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)نقطة( أغسطس 26في قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي  473.44  

)نقطة( أغسطس 19قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  470.23  

 (2021 أغسطس 24) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  473.76

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  
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 مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية سجل

المائة بنهاية تعامالت األسبببببببوع المنتهي  في 0.68 بنحو ارتفاعا  

نتهي في بمقارنة   ،2021 أغسببببببطس 26في   19 األسبببببببوع المف

عاكسبببا  نقطة،  473.44، ليصبببل  لى مسبببتو  2021 أغسبببطس

مؤشرات أداء البورصات  غالبية هاتشهد الي التحسن حالة بذلك

تضببببببمنة في المؤشببببببر المركب  نهاية األسبببببببوع في العربية المف

 الماضي.

عربية ارتفاعا   بورصبببة حد  عشبببر   سبببجل ، الصبببددفي هذا  

 سبببوق العراق لألوراق المالية تقدم . خالل األسببببوع الماضبببي

مع  على مسببببتو  البورصببببات العربية حققةالم   الصببببعودحركة 

كما سببببجل   .في المائة 8.84بنسبببببة  تسببببجيل مؤشببببرها ارتفاعا  

بنسببب ارتفاعا  بورصببات كل من مصببر ودمشبب  ودبي وال وي  

 . في المائة 2.93و 2.13 تراوح  بين

بنسبببب  بورصبببتا الدار البيضببباء والبحرين ارتفاعا  سبببجل   كذلك

. فيمببا سببببببجلبب  على الترتيببب في المببائببة 1.74و 1.41بلغبب  

اق وقطر وتونس وأبو بي ارتفاعا  بنسبببب  بورصبببات كل من عم 

 ثالثسبجل  مؤشبرات أداء  ،في المقابل أقل من واحد في المائة.

 .بورصات عربية انخفاضا  خالل األسبوع الماضي

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب 

 ألسواق المال العربية
 
 
 

، لتع س بذلك أغسطس 26المنتهي في حد  عشر  بورصة عربية ارتفاعا  خالل األسبوع  سجل  مؤشرات األداء في 

تحسن نشاط التداوالت في بعض القطاعات المدرجة ومن أهمها   لى  ضافةاالرتفاع المسجل في مؤشرات أحجام التداول، 

 "لألسواق الناشئة فوتسي"مؤشر لالدورية  المراجعة لنتائجالبنوك والخدمات. كما كاق ة والنقل ويالسلع األساسقطاعات 

 مؤشرات أداء تلك األسواق.أثرا  ايجابيا  على  في المؤشرمتضمنة ال لعدد من الشركات المدرجة في البورصات العربية

 جاءت التي 2021كما استفادت البورصات العربية من  عالق الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للنصف األول من عام 

  .وتحسن مؤشرات عدد من األسواق المالية العالمية ،ارتفاع أسعار النفط وكذلك من ، يجابية   في معظمها

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خالل األسبوع الماضي، أعلن  سوق أبو بي لألوراق المالية عن 

. 2021سبتمبر  16لألسواق الناشئة" اعتبارا  من نهاية يوم عمل   دراج أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" في مؤشر "فوتسي

كما أعلن  بورصة قطر نتائج المراجعة نصف السنوية للشركات المتضمنة في مؤشر "فوتسي" لألسواق الناشئة، حيث 

حسب تم في هذا الصدد تضمين ثالث شركات قطرية مدرجة بالبورصة في المؤشر، و عاد  تصنيف ثالث شركات أخر  ب

 .فئات رأس المال

في سياق آخر، أعلن  "تداول السعودية" عن  تمام "مورجاق ستانلي السعودية" كافة اإلجراءات والمتطلبات الفنية 

والنظامية المتعلقة بعضوية سوق المشتقات وانضمامها لتقديم خدمات الوساطة المالية لتداول المشتقات وللتعامل بصفة 

سعودية". وتعزيزا  لجهود سوق دبي المالي في مجال التحول الرقمي، أعلن  السوق عن أصيل ووكيــل في "تداول ال

 طالق تطبيقها المت امل للخدمات الذكية بهدف تقديم خدمات مبت ر  وذكية موجهة ل افة فئات المتعاملين في السوق.  من 

، التي تعمل عليها البورصة المصرية جانب آخر، وفي  طار الخطة الشاملة لهي لة سوق الشركات الصغير  والمتوسطة

لمساعد  هذه الشركات على النمو ورفع معدالت التداوالت، أصدرت البورصة المصرية قرارا  يفلزم جميع الشركات 

الصغير  والمتوسطة المقيد أوراقها المالية بالبورصة بالتعاقد مع أحد الرعا  المسجلين بسجل الرعا  بالبورصة المصرية 

 ل عن ثمانية أشهر.لمد  ال تق

 أسواق المال العربية في أسبوع

 

 انخفاضببا   أسببواق المال العربية التداول فيقيمة  سببجل  ▪

في  10.58األسببببببوع الماضبببببي بنسببببببة بلغ   في نهاية

في  انخفاضا  عربية  بورصات سبع سجل  ، حيثالمائة

 . تهاقيمة تداوال

قابل،  ▪ تداول  سببببببجل في الم مة ال فاعا  قي  سبببببببعفي  ارت

 فيما. تونسبورصببة بورصببات عربية، جاء في مقدمتها 

 ارتفاعا  دبي والبحرين ومسببببقط ات كل بورصببببسببببجل  

على  المائة في 75.93و 53.95و 35.77بلغ   بنسببببب

أبو بي وال وي  كما سجل  بورصات كل من  .التوالي

 19.92و 3.57ارتفاعا  بنسبببببببب تراوح  بين والعراق 

 في المائة. 

في  43.26 بنسبببة ارتفاعا  حجم التداول األسبببوعي  شببهد ▪

طس أغسبببببب 26في نهاية األسبببببببوع المنتهي في المائة 

عربية  بورصببات عشببرسببجل   اإلطار،في هذا  .2021

 كل من سوقجاء في مقدمتها حجم تداوالتها  في ارتفاعا  

كببذلببك  .لألوراق المبباليببة العراقوسببببببوق  ،المبباليدبي 

أبو بي والبحرين ومسببببقط من شببببهدت بورصببببات كل 

بنسببببببب تراوح  بين  ارتفاعا  وتونس والدار البيضبببببباء 

بورصبببات كل سبببجل   فيمافي المائة.  79.44و 32.81

 1.07 بلغ بنسببب ارتفاعا   دمشبب  ومصببر وال وي  من

  .على الترتيب المائةفي  7.40و 6.18و

في  تراجعا   بورصببات عربية خمس سببجل  في المقابل، ▪

 .تداوالتها بنهاية األسبوع الماضيحجم 

أسواق المال العربية  تداوالت مؤشرات  
 

تضببمنة في القيمة السببوقية ل سببجل  ▪ لبورصببات العربية المف

 المؤشببببببر المركب لصببببببندوق النقد العربيبيانات  قاعد 

في المائة في  0.06بنحو  تراجعا  ألسببببببواق المال العربية 

 .نهاية األسبوع الماضي

 خمسفي  انخفاضا  القيمة السوقية  في هذا اإلطار، سجل   ▪

تضبمنة في المؤشبر المركب لصبندوق ب ورصبات عربية مف

  .النقد العربي

على  م اسبببببا  بورصببببات عربية  ثماقفي المقابل سببببجل   ▪

سببوق دمشبب  لألوراق تصببدرت . مسببتو  القيمة السببوقية

حققة على مسببببببتو  القيمة  المالية حركة االرتفاعات المف

، بدعم في المائة 2.83السوقية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 

 . قطاع البنوك االرتفاعات المسجلة فيمن 

كذلك شببببهدت بورصببببات كل من دبي ومصببببر وال وي   ▪

والبحرين والدار البيضبببببباء ارتفاعا  بنسببببببب تراوح  بين 

 في المائة 2.49و 1.13

اق وقطر بورصتاكما سجل   ▪ أقل بنسب بلغ  ارتفاعا   عم 

 في المائة. من واحد

 القيمة السوقية ألسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية صندوق النقد العربيمؤشر 
احتساب مؤشر خاص ب ل سوق. وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية ، عالو  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 بش ل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يع س ابالدوالر األمري ي في نهاية الفتر . يتم ، والمحتسبة باستخدام رقم باش المتسلسل

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

 

 في المائة 0.68

 

 النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية

 التغير األسبوعي

المال العربية  ألسواقالُمركب  يبالعرالنقد  مؤشر صندوق

 )نقطة(
 

 المال العربية )نقطة(
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 إدراج أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" في مؤشر "فوتسي لألسواق الناشئة"المالية يعلن سوق أبوظبي لألوراق 

لألسواق الناشئة" اعتبارا  من  سوق أبو بي لألوراق المالية عن  دراج أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" في مؤشر "فوتسيأعلن  

يفشببار  سبباهم في زياد  مسببتويات جاذبية أسببهم الشببركة وتنويع قاعد  المسببت مرين.، بما سببوف ب2021سبببتمبر 16نهاية يوم عمل 

مليار سهم من أسهم شركة  1.25نحو عملية طرح خاص لبتنفيذ مسبقا  قد قام   شركة بترول أبو بي الوطنية "أدنوك"أق   لى

تم بيع هذه األسببهم  لى مؤسببسببات اسببت مارية، مما أد   لى زياد  التداول الحر ، ومليار دوالر أمري ي 1"أدنوك للتوزيع" بقيمة 

 ضببافية من أسببهم رأس مال شببركة في المائة  3 نحو في شببهر مايو الماضببي بطرحشببركة ال كما قام في المائة،  20 نحو  لى

 في المائة. 23ر أمري ي، مما زاد التداول الحر  لى مليوق دوال 445أدنوك للتوزيع بقيمة 

أعلن سببوق أبو بي التداوالت،  توزياد  معدالالمدرجة مواصببلة لجهود السببوق نحو توسببعة قاعد  الشببركات من جانب آخر، و

"الصببير للمعدات والتوريدات البحرية" في نظامها شببركة  دار  المقاصببة والتسببوية واإليداع بتسببجيل أسببهم  قياملألوراق المالية 

  .2021أغسطس  29اإلل تروني تمهيدا  إلدراج الشركة وتداولها في السوق بتاريخ 

والت التداول بنسبببة خفض عم لألوراق المالية أعلن  سببوق أبو بيتنشببيط حجم التداوالت، بهدف مواصببلة سببعي السببوق نحو و

تمديد جلسة التداول لمد  ساعة واحد ، ، و2021سبتمبر  1بداية من  في المائة 0.025في المائة، بحيث تصبح نسبة العمولة  50

 .2021أكتوبر  3قرار بداية من تاريخ اللت وق بداية من الساعة العاشر  صباحا   لى الساعة ال ال ة  هرا ، على أق يتم تطبي  

 عن إطالق تطبيقه المتكامل للخدمات الذكية  المالي يعلن ي سوق دب

الخدمات المبت ر   تقديم بهدفاسببتراتيجية "البورصببة الذكية"  ضببمنفي مجال التحول الرقمي  تعزيزا  لجهود سببوق دبي المالي 

سببوق عن  طالق الأعلن ، والذكية الموجهة ل افة فئات المتعاملين في السببوق من مسببت مرين وشببركات وسبباطة وشببركات مدرجة

يجمع التطبي  مزايا كل من تطبي  سببببببوق دبي حيث ، (DFM Smart Services App) تطبيقه المت امل للخدمات الذكية

يا التطبيقين و، (DFM Services App) ق دبي الماليوتطبي  خدمات سببببببو (DFM App) يالمال تم تطويره لتوفير مزا

 .مجتمعة ، عالو  على عدد آخر من المزايا الجديد 

 

 سوق المشتقاتكعضو في  "ان ستانلي السعوديةجمور"عن انضمام تعلن  "تداول السعودية"

السعودية" كافة اإلجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية اق ستانلي رج تمام "مو عن أعلن  "تداول السعودية"

اق سبببتانلي السبببعودية" انضبببم  لتقديم خدمات الوسببباطة المالية لتداول ج"مور يفشبببار في هذا الصبببدد  لى أق .سبببوق المشبببتقات

 المشتقات وللتعامل بصفة أصيل ووكيل في "تداول السعودية".

في  8.84بصووعود مؤشوورنا بنسووبة  االرتفاعات األسووبوعية المسووعلة علت مسووتور البورعووات العربية تتصوودر سوووق العراق

 المائة

قطة. ن 596.9بالمائة، ليصبببل  لى  8.84مرتفعا  بنسببببة الماضبببي  األسببببوع تداوالتسبببوق العراق لألوراق المالية أنهى مؤشبببر 

لصببناعة والبنوك واالتصبباالت، التي سببجل  صببعودا  بنسببب بما يشببمل ا عدد من القطاعات ع س االرتفاع التحسببن المسببجل في

 نحو األسبببوع خالل التداول قيمة  جمالي بلغ في المائة على الترتيب. على مسببتو  القيمة المتداولة، 6.87و 5.65و 2.35بلغ  

مليار  7.32. كما سببجل حجم التداول ارتفاعا  ليصببل  لى همليار دينار في األسبببوع السبباب  علي 5.83مليار دينار، مقابل نحو  6

عز  ارتفاع حجم وقيمة التداوالت في يف لألسبوع الساب  عليه.  مليار ورقة مالية 3.72، مقابل نحو األسبوع الماضي ورقة مالية

اإلعالق عن نتائج أعمالها شبببركة  103المدرجة في السبببوق البالغ عددها الشبببركات  اصبببلةمو السبببوق األسببببوع الماضبببي  لى

 .2021ول من عام النصف األ األرباح عنوتوزيعات 

 *أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
 

 البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. إلىاستناداً * 
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  "لألسواق الناشئةفوتسي  مؤشرالمتضمنة في "للشركات القطرية سنوية ال المراجعة نصفبورعة قطر تعلن عن نتائج 

، حيث تم في "فوتسي لألسواق الناشئة مؤشر"في المتضمنة للشركات سنوية الالمراجعة نصف أعلن  بورصة قطر عن نتائج 

. في أخر  بحسب فئات رأس المال شركات ثالثبهذا المؤشر و عاد  تصنيف  ثالث شركات قطرية مدرجة تضمينهذا الصدد 

 غالق يوم المراجعة ابتداء  من تسري نتائج لم تسفر عملية المراجعة عن تسجيل خروج أية شركة قطرية من المؤشر.  ،المقابل

 .2021 سبتمبر 16الخميس عمل 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة مهلة للتعاقد مع أحد الرعاة المسعلين منح المصرية تصدر قراراً بشأن البورعة

صغير  والمتوسطة،الخطة في  طار ال شركات ال سوق ال شرك التي تعمل عليها البورصة المصرية شاملة لهي لة   اتلمساعد  ال

أوراقها منح الشركات الصغير  والمتوسطة المقيد  قرارا  ينص على التداوالت. أصدرت  دار  البورصة ورفع معدل على النمو

للتعاقد  2021أغسطس 31وحتى  2021أغسطس  24ثاء المواف  جداول البورصة المصرية مهلة أسبوع بداية من يوم ال الفي 

بالبورصببة بالتعاقد مع أحد الرعا  ها تلتزم جميع الشببركات الصببغير  والمتوسببطة المقيد أوراق بحيثو ،مع أحد الرعا  المسببجلين

  .أشهر 8المسجلين بسجل الرعا  بالبورصة المصرية لمد  ال تقل عن 

 

 

 

 

 البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. إلىاستناداً * 



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 الصادر  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.المصدر: البيانات الصادر  عن البورصات العرب 



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 الصادر  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.الصادر  عن البورصات العربيلمصدر: البيانات ا

 


