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)نقطة( 2021أبريل ر  هقيمة المؤشر إغالق ش  455.70  

)نقطة( 2021 مارس قيمة المؤشر إغالق شهر   444.76  

 (2021 أبريل 12) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  457.96

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 |أبريل  | العاشرالعدد 

المالية  لألسواق  العربي  النقد  لصندوق  المركب  المؤشر  أنهى 

شهر   تعامالت  مستوى    2021أبريل  العربية    ، 455.70عند 

مقارنة    نقطة  10.94في المائة أي ما يعادل    2.46بنحو    مرتفعا  

بما يعكس االرتفاع الُمسجل في غالبية  ،  2021  مارسبنهاية شهر  

الُمتضمنة في المؤشر المركب  مؤشرات أداء البورصات العربية  

النقد العربي التي  ل  استمرارا  . جاء ذلك  لصندوق  التعافي  حركة 

 . 2021بداية العام الحالي  منذ العربية المالية تشهدها األسواق 

هذا   عربية    بورصة   عشرة  تياثن مؤشرات    سجلت   ، اإلطارفي 

شهر  ارتفاعا    المالية    هات تصدر،  2021أبريل  بنهاية  السوق 

مؤشره  السعودية صعود  كذلك  المائة  في  5.16بنسبة    امع   .

من  بورصات    اتمؤشر  تسجل  وقطركل  والكويت    العراق 

بلغت   بنسب  على    4.90و  4.72و  4.69ارتفاعا   المائة  في 

  .الترتيب

الدار البيضاء وفلسطين وأبوظبي  بورصات كل من  فيما سجلت  

بين    ودبي بنسب تراوحت ما  المائة  2.85و  2.16ارتفاعا   .  في 

البحرين ومسقط وعّمان  من  كل    بورصاتكما شهدت مؤشرات  

 في المائة.   1.84و 1.06  تراوحت بين ارتفاعا  بنسب ،وتونس

كل من البورصة المصرية وسوق  مؤشر أداء    شهدفي المقابل،  

 بنسبة  2021أبريل  شهر  في نهاية    تراجعا  دمشق لألوراق المالية  

 .  على التوالي في المائة  3.09و 0.88

 مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب 

 )نقطة(  ةألسواق المال العربي 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 

زيادة عمق األسلللواق وتنشللليط مسلللاعيها لمواصللللة  هي ات أسلللواق المال في دول مجلس التعاون لدول اللليب العربية  في إطار 

اسلتراتيجيات ولليات تكامل بمناقشلة مجلس  الهي ات األسلواق المالية في دول   قيام  شلهد شلهر ابريل  ،التداول، ورفع القيمة السلوقية

كما أعلنت سلللوق أبوظبي لألوراق المالية  .  المقيدة في هذه األسلللواقومن أهمها اإلدراج البيني لألوراق المالية  األسلللواق المالية  

.  بهدف تنمية سلوق أدوات الدين وتنويع الفر  االسلتامارية إدراج برنامب السلندات العالمية متوسلطة األجل  الشلهر المايلي عن 

هي ة السلوق المالية السلعودية عن إلزام الُمصلدرين ألدوات الدين المطروحة طرحا  ااصلا  وفقا  لناام السلوق المالية  ذلك أعلنت  ك

طوير سلللوق أدوات الدين ورفع  تفي اطة تسلللتهدف   بإيداعها لدى شلللركة مركز إيداع األوراق المالية دإيداع   ولوائحه التنفيذية

  ".2030المالي المتضمنة في "رؤية المملكة العربية السعودية  ى مع مبادرات برنامب تطوير القطاعجاذبيتها وكفاءتها بما يتماش

سوق أبوظبي مجلس إدارة  وعلى صعيد األطر المؤسسية والتنايمية الداعمة لنشاط األسواق المالية العربية، أعلن  في سياق لار،  

لتص بالمهام ذات الصللة باالسلتراتيجية وتطوير األعمال واللدمات المؤسلسية  لت  تأسليس سللطة سلوق أبوظبي العالمي  عنالعالمي  

مشلروع قرار  بنشلر  هي ة األوراق المالية والسللع في اإلمارات  كذلك شلهد الشلهر المايلي قيام   وأمن المعلومات وإدارة الملاطر.

واصلللت بعا البورصللات العربية   كما.  للتشللاور واسللتطالع لراء األطراف ذات العالفة  ينام نشللاط منصللات التمويل الجماعي

  في بورصللة عّمان، Optiqل اإللكتروني الجديد دجهودها بهدف تطوير أنامة التداول، حيث تم اإلطالق الرسللمي لناام التداو

عن ، فيما أعلنت بورصللة البحرين  جاهزيتها إلطالق ادمة التداول عبر اإلنترنتعن  فيما أعلنت هي ة األوراق المالية السللورية  

اق المالية العربية  تحول األسووفي سياق تطوير سوق رأس المال وتعزيز الرقابة التنايمية.  بهدف    إصدار قواعد اإلدراج المعدلة

مانية مقفلة  عن اكتمال تحويلها إلى شلركة مسلاهمة عُ االل شلهر ابريل إلى شلركات مسلاهمة، أعلنت سلوق مسلقط لألوراق المالية  

 ماني.باسم "بورصة مسقط" تتبع جهاز االستامار العُ 

التقنيات المالية الحدياة، أعلنت هي ة  تقدمهامن جانب لار، وفي ظل حر  البورصللات العربية على االسللتفادة من المزايا التي  

األوراق المالية والسلللع في اإلمارات، ومركز دبي للسلللع المتعدّدة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إصللدار إطار عمل تنايمي 

لدعم   طربورصللة قفي إطار جهود  . في سللياق لار، ولطرح األصللول المشللفّرة باالسللتفادة من اسللتلدام تطبيقات البلو  تشللين

شلروط اإلدراج في السلوق الرئيس من الوصلول إلى    تسلتوفيالشلركات الصلغيرة والمتوسلطة، وتوفير للية تمكن الشلركات التي ال  

، بما يتماشللى مع سللوق الشللركات الناشلل ةبورصللة عن إدراج اول شللركة في  الالسللوق والحصللول على التمويل الالزم، أعلنت  

 .5فاصيل طالع صفحة للمزيد من الت، وتعزيز التنويع االقتصاديأولويات الحكومة لدعم القطاع اللا  

 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

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

يضم المؤشر  لية العربية. أي من الشركات المدرجة في األسواق المالتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إيافة أو حذف بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم والمحتسبة 

 .حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  

 

2.46%                
    

 

 

 

 

 التغير الشهري
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 محتويات العدد 

 

اتجاهها نحو االرتفاع االل شللهر ابريل محافاة  بذلك على مكاسللبها  البورصللات العربية  واصلللت مؤشللرات أداء غالبية 

إيلافة إلى انتهاء  القيمة السلوقية،  في مؤشلرات  التحسلن الُمسلجل  حركة  اسلتمرار  بما يعكس    ،2021بداية عام  المسلجلة منذ 

، التي جاءت إيجابية في معامها، عالوة  2020عام عن  السنوية األعمال    نتائب اإلعالن عن غالبية الشركات المدرجة من

تحسلن نشلاط التداوالت في عدد من القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات البنو  واللدمات واالسلتامار. كما كان على 

إعالن عدد من و،  2020عند مسلتويات مرتفعة نسلبيا  مقارنة بالمسلتويات المسلجلة في عام   السلتقرار أسلعار النفط العالمية

عدد من ، أثرا  إيجابيا  على أداء  2022و  2021المؤسسات الدولية عن توقعاتها بتحسن لفاق النمو االقتصادي االل عامي 

تمديد اإلغالق الجزئي الذي  راتها، بسبب  بورصات عربية أارى تراجعا  في مؤش  شهدت  ،المقابل في  .البورصات العربية

حركة تعامالت  لسللجل  كما كان للصللافي السللالب المُ ، 19-كوفيدتم فريلله بسللبب الاروف الصللحية المرتبطة بجائحة 

 األسواق، أثرا  على تراجع مؤشرات األداء. هذه المستامرين األجانب في بعا

المالية  قيمة التداول لألسللواق  ، شللهدت  2021  أبريلاالل شللهر  على صللعيد نشللاط التداوالت في أسللواق المال العربية  

قيمة   انلفاض، نتيجة  في المائة  28.78شلللهريا  بنسلللبة    انلفايلللا  ،  المدرجة بقاعدة بيانات صلللندوق النقد العربيالعربية  

  في سللتقيمة التداوالت    ارتفعت بينما، دمشللق والبحرينتي  بورصلل   جاء على رأسللهاعربية   ثمان بورصللاتالتداول في 

  ،باألسللواق المالية العربية   حجم التداوالتشللهد من جانب لار،    .بورصللات عربية تصللدرتها بورصللتي تونس والعراق

 عربية،بورصلة عشلرة حدى إ حجم التداول في  تراجع نتيجة  ،2021 ابريلفي المائة االل شلهر    25.55بنسلبة   انلفايلا  

ارتفاعا  في بورصلات عربية   أربعشلهدت    ،في المقابل .أعلى نسلبة انلفاض  سلوق دمشلق لألوراق الماليةسلجلت من بينها 

  .المتداولة األسهمفي عدد  ارتفاعأعلى نسبة  والكويت تونستا بورص ، حيث سجلت حجم التداول

،  2021 أبريلشلهر  نهاية في المائة في   1.06بنسلبة  ارتفاعا   سلجلت  فقد على صلعيد القيمة السلوقية ألسلواق المال العربية،  

عربية  البورصللات  ال  جميعحققت   ،. في هذا الصللدد2021من عام    مارسنهاية شللهر  بمسللتوياتها الُمسللجلة  مع    ةمقارنبال

حركة    الكويتتصلللدرت بورصلللة    .بورصلللتي عّمان ودمشلللقبإسلللتاناء    ،في نهاية الشلللهر  السلللوقية قيمتهافي  ارتفاعا  

البورصللات العربية الُمتضللمنة في المؤشللر المركب لصللندوق النقد  على مسللتوى  في القيمة السللوقية االرتفاعات المحققة  

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة . االل شهر ابريل العربي

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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هاية الشلهر في ن البورصلات العربيةغالبية ي عرفته مؤشلرات أداء  ذالاألداء اإليجابي  تسلجيل  مواصللة   2021 أبريل شلهرشلهد 

القيمة السلوقية في البورصلات على مسلتوى مؤشلرات  ارتفاعا  العربية  تعدد من البورصلا  تحقيقذلك  حيث عكس  ،السلابق عليه

 اسللتمرار جهودمنها:  ، أداء تلك األسللواق نتحسلل التي سللاهمت في اإليجابية   العواملعدد من  جاء ذلك التحسللن في ظل .العربية

لعدد من الشلركات  نتائب األعمال السلنوية اإليجابيةعلى  اإلعالن  و،  والمؤسلسليةالتنايمية  تقوية األطر لاألسلواق المالية العربية 

نسلللبيا  مقارنة بالمسلللتويات  كما كان السلللتقرار أسلللعار النفط العالمية عند مسلللتويات مرتفعة  في البورصلللات العربية. المدرجة  

 2021، وإعالن عدد من المؤسللسللات الدولية عن توقعاتها بتحسللن لفاق النمو االقتصللادي االل عامي 2020المسللجلة في عام  

 .الشهر المايي ، أثرا  إيجابيا  على أداء عدد كبير من البورصات العربية2022و

ارتفاع  ، بما يعكس  2021 أبريلفي نهاية شلهر عربية ارتفاعا    بورصلةاثنتي عشلرة   مؤشررا  أدا   شلهدت،  في يلوء ما سلبق

 .والتقنيات  ،والرعاية الصحية ،واالستامار  ،العقارات  من أهمها قطاعات  ،القطاعات المدرجة في هذه األسواق  عدد من مؤشرات

 2021وسللوق دمشللق لألوراق المالية تراجعا  في نهاية شللهر أبريل   ،شللهد مؤشللر أداء كل من البورصللة المصللريةفي المقابل، 

 في المائة على التوالي. 3.09و 0.88بنسبة  

 ،2021 أبريلفي مؤشلرات األداء لشلهر   رتفاعات المسلجلةالحركة ا وبورصلة قطر،  السلوق المالية السلعوديةكل من  تتصلدر

نقطة في نهاية  10419إلى مسلتوى  ليصللفي المائة،  5.16ارتفاعا  بنسلبة  السلعوديةالسلوق المالية سلجل مؤشلر  في هذا الصلدد،

والبنو  والتامين  ،والعقارات ،والطاقة ،البضلائعمنها  ،قطاعاتالمسلجل في عدد من الرتفاع  الا بذلك عاكسلا  ، 2021 أبريلشلهر 

 ،قيمة تداوالت السللوق على مسللتوى  .في المائة على التوالي 19.47و 4.54تراوحت بين  والمواد التي سللجلت ارتفاعا  بنسللب  

مليار  188.5 إلىلتصلل   مليار لاير، 102.12بنحو   2021 أبريلاالل شلهر  المالية السلعودية  سلوق ال  انلفضلت قيمة تداوالت

  سهم، مقارنة  مليار  6.54صل إلى نحو  يل التداولجم  انلفا ح  كما .2021  مارسفي شلهر ، مليار لاير 290.6نحو ، مقابل  لاير

مليار  24.56ا  بنحو  مكاسلبالسلوق حققت  فقد ،  . على صلعيد القيمة السلوقية2021 مارسنهاية شلهر  بسلهم  مليار 10.32بحوالي 

عكس  .2021 مارسفي نهاية شلهر   مليار لاير 9631مقارنة بنحو   2021 أبريلشلهر   بنهايةمليار لاير  9656لتصلل إلى لاير 

عالن  إ  ةفي السلوق، إثر مواصللتنامي ثقة المسلتامرين    القيمة السلوقية، مواصللة  ومكاسلبشلهده مؤشلر أداء السلوق االرتفاع الذي  

  .المايي االقتصادي االل الشهرالداعمة لألداء من المبادرات  المزيدالمملكة عن إطالق 

، مقابل  2021 أبريلفي نهاية شللهر   نقطة 10911إلى مسللتوى ليصللل  في المائة،  4.90بنسللبة   بورصللة قطرمؤشللر   ارتفع  كما

  ، وبضلائع المسلتهلك ،البنو :  منهاعدد من القطاعات،   ارتفاع مؤشلراتمن ا   ، مسلتفيدالشلهر السلابق عليهفي نهاية  نقطة  10401

القيمة   مسللتوىعلى    .في المائة 3.32و 2.72بنسللب تراوحت بين  ، التي سللجلت صللعودا  واالتصللاالت ،والتأمين  ،والصللناعة

، مقارنة 2021لاير بنهاية شلهر أبريل  مليار 630.8مليار لاير لتصلل إلى   25.06نحو  بلغت    مكاسلب  البورصلةالسلوقية، حققت  

 12.71  لتبلغ نحو مليار لاير 1.78ارتفاعا  بنحو  شلهدت قيمة التداول    كما .2021مليار لاير في نهاية شلهر مارس  605.8بنحو  

  أحجام  كذلك شلللهدت. 2021  مارس قتها في نهاية شلللهرقح مليار لاير 10.92، مقابل 2021 أبريلفي نهاية شلللهر مليار لاير 

سللهم في نهاية مليار  5.72، مقابل 2021 أبريلسللهم في شللهر  مليار 6.74 إلى  لتصللل مليار سللهم 1.01ارتفاعا  بنحو    التداول

 .2021  مارسشهر 

 ( 2021أأبريل  مؤشات أأداء أأسواق املال العربية ) 
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ثمان بورصللات قيمة التداول في  في  انلفايللا   2021 أبريل شللهد شللهر، في البورصررا  العربية قيمة التداوال   مسللتوىلى  ع

 28.78بنسللبة  لألسللواق المالية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشللر المركب لصللندوق النقد العربي قيمة التداوالت   لتنلفا، عربية

أعلى نسللب    البحرين ودمشللق  ابورصللتسللجلت في هذا اإلطار،  . 2021  مارس نهايةبمسللتوياتها المسللجلة في المائة مقارنة  في 

نشللللاط التلداول في قطلاعلات البنو  والللدملات   تراجعفي قيملة التلداوالت االل األسللللبوع الملايللللي، بملا يُعزى إلى   انلفلاض

ارتفعت قيمة  ،في المقابل .في بورصلة البحرين  نشلاط االسلتامار األجنبي تراجع، ولألوراق المالية  سلوق دمشلقوالصلناعة في  

قطاعات الترفيه والفنادق، نشلاط التداوالت في  تحسلنمسلتفيدة  من   تونسبورصلة  تصلدرتها   التداوالت في سلت بورصلات عربية

 .  واللدمات، والمشروبات

 

 سلجلت  في هذا الصلدد، .2021 أبريل  شلهرفي   في المائة 25.55بنسلبة  تراجعا   ،التداول في البورصرا  العربية  حجم كما سلجل

انلفا حيث  ،الدار البيضلاءودمشلق  ابورصلتتصلدرتها في حجم تداوالتها الشلهر المايلي   تراجعا  عربية   بورصلة ةعشلر  احدى

عدد  التداول في  نشلاط انلفا  فيمابشلكل رئيس،   قطاع البنو بما يُعزى إلى تراجع التداوالت في  دمشلقسلوق التداول في  حجم

شلهدت   ،المقابل  يف  .البناء، والنقل، وواللدمات،  االسلتامار العقاريبما يشلمل قطاعات من القطاعات في بورصلة الدار البيضلاء 

 .تونس ةبورص تصدرتها حجم التداولفي  ارتفاعا  بورصات عربية  أربع

 

غالبية األسللواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشللر واصلللت ، للبورصررا  العربية القيمة السرروقيةعلى مسللتوى  

في نهاية  في المائة 1.06بنسللبة  ارتفاعا   بذلك محققة  ، 2020منذ نهاية عام   تشللهده الذي  التحسللنالمركب لصللندوق النقد العربي 

  .المايي نهاية الشهربارتفاعا  في قيمتها السوقية  بورصة عربية ةعشراحدى سجلت في هذا الصدد،  .2021 أبريلشهر 

في ظل ارتفاع القيمة السلوقية بها بنسلبة  حققة على مسلتوى البورصلات العربية حركة االرتفاعات المُ   الكويتتصلدرت بورصلة 

وقطر وأبوظبي  بيروت  من بورصللات كل كما سللجلت .  من تحسللن أداء قطاع البنو بشللكل أسللاسللي ، مسللتفيدة   المائة في 5.85

تا  بورصلل سللجلت   فيما.  في المائة 5.82و 2.19بنسللب تراوحت بين    في قيمتها السللوقية ارتفاعا   ومسللقط والدار البيضللاء ودبي

السللعودية القيمة السللوقية للسللوق المالية  كذلك شللهدت  . على الترتيب  في المائة 1.90و 1.85فلسللطين والبحرين ارتفاعا  بنسللبة  

 ارتفاعا  بنسبة أقل من واحد في المائة.البورصة المصرية و

انلفايلا  في القيمة   سلوق دمشلق لألوراق الماليةحيث سلجلت ، سلجلت القيمة السلوقية تراجعا  في بورصلتين عربيتينفي المقابل، 

البنو   قطاعات   لألسلللهم الُمدرجة فيالقيمة السلللوقية بتراجع   ، متأثرة  2021 في المائة في شلللهر ابريل 3.96السلللوقية بنسلللبة  

 .في المائةأقل من واحد بنسب  بورصة عّمانالقيمة السوقية في  فيما انلفضت ،والتأمين

 

 

 ( 2021أأبريل  مؤشات أأداء أأسواق املال العربية ) 
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استراتيجيا  وآليا  تكامل األسواق المالية الخليجية  هيئا  األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش 

 والتسجيل البيني لألوراق المالية
 

تداوالتها  تنشيط المالية وهي ات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول اللليب العربية لزيادة عمق األسواق  لمساعي مواصلة  

تم في    .يي استراتيجيات ولليات تكامل األسواق المالية اللليجيةالما  الشهررؤساء هي ات األسواق المالية في هذه الدول    ناقش

التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنامة  إطاربتعميم مسودة للمجلس تقوم األمانة العامة هذا اإلطار االتفاق على أن 

في يوء صالحيات ومهام كل جهة من الجهات    مرئيات إلبداء ال  لألسواق المالية في دول مجلس التعاون على الدول األعضاء

م االتفاق على دراسة  من جانب لار، ت  .2021يوليو  شهر  المنامة لألسواق المالية، على أن تزود األمانة العامة بها قبل نهاية  

البدء بتطبيق رسوم على صناديق  المجلس، وأن يتم  لترويب وحدات صناديق االستامار في دول  البيني  التسجيل  لوائح  مسودة 

جرى االتفاق على أن    كما  .االستامار الراغبة في ترويب وحداتها في إحدى دول المجلس أو اإلعفاء منها وفقا لما تراه كل دولة

،  (KYC) "لسوق المالية السعودية بإعداد ورقة حول إمكانية إيافة طرف ثالث العتماد متطلبات "اعرف عميلكتقوم هي ة ا

ورفع ما    هذا األمر  ،وإيافتها إلى نموذج متطلبات فتح الحساب، على أن يدرس فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية

  .رؤساء هي ات األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول اللليب العربية لجنةيتوصل إليه الفريق بهذا الشأن لالجتماع المقبل ل

 

 وتجري المراجعة الربعية لكافة الشركا  المدرجة   2020بورصة عّمان تعلن عن أرباح الشركا  المساهمة العامة الُمدرجة لعام  

 (Optiq)طلق نظام التداول اإللكتروني الجديد  وت
 

شركة مدرجة بتزويد البورصة بالبيانات المالية  178شركة من أصل  167عن قيام االل الشهر المايي أعلنت بورصة عّمان 

الُمدرجة في بورصة عمان التي زودت ال2020السنوية لعام   بورصة  . بلغت األرباح بعد الضريبة للشركات المساهمة العامة 

  65.6، لتسجل بذلك انلفايا  بنسبة  2019مليون دينار لعام    1115.1مليون دينار مقارنة مع نحو    383.1ببياناتها المالية نحو  

مليون    1599.3مقارنة مع    2020مليون دينار لعام    663.0أن األرباح قبل الضريبة لهذه الشركات قد بلغت  بفي المائة، علما   

في المائة.  كما أشارت البورصة إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة االل النصف    58.5بانلفاض نسبته  ، أي  2019دينار لعام  

مليون دينار للنصف األول من العام، حيث شهد النصف الااني   43.3مليون دينار مقارنة مع    339.8إلى    2020الااني من عام  

 . 2020ر الذي أدى إلى تحسن أداء الشركات االل النصف الااني من عام  إعادة فتح القطاعات االقتصادية واألنشطة التجارية األم
 

من جانب لار، قامت البورصة بإجراء المراجعة الربعية الدورية للشركات المدرجة في السوق الاتيار عينة المؤشر العام ألسعار  

شركات اله المراجعة تم ااتيار عينة بهدف يمان أن يعكس المؤشر حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق. بموجب هذ ،األسهم

كما شملت المراجعة    .المؤشر من االل تطبيق المعايير المعتمدة بما يشمل القيمة السوقية للشركة، وعدد أيام التداولالمتضمنة في  

البيانات الصادرة عن مركز إيداع البورصة باالعتماد على  األوراق    احتساب نسبة األسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في 

المالية، إيافة إلى تلفيا أوزان بعا الشركات في المؤشر، بهدف تقليل تأثيرها على المؤشر العام ليصل في حده األعلى إلى  

 في المائة.   10

 ، الذي يتوافق مع أحدث المواصفات والمعايير  Optiqاإللكتروني دن اإلطالق الرسمي لناام التداول  ع أعلنت بورصة عّمانكما  

التداول   ناام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  المالية.  باألسواق  اللاصة  التقنيات  أحدث  وباستلدام  اإللكترونية،  التداول  ألنامة  الدولية 

(Optiq)    :من قبل شركة    تصميم الناامتم    وتونس ولبنان واألردن.  ،ُعمانالجديد هو مشروع مشتر  ألربع دول عربية هي

(Euronext) .إحدى الشركات المتلصصة في تطوير حلول التداول التي تمتلك وتشغل عدد من البورصات األوروبية 

 * ( 2021أأبريل  التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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 ،التمويل الجماعي  ا مسودة قرار ينظم نشاط منص  تصدر استطالعاً للرأي حول  والسلع في دولة اإلمارا   األوراق الماليةهيئة  

 مركز دبي للسلع المتعّددة بالتعاون مع  عن إطالق إطار عمل إلصدار وتداول األصول المشفّرة وتعلن
 

تاحة الفرصة  إلسعيا  لتقوية اإلجراءات التشريعية والرقابية، وبهدف االستفادة من استلدام تقنية البلو  تشين في األسواق المالية  

أمام شركات األعمال ذات الصلة بمجال األصول المشفّرة لتأسيس مقاّر لها وممارسة أعمالها في المنطقة الحرة، أعلنت هي ة  

ع في اإلمارات، ومركز دبي للسلع المتعدّدة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار عمل تنايمي  األوراق المالية والسل

لطرح األصول المشفّرة، وإصدارها، وإدراجها، وتداولها في مركز دبي للسلع المتعدّدة من االل تقنية البلو  تشين، وفقا  للناام 

   .ر ناام بي ي متكامل لهذه الصناعةتطويإلى  الصادر عن الهي ة بهذا اللصو  الهادف
 

وتطوير السوق المالية، واستمرارا  لسياستها التي  في إطار سعي هي ة األوراق المالية والسلع في اإلمارات لتنايممن جانب لار،  

  مسودة روني  تؤكد أهمية استطالع رأي شركائها في الصناعة المالية قبل إصدار أنامة جديدة، نشرت الهي ة على موقعها اإللكت

قرار ينام نشاط منصات التمويل الجماعي. تفصيال ، دعت الهي ة جميع األطراف المعنية بسوق رأس المال من متعاملين على 

، بهدف الوقوف على مالحاات 2021مايو    15االطالع على مسودة القرار وإبداء لرائهم فيه، في موعد أقصاه  إلى  ملتلف ف اتهم  

الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق واالست ناس بمقترحاتهم ألاذها بعين االعتبار عند إعداد الصياغة النهائية 

الناام ثالثة عشرة مادة المتعلقة  للناام، حيث تضم مسودة  اللجوانب  التمويل ب ، تتطرق إلى جميع  تنايم نشاط المشغل لمنصة 

التطبيق، وشروط   ونطاق  التعريفات  جانب  الالجماعي، من حيث  إلى  والمستامرين،  الهي ة  تجاه  المشغل  والتزامات  ترايص، 

  حول الرقابة والتفتيش، والجزاءات.التزامات طالب التمويل، وحقوق المشغل والمستامر وطالب التمويل، كما تضمنت كذلك موادا  

 

سوق  و  ،مليار يورو  1.1سوق أبوظبي لألوراق المالية يُعلن عن إدراج برنامج السندا  العالمية متوسطة األجل الصادرة بقيمة  

 أبوظبي العالمي يعلن عن تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي
 

بهدف تنمية سوق أدوات الدين، أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراج برنامب السندات العالمية متوسطة األجل الصادرة  

. أويح 2021ابريل    5، اعتبارا  من  )المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ (، المضمونة من شركة  )إم دي جي إتش(عن شركة  

بهدف تعزيز مسيرة نمو سوق أبوظبي  . ومليار يورو 1.1ن القيمة اإلجمالية لتلك السندات تبلغ السوق في قراره بشأن اإلدراج، أ 

العالمي واالستفادة من توجهات قطاع اللدمات المالية، أعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تأسيس سلطة سوق أبوظبي  

 ال واللدمات المؤسسية وأمن المعلومات وإدارة الملاطر. تلتص بالمهام ذات الصلة باالستراتيجية وتطوير األعملالعالمي، 

 

 سوق دبي المالي يخطط إلطالق ثالثة عقود أسهم مستقبلية جديدة في السوق  
  

في إطار استراتيجيته لتنويع الفر  االستامارية، أعلن سوق دبي المالي اعتزامه إطالق عقود أسهم مستقبلية جديدة على األسهم 

. تمتد لجال العقود الجديدة إلى شهر وشهرين وثالثة  2021أبريل    18الفردية لاالث شركات مدرجة في السوق ابتداء  من يوم  

على أسهم امس شركات مدرجة. تأتي العقود الاالث   2020أكتوبر    18حية التي تم إطالقها في  أشهر على غرار العقود االفتتا

يمن اطة السوق لتوسعة نطاق عقود األسهم المستقبلية بما يوفر فرصا  جديدة للمستامرين، في ظل االهتمام المتزايد من جانب  

يادة  ستفادة من لليات التحوط بما يساعد على زاالستامارية واال  المستامرين بهذا المنتب الجديد في ظل سعيهم نحو تنويع محافاهم

  اللمس   شركاتالأحجام الصفقات ونسب العوائد. تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي قيمة التداول على عقود األسهم المستقبلية ألسهم  

 ألف عقد.  184مليون درهم نُفذت من االل  57بلغ مسبقا  مدرجة في السوق ال

 

 * ( 2021أأبريل  التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 

 

 استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. * 
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 تعلن عن إصدار تعديال  على قواعد اإلدراج بورصة البحرين
 

تعزيز الرقابة التنايمية، أعلنت بورصة البحرين عن إصدار قواعد اإلدراج  و في إطار جهود البورصة لتطوير سوق رأس المال  

زيادة   إلى  تهدف  التي  و  مستويات الُمعدلة  لجنة دعم  الشفافية  تأسيس  التعديالت  تتضمن  المال.  رأس  أسواق  في  المستامر  ثقة 

وتحديد اإلجراءات التي سيتم فريها على الشركات المدرجة في حالة عدم    ،عالية التكرار  الملالفات لمراجعة وتقييم الملالفات

واالمتاال   أن  إلى  االلتزام  يجب  الذي  الزمني  اإلطار  إلى  إيافة  البحرين،  بورصة  عن  الصادرة  هذه    تتمالقواعد  تسوية  فيه 

إنشاء لجنة است ناف تأديبية للسماح   التعديالت  إلى    ، للشركات المدرجة بالطعن في الملالفات المفرويةالملالفات. كما تشمل 

 تفاصيل اللسائر المتراكمة.و جانب اعتماد نماذج إفصاح جديدة لتشمل اإلفصاحات المتعلقة بالتصنيف االئتماني 

من جانب لار، وبهدف تعزيز الاقافة المالية والوعي االستاماري لدى ملتلف الف ات العمرية، أعلنت بورصة البحرين عن بدء  

من المتقدمين للبرنامب.   470النسلة األولى من برنامب أسواق المال للتدريب المهني بمشاركة ثمانية متدربين من أصل أكار من  

ل المال  أسواق رأس  برنامب  اللريجين والمواطنين من يعد  إكساب  تدريب عملي واستاماري يستهدف  برنامب  المهني  لتدريب 

لبناء القدرات في هذا الشباب المهتمين المعرفة العملية والعلمية في قطاع رأس المال مما يتماشى مع جهود بورصة البحرين  

 المجال. 

 البورصة  هيئة السوق المالية في تونس تعلن عن تعديل قواعد التداول في
 

مواصلة  للسعي نحو رفع معدالت السيولة، وتعزيز مستويات الشفافية في البورصة، أعلنت هي ة السوق المالية في تونس عن 

تعديل قواعد التداول بالبورصة. شمل التعديل عدة محاور من بينها إعادة تصنيف األوراق المالية في مجموعات تداول تأاذ بعين  

الصكو    البورصة،  واالعتبار سوق  في  التداول  توقيت  تعديل  الجديدة  اإلجراءات  تتضمن حزمة  كما  االستامارية.  الصناديق 

في   البورصة  لمؤشر  الحاد  الهبوط  لتفادي حاالت  للتداول  اآللي  للتوقف  التداول وإقرار صيغة جديدة  لضمان سالسة عمليات 

   .الاروف التي تطرأ فيها أحداث استانائية

 اإلفصاح عنها آليا  إيداع أدوا  الدين المطروحة طرحاً خاصاً وتنظم عمليا  هيئة السوق المالية السعودية 
 

ورفع جاذبية وكفاءة السوق بما يتماشى مع مبادرات   إلى تطوير سوق أدوات الدينالسوق المالية السعودية استمرارا  لسعي هي ة 

واستمرارا  لدور الهي ة في تنايم وتطوير السوق المالية، أعلنت الهي ة عن إلزام ُمصدري أدوات الدين  برنامب تطوير القطاع،  

المطروحة طرحا  ااصا  وفقا  لناام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومقومة بالريال السعودي، من الشركات السعودية المساهمة  

بإ لها،  التابعة  اللاصة  المالية دإيداع ، على أن يسري ذلك  والمنشآت ذات األغراض  إيداع األوراق  يداعها لدى شركة مركز 

، وعلى أن يكون إيداع أدوات الدين التي ستطرح طرحا  ااصا ، االل فترة أقصاها عشرة أيام  2021أكتوبر    1اعتبارا  من تاريخ  

 صدار أدوات الدين.  من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامب إل

كما تضمن قرار المجلس إلزام مؤسسات السوق المالية التي تم أو سيتم بواسطتها طرح أدوات الدين طرحا  ااصا  باإلفصاح عن  

أكتوبر    1دتداول  على أن يسري ذلك اعتبارا  من تاريخ    معلومات أدوات الدين المطروحة في موقع شركة السوق المالية السعودية

، على أن يكون اإلفصاح االل فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامب 2021

   .ان المشار إليهللطروحات المكتملة قبل تاريخ السري  2021أكتوبر  31إلصدار أدوات الدين، أو االل فترة أقصاها تاريخ 

 

 * ( 2021أأبريل  التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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 هيئة األوراق المالية السورية تعلن عن جاهزيتها إلطالق خدمة التداول عبر االنترنت 
 
السوق، ورفع كفاءة وفعالية إطار سعي هي ة األوراق المالية السورية وسوق دمشق لألوراق المالية لتطوير أدوات وادمات   في

ادمة التداول عبر   التطورات التقنية في األسواق المالية، تم اإلعالن عن جاهزية سوق دمشق المالي إلطالق  التداول، ومواكبة  

ول االنترنت. تقوم الهي ة والسوق حاليا  بدراسة طلبات عدد من شركات اللدمات والوساطة المالية الراغبة في تفعيل ادمة التدا

 عبر اإلنترنت، بعد استكمال المتطلبات الالزمة بموجب التشريعات واألنامة ذات الصلة، والحصول على الموافقات المطلوبة.

 "سوق مسقط لألوراق المالية تعلن عن اكتمال تحويلها إلى "بورصررة مسقررط

شركة مساهمة ُعمانية مقفلة باسم "بورصة مسقط"  أعلنت سوق مسقط لألوراق المالية األسبوع المايي عن اكتمال تحويلها إلى  

ماني. يأتي ذلك بناء  على المرسوم السلطاني، الذي صدر في وقت سابق وقضى بإنشاء الشركة، وأيلولة  تتبع جهاز االستامار العُ 

أشارت    .ليهاكافة الملصصات واألصول والحقوق وااللتزامات والموجودات والسجالت اللاصة بسوق مسقط لألوراق المالية إ

البورصة إلى أن هذه اللطوة ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية االستامارية للبورصة، سواء  من االل توفير منصة فعّالة ذات  

 . في ُعمان فر  استامارية جديدة إلدراج األوراق المالية وتداولها، أو المساندة في اطط التطوير والتنمية االقتصادية

 2020وتعلن عن أرباح الشركا  المدرجة لعام  ،ركا  الناشئةطلق سوق الشت بورصة قطر 
 

دعم الشلركات الصلغيرة والمتوسطة، وتوفير للية تمكن الشركات التي ال تحقق شروط اإلدراج في  بورصلة قطر لفي إطار جهود  

السوق الرئيس من الوصول إلى السوق والحصول على التمويل الالزم، أعلنت بورصة قطر عن إطالق سوق الشركات الناش ة. 

مليون لاير وأال يقل عدد مسلاهميها عن   2المصلدر عن    يُشلترط النضلمام الشلركات إلى سلوق الشلركات الناشل ة أال يقل رأس مالها

ول أكما أعلنت البورصلللة عن إدراج  في المائة من رأس مالها.  10مسلللاهم عند طلب اإلدراج، يمتلكون نسلللبة ال تقل عن   20

، أعلنت من جانب لار  شللركة في السللوق، بما يتماشللى مع أولويات الحكومة لدعم القطاع اللا  وتعزيز التنويع االقتصللادي.

شركة مدرجة  عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيلللة   48بورصة قطر عن إفصاح جميع الشركات المدرجة في البورصة د

 39.36مليار لاير قطري مقابل   31.62، حيث بلغت قيمة صللافي أرباح الشللركات عن تلك الفترة نحو 2020ديسللمبر   31في 

 في المائة. 19.65بذلك انلفايا  بنسبة  ، لتسجل2019مليار لاير قطري عن عام 

واتحاد البورصرا  اليورو آسريوية إلعادة اإلعمار والتنمية بي وتنظم ورشرة عمل بالتنسريق مع البنا األورالبورصرة المصررية 

 لتعريف الشركا  بمتطلبا  القيد
  

اسللتكماال  لجودها الرامية نحو تعميق ورفع كفاءة سللوق األوراق المالية، نامت البورصللة المصللرية ورشللة عمل بالتعاون مع 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية واتحاد البورصلات اليورو لسليوية، لتعريف الشلركات بكافة متطلبات القيد بالبورصلة،  

سللاعد تالسللوق. أويللحت البورصللة المصللرية االل الورشللة أن عملية القيد بالبورصللة سللعيا  منها لتعزيز جانب العرض في 

الشللللركات على االنطالق والنمو وتحقيق المسللللتهلدفات وجعلهلا محط اهتمام المسللللتامرين الدوليين، وهو ما يسللللهم في زيادة 

داول وتحسلللين األحوال المعيشلللية. هذا  االسلللتامارات االجنبية والمحلية المدال الرئيس لزيادة اإلنتاج والق وظائف وزيادة ال

بمعايير الحوكمة واالسلتدامة، ااصلة في ظل تنامي اهتمام مؤسلسلات الشلركات المدرجة   وتعمل البورصلة على رفع درجة التزام

 .تلك المعاييراستامارية بأسهم الشركات األكار التزاما ب

 

 * ( 2021أأبريل  التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 
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