق جديد

اي عن  لزام الشركات باإلفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة من جهة أ ر ، أعلن    بورصة عمح

 .ضمن المواعيد المحددة

 

العربية في أسبوعأسواق المال   

 
 

 انخفاضااا   أساااواق المال العربية التداول فيقيمة  شاااهدت ▪

، في المائة 3.06األسبوع الماضي بنسبة بلغ   في نهاية

في قيمة  انخفاضاااا  عربية  أرب  بورصاااات ساااجل  حيث

 . تهاتداوال

 عشاااااارفي  ارتفاعا  قيمة التداول  سااااااجل في المقابل،  ▪

. فلساااطينبورصاااة بورصاااات عربية، جاء في مقدمتها 

 العراق والكوي  ودبيات كل من بورصاااااساااااجل   فيما

 في 95.33و 84.97و 71.14بلغاا   بنساااااااب ارتفاااعاا  

كما سجل  بورصات كل من مصر  .التواليعلى  المائة

ودمشس والبحرين وأبوظبي ارتفاعا  بنسب تراوح  بين 

اي  53.97و 27.23 في المائة. فيما شااهدت بورصااتا عمح

في المااائااة على  8.54و 4.15ومسااااااقط ارتفاااعااا  بنحو 

 الترتيب.

في  23.86 بنسبة ارتفاعا  حجم التداول األسبوعي  سجل ▪

طس أغساااااا 19في نهاية األساااااابوع المنتهي في المائة 

عربية  تساا  بورصاااتسااجل   اإلطار،في هذا  .2021

تا جاء في مقدمتها حجم تداوالتها  في ارتفاعا   بورصاااااا

من دبي كذلك شاااهدت بورصاااات كل  .فلساااطين وتونس

اي عا   والعراق والكوي  ودمشااااااس وعماح بنساااااااب  ارتفاا

سااااااجل   كمافي المائة.  89.19و 47.47تراوح  بين 

 7.04 بلغ بنسااااب بورصااااتا مصاااار والبحرين ارتفاعا  

  .على الترتيب المائةفي  32.68و

في  تراجعا   بورصاااات عربية سااا  ساااجل  في المقابل، ▪

 .حجم التداول

أسواق المال العربية  تداوالت مؤشرات   

تضاامنة في القيمة السااوقية ل سااجل  ▪ لبورصااات العربية المف

 العربيالمؤشاااااار المركب لصااااااندوق النقد بيانات  قاعدة

في المائة في  0.63بنحو  تراجعا  ألسااااااواق المال العربية 

 .نهاية األسبوع الماضي

سوقية  في هذا اإلطار، سجل   ▪  أرب في  انخفاضا  القيمة ال

تضامنة في المؤشار المركب لصاندوق ب ورصاات عربية مف

  .النقد العربي

على  مكاسااابا  بورصاااات عربية  تسااا في المقابل ساااجل   ▪

حركة بورصااة بيروت تصاادرت . مسااتو  القيمة السااوقية

حققة على مسااااااتو  القيمة السااااااوقية م   االرتفاعات المف

، بدعم من مؤشاار في المائة 1.42ارتفاع مؤشاارها بنساابة 

 . قطاع البنوك

اي  كما سااااجل  بورصااااات كل من ▪ الكوي  ودمشااااس وعمح

بنساااب ارتفاعا  والبحرين وفلساااطين وقطر ومساااقط  دبيو

 في المائة. أقل من واحدبلغ  

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية صندوق النقد العربيمؤشر 
سوق. وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية احتساب مؤشر  اص بكل ، عالوة على باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن  ضافة أو حذف بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتسبة باستخدام رقم باش المتسلسل

ف سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  المالية العربية.  أي من الشركات المدرجة في األسواق  .يضم المؤشر حاليا

 

 في المائة 0.09

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية

 التغير األسبوعي

المال العربية  ألسواقالُمركب  يبالعرالنقد  مؤشر صندوق

 )نقطة(
 

 المال العربية )نقطة(
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الشركات باإلفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة ضمن المواعيد  بورصة عّمان تعلن عن إلزام

 المحددة 
 
، عزز من كفاءة الساااوقت ة بصاااورة دقيقةهم االساااتثمارياتمن اتخاذ قرار وتمكينهمهدف تعزيز حماية المتعاملين والمساااتثمرين ب

اي عن أعلن   الشااركات باإلفصاااح عن البيانات المالية الساانوية المدققة أو المرحلية المراجعة ضاامن المواعيد   لزامبورصااة عمح

عن التداول في حال عدم تزويد البورصاااة  سااايتم  يقاف الشاااركات لتزام،، وفي حال عدم اإلفي الساااوق األول أو الثاني المحددة

 لزام الشااااركات كما ساااايتم  .البورصااااة بالبيانات المالية المطلوبةبالبيانات ضاااامن المدة القانونية  لى حين قيام الشااااركة بتزويد 

بضااارورة توفير البيانات المالية لتوفير المعلومات الجوهرية المتعلقة بئدائها في األوقات المحددة وبشاااكل مساااتمر طوال السااانة 

ية يعد من أهم عناصاااار حماية عن المعلومات الضاااارورية للمسااااتثمرين التخاذ قراراتهم االسااااتثمار اإلفصاااااحالمالية، حيث أي 

 .المستثمرين في األسواق المالية وأحد ركائز حوكمة الشركات

 

دلي   عايير اإلفصةةاح وتصةةدر  الجهود المبذولة لتعزيز االسةةتدا ة والشةةةافية فق سةةوا رأل الما تواصةة  بورصةةة البحرين 

  المدرجةالمتعلق بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة للشركات 
 

والشااافافية في ساااوق رأس المال من  الل  صااادار بورصاااة البحرين لدليل معايير  اإلساااتدامةالمبذولة لتعزيز  مواصااالة  للجهود

جائزة على ، أعلن  بورصة البحرين عن حصولها اإلفصاح المتعلس بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة

ذلك عن أفضااال مبادرة في مجال االساااتدامة )البيئية واالجتماعية والحوكمة( في  ،(PAN Finance Awards) ة قبل مجل من

 .المبذولة من أجل ممارسات أكثر استدامة في أسواق المال جاءت الجائزة لتعكس جهود البورصةالبحرين. 

 

 الموافقة على إدراج وتداو  أدوات الدين الحكو ية فق السوا المالية السعودية السوا المالية السعودية تعلن عن
 

بهدف تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمس السوق، أعلن  السوق المالية السعودية )تداول( عن الموافقة على الطلب المقدم من 

من  الل  لاير سعودي مليار 6.87وزارة المالية إلدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 

بقيمة  جمالية  2021-08-15اإلصدار رقم سعودي، و لاير مليار 2.50بقيمة  جمالية تبلغ  2021-08-08رقم  كل من اإلصدار

 .2021أغسطس  32على أي يتم  دراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداء  من يوم االثنين مليار لاير سعودي،  4.36تبلغ 

 

تجميد الضةةةةةةريبة على أرباح المتعلق ب والتلطيط االقتصةةةةةةاد المالية سةةةةةةوا اللرووم لاوراا المالية يعلن عن قرار و ارة 

  شهادات شها ة
 

 الذي تقوم به األوراق المالية في تنفيذ أهداف الميزانية العامة للدور ، وتعزيزا  بغرض تحقيس اإلساااتقرار اإلقتصاااادي بشاااكل عام

ساااااوق الخرطوم لألوراق المالية عن قرار وزارة ، أعلن  تحقيس أهداف التنميةل ساااااعيا  الذي يوفر سااااايولة نقدية للخزانة العامة 

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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في  طار التنسااايس بين أهداف  رار. جاء القالمالية والتخطيط االقتصاااادي المتعلس بتجميد الضاااريبة على أرباح شاااهادات شاااهامة

  .على توصيات دراسة اآلثار المترتبة على فرض ضريبة أرباح األعمال على شهادات شهامة بناء  ، والسياسة المالية والنقدية

تصاادرها وزارة المالية تمثل  متوافقة م  الشااريعةعبارة عن صااكوك مالية "شااهامة"  لمشاااركة الحكوميةة اشااهاديفشااار  لى أي 

أصول يتم  صدارها بواسطة الدولة مقابل حقوق ملكيتها في عدد من المؤسسات  علىبة محددة في صندوق  اص يحتوي أنص

 .الرابحة نيابة عن جمهورية السوداي ويتم تسويقها عبر منافذ عديدة

 

 2021 عام أرباح الشركات المدرجة فق النصف األو   نبورصة قطر تعلن عن 
 

يونيو  30عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـاااااااة في  جمي  الشااركات المدرجة في بورصااة قطر فصاااح أعلن  بورصااة قطر عن 

مليار لاير قطري  20.5 حوالي 2021األول من عام  فالنصاااعن  أرباح الشاااركات المدرجة، حيث بلغ  قيمة صاااافي  2021

 في المائة. 28.31 مسجلة  بذلك ارتفاعا  بنحو ،2020 للنصف األول من عاممليار لاير قطري  16 نحو مقابل

 

فق  1.16بنسبة ه تصدر االرتةاعات األسبوعية المسجلة على  ستوى البورصات العربية بصعودي  ؤشر أداء بورصة الكويت

 "صانع سوا" جديد وتعلن عن تسجي والبورصة  المائة

 
المائة، ليصاال  لى في  1.16تداوالت األساابوع الماضااي على ارتفاع بلغ  نساابته  بورصااة الكوي  )للسااوق األول(أنهى مؤشاار 

التي سااجل  صااعودا  بنسااب  الخدمات المالية واالتصاااالت والبنوكارتفاع المؤشاارات القطاعية ألسااهم  بدعم مننقطة،  7291.5

، لتصل  لى مليوي دينار كويتي 373.4القيمة السوقية، فقد سجل  مكاسبا  بنحو  . على صعيدفي المائة 11.9و 4.3تراوح  بين 

سااااجلتها في نهاية األساااابوع السااااابس عليه. بلغ  جمالي قيمة  دينار كويتيمليار  38.5، مقابل نحو مليار دينار كويتي 38.9نحو 

في األسااابوع الساااابس  مليوي دينار كويتي 155.8، مقابل نحو مليوي دينار كويتي 288.2التداول  الل األسااابوع الماضاااي نحو 

ليصل  لى  مليوي سهم 693.5بنحو  ارتفاعا  . كما سجل حجم التداول مليوي دينار 132.4بنحو  ارتفاعا  عليه، لتحقس السوق بذلك 

 في نهاية األسبوع السابس عليه. سهم مليوي 894.1، مقابل نحو مليوي سهم 1587

 
، مساااتو  السااايولة االساااتثمارية وزيادة قيم وأحجام التداول، لجذب شاااريحة جديدة من المساااتثمرينوبهدف رف  من جانب آ ر، 

شاااركة بورصاااة الكوي   أساااهمأعلن  بورصاااة الكوي  عن تساااجيل شاااركة "اإلساااتثمارات الوطنية" كصاااان  ساااوق جديد على 

حالة التوازي بين العرض والطلب يحقس "صاااان  الساااوق"  .2021أغساااطس  22اعتبارا  من يوم األحد الموافس  لألوراق المالية

حقس لهذه األسااواق أهم وظائفها وهي القدرة على تسااييل األوراق المالية بساارعة يوانحسااار الفجوة بين سااعري البي  والشااراء، و

لى اساااتقرارها وساااهولة، و يجاد توازي مساااتمر بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات األساااعار صاااعودا  أو هبوطا  ويؤد   

 .الى ضماي استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيس أهدافه واقترابها من السعر العادل،  ضافة 

 

 
 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلىنشرة 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: البيانات الصادرة عن البورصات العربيةا
 

 



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلىنشرة 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.البيانات الصادرة عن البورصات العربالمصدر:  



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلىنشرة 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: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا



أهم التطورات في أسواق المال العربية إلىنشرة 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: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا


