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)نقطة( 2021 يونيور هقيمة المؤشر إغالق ش 469.34  

)نقطة( 2021 مايوقيمة المؤشر إغالق شهر  460.47  

 (2021 يونيو 27) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  469.63

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 | يونيو | عشر الثانيالعدد 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية 

 ،نقطة 469.34عند مستوى  2021 يونيوالعربية تعامالت شهر 

مقارنة  نقطة 8.87في المائة أي ما يعادل  1.93 بنحو مرتفعا  

بما يعكس االرتفاع الُمسجل في غالبية ، 2021 مايوبنهاية شهر 

العربية الُمتضمنة في المؤشر المركب مؤشرات أداء البورصات 

مواصلة جاء ارتفاع المؤشر ليعكس  .لصندوق النقد العربي

 .2021بداية عام منذ المالية حركة التعافي التي تشهدها األسواق 

عربية ارتفاعا   اتعشر بورص مؤشرات اإلطار، سجلتفي هذا 

التي  مسقطمقدمتها بورصة  يجاء ف، 2021 يونيوبنهاية شهر 

 ت. كذلك سجلالمائة في 5.47بنسبة  ارتفاعا   مؤشرهاسجل 

ارتفاعا   أبوظبي والسعودية والبحرينكل من بورصات  اتمؤشر

  .في المائة على الترتيب 4.22و 4.10و 3.95بنسب بلغت 

 الكويت والدار البيضاء وعّمانبورصات كل من فيما سجلت 

. في المائة 2.91و 1.27ارتفاعا  بنسب تراوحت ما بين  وفلسطين

من  أقل بلغت ارتفاعا  بنسبدبي والعراق بورصتي كما شهدت 

 نصف في المائة.

قطر ومصر من كل بورصات أربع مؤشر أداء  شهدفي المقابل، 

بنسب  2021 يونيوشهر في نهاية  تراجعا   وتونس ودمشق

  .على التوالي في المائة 3.94و 0.16تراوحت بين 

 مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب

 ة )نقطة(ألسواق 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

 
 

سوق أعلنت  ،التي شهدتها البورصات العربية خالل الشهر الماضي، وبهدف توسيع قاعدة السوقعلى صعيد التطورات 

اإلمارات إدراج سررندات لمجموعة إضررافة إلى قيامها ب الرئيسأبوظبي لألوراق المالية عن إدراج شررركة جديدة في السرروق 

دراج إصغيرة والمتوسطة، أعلنت السوق عن لشركات الا. في ذات اإلطار، واستمرار لدعم تصاالت بقيمة مليار يورولال

سوق الثاني. كما أعلنت  سوق األولي بالبورصة الاالكتتاب  عنبورصة البحرين شركة جديدة ضمن ال شر من خالل ال مبا

أرامكو . من جانب آخر، أعلنت شركة مليون دينار بحريني 150( بحجم يبلغ 25في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم )

توافقة ، ممن خالل أكبر إصرردار صرركوش للشررركات في العالمأمريكي مليارات دوالر  6عن جمع ما يقارب من  السررعودية

أعلنت بورصررة مسررقط عن عينة كما ومدرجة بالسرروق الرئيس في بورصررة لندن.  مع الشررريعة ومقّومة بالدوالر األمريكي

شركات المؤشر.  المراجعة السنوية لعينة وءض فيومؤشر العائد الكلي والمؤشرات القطاعية  30مؤشر بورصة مسقط 

أعلنت بورصـررررة قطـررررر عن قيام بنك الدوحة  ،سهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذةبهدف تعزيز سيولة األمن جانب آخر، و

 ". المالية لألوراقمع شركة "المجموعة  "مزود سيولة"بتوقيع اتفاقية 

 

والسلع عن توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان بهدف أعلنت بورصة دبي للذهب من جانب آخر 

حيث يُصرررنف السرررودان كثالث أكبر منت   ،تعزيز التعاون الثنائي بين اإلمارات والسرررودان في مجال تداول منتجات الذهب

تحاد البورصات إأعضاء  ثقةعلى وشركة مسقط للمقاصة واإليداع  ،بورصة مسقط كما حازت كل من للذهب في أفريقيا.

وروبية األبورصرررررات عدد من ال تحاد الذي يضرررررماألوروبية واآلسررررريوية، حيث حصرررررلتا على مقعدين في مجلس إدارة اإل

شهر الماضي إعالنبهدف دعم التعافي االقتصادي،  فريقية.اإلسيوية واآلو بورصة البحرين، عن إعفاء الوسطاء  شهد ال

المرخصرررين الدائمين المتواجدين في قاعة التداول ببورصرررة البحرين من رسررروم اإليجار الشرررهري لمدة ثالثة أشرررهر وذلك 

في إطار خطتها إلعادة هيكلة بشرررركلر فوري بهدف ت فيف اآلثار االقتصررررادية المترتبة عن تفشرررري جائحة فيرو  كورونا. 

ز" الذي يقيس مؤشر "تميّ الماضي عن إطالق  الشهرلصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية بورصة الشركات ا

سعيا  لتوفير أدوات ومنتجات مالية متنوعة من شأنها جذب المدرجة، أداء وحركة بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 .5فاصيل طالع صفحة للمزيد من الت. شريحة جديدة من المستثمرين
 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

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

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

 .عربيا  حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  

 

1.93%              
   

 

 

 

 

 التغير الشهري
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 محتويات العدد

 

لتحافظ ،  2020عام  نهايةعلى منحنى أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ خالل شهر يونيو البورصات العربية  غالبيةحافظت مؤشرات 
بما يعكس اسررتمرار التحسررن الُمسررجل في مؤشرررات القيمة جاء ذلك ، 2021 خالل عام على أسررا  شررهريبذلك على مكاسرربها المحققة 

الربع عن  سررنويةالربع من اإلعالن عن نتائ  األعمال في األسررواق المالية العربية ة السرروقية، إضررافة إلى انتهاء غالبية الشررركات المدرج

غالبية األسواق المالية العربية السيما فيما تحسن نشاط التداوالت في معظمها، عالوة على في ، التي جاءت إيجابية 2021األول من عام 

. كما والرعاية الصحية والتقنية عدد من القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات البنوش وال دمات واالستثماريتعلق بنشاط التداوالت في 

خالل  لى أداء البورصات العربية بشكل عامأثرا  إيجابيا  عومواصلة تحسن أداء األسواق المالية العالمية  أسعار النفط العالمية لتحسنكان 

تمديد اإلغالق الجزئي الذي تم فرضر  ، بسرربب دائهاأمؤشرررات بورصررات عربية تراجعا  في أربع  شررهدت . في المقابل2021شررهر يونيو 
المسررتثمرين األجانب في بع  حركة تعامالت لكما كان للصررافي السررالب المسررجل ، بسرربب الظروف الصررحية المرتبطة بجائحة كورونا

 البورصات. تلك، أثرا  على تراجع مؤشرات األداء في العربية األسواق

المدرجة المالية العربية قيمة التداول لألسررواق ، شررهدت 2021 يونيوخالل شررهر على صررعيد نشرراط التداوالت في أسررواق المال العربية 

بورصررات عربية جاء  عشرررقيمة التداول في تحسررن ، نتيجة في المائة 57.83بنسرربة  شررهريا   ارتفاعا   بقاعدة بيانات صررندوق النقد العربي
العراق بورصتي  جاء في مقدمتهابورصات عربية  أربعقيمة التداوالت في  تراجعت ،في المقابل .فلسطين ومسقطعلى رأسها بورصتي 

، 2021 يونيوفي المائة خالل شرهر  19.58بنسربة  ان فاضرا  فقد سرجل ، باألسرواق المالية العربية التداوالت على مسرتوى حجم وأبوظبي.

في حجم التداول، حيث سررجلت  ارتفاعا  بورصررات عربية  تسررععربية. في المقابل، شررهدت بورصررات  سررتحجم التداول في  تراجعنتيجة 
 . اولةفي عدد األسهم المتد ارتفاعأعلى نسبة  دمشق والبحرينبورصتا 

 مايونهاية ب ة، مقارن2021 يونيونهاية في المائة في  2.55بنسرربة ارتفاعا  سررجلت فقد على صررعيد القيمة السرروقية ألسررواق المال العربية، 

بورصررات عربية تسررع في هذا الصرردد، حققت  .2021منذ بداية عام  اإلرتفاع الذي تشررهدهالقيمة السرروقية ، لتواصررل بذلك 2021من عام 

حركة االرتفاعات المحققة في القيمة  سررروق أبوظبي لألوراق الماليةتقدمت  . في هذا الصرررددارتفاعا  في قيمتها السررروقية في نهاية الشرررهر
للمزيد من . 2021خالل شرررهر مايو  البورصرررات العربية الُمتضرررمنة في المؤشرررر المركب لصرررندوق النقد العربيالسررروقية على مسرررتوى 

 .3صفحة التفاصيل طالع 

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 



 نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
 استناداً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية  

 

 
3 

 

 

معظم تسجيل  بالتزامن مع، البورصات العربيةغالبية في  اإليجابياألداء حركة تسجيل مواصلة  2021 من عام يونيو شهرشهد 

تحسن التوقعات االقتصادية،  جاء ذلك بسبب .التداول وقيمة القيمة السوقيةعلى مستوى مؤشرات  ارتفاعاتالعربية  تالبورصا

توسرررريع قاعدة عالوة على اسررررتمرار جهود البورصررررات العربية ل والتطور المسررررتمر في البيلة التنظيمية ألسررررواق المال العربية،

أدوات الدين من خالل إدراج عدد من السررررندات في  إصرررردارات ، والعمل على تحفيز نشرررراطالشررررركات الصررررغيرة والمتوسررررطة

 .العربية البورصات

 ذلك عكس حيث، 2021 يونيوفي نهاية شررهر عربية ارتفاعا   عشرررة بورصررة إحدى مؤشررراأ ادا  شررهدت، في ضرروء ما سرربق

مدرجة عدد من القطاعات ال تداوالت ل ية تحسررررررن نشررررررراط ال  ،وال دمات ،البنوش، من أهمها قطاعات في البورصرررررررات العرب

تراجعا  في  عربيةبورصررات أربع أداء  اتمؤشررر تشررهدفي المقابل،  .والتقنية ،، والرعاية الصررحيةوالعقارات ،اتواالسررتثمار

 .2021 يونيونهاية شهر 

في  .2021 يونيوفي مؤشررات األداء لشرهر  رتفاعات المسرجلةالحركة ا مسرقط وأبوظبي ابورصرتكل من  تتصردرفي المقابل، 

 يونيوشهر نقطة في نهاية  4063.4إلى مستوى  ليصلفي المائة،  5.47ارتفاعا  بنسبة  بورصة مسقطسجل مؤشر  هذا الصدد،

التي سررجلت ارتفاعا   ،الصررناعة وال دمات المالية وال دماتمنها  ،قطاعاتالمسررجل في عدد من الرتفاع الا بذلك عاكسررا  ، 2021

 مليون لاير 70.83نحو فقد ارتفعت ب ،مسررقطبورصررة قيمة تداوالت  على مسررتوى .في المائة 8.69و 6.11تراوحت بين بنسررب 

جم ح ارتفع كما .2021 مايوفي شهر  مليون لاير 53.79نحو ، مقابل مليون لاير 124.63 إلىلتصل  ،2021 يونيوبنهاية شهر 

القيمة  مستوى. على 2021 مايونهاية شهر بسهم مليون  318.82بحوالي  سهم، مقارنة   مليون 674.32صل إلى نحو يل التداول

 2021 يونيوشرررهر  بنهاية دينارمليار  21.56لتصرررل إلى  دينارمليون  412 بقيمةا  مكاسرررب بورصرررة عّمان سرررجلتفقد ، السررروقية

 في القيمة السررررروقيةو األداء اشرررررهده مؤشرررررراالرتفاع الذي عكس  .2021 مايوفي نهاية شرررررهر  دينارمليار  21.15مقارنة بنحو 

الربع مقارنة مع  ،2021للربع األول من عام  في البورصرررة رتفاع أرباح الشرررركات المسررراهمة العامة المدرجةا بورصرررة عّمان

 .2020من عام  األول

في نهاية  نقطة 6835.4إلى مستوى ليصل في المائة،  4.22بنسبة  سوق أبوظبي لألوراق الماليةمؤشر  ارتفع ،السياق نفسفي 

قطاع االسررتثمار نشرراط التداوالت في دعم من ا  ، مسررتفيدالشررهر السررابق علي في نهاية نقطة  6558.7، مقابل 2021 يونيوشررهر 

 مكاسررب البورصررةحققت فقد القيمة السرروقية،  مسررتوىعلى  في المائة. 24وال دمات المالية الذي ارتفع مؤشررره القطاعي بنسرربة 

مليار  940.84، مقارنة بنحو 2021 يونيوبنهاية شرررررهر  درهممليار  1168 حوالي لتصرررررل إلى ،درهم مليار 227.3نحو بلغت 

مليار  170لقيمة السوقية نحو لالتي أضافت "ألفا ظبي القابضة "ذلك نتيجة إدراج شركة جاء  ،2021 مايوفي نهاية شهر  درهم

 يونيوفي نهاية شررررهر  مليار درهم 31.79 لتبلغ نحو مليار درهم 3.94بنحو  ان فاضررررا  شررررهدت قيمة التداول  ،بلافي المق درهم.

 سررهم مليون 615.78بنحو  تراجعا   التداول أحجام كذلك شررهدت. 2021 أبريل في نهاية شررهر مليار درهم 35.73، مقابل 2021

 .2021 مايوسهم في نهاية شهر  مليار 5.30، مقابل 2021 يونيوسهم في شهر  مليار 4.68 نحو إلى لتصل

 
 

 (2021 يونيومؤرشات أأداء أأسواق املال العربية )

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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قيمة التداوالت لألسررواق في  ارتفاعا  ملحوظا   2021 يونيو شررهد شررهرفقد ، في البورصرراأ العربية قيمة التداوالأ مسررتوىلى ع

 مايوفي المائة مقارنة بمسررتوياتها المسررجلة في نهاية  57.83مدرجة بقاعدة بيانات صررندوق النقد العربي بنسرربة الالمالية العربية 

أعلى  فلسررطين ومسررقط ابورصررتسررجلت  حيث ،قيمة التداول في ارتفاعا   بورصررات عربية عشررر ، شررهدت. في هذا الصرردد2021

تحسررررن مؤشرررررات قطاعات كل من البنوش والصررررناعة الماضرررري، بما يُعزى إلى  الشررررهرفي قيمة التداوالت خالل  ارتفاعنسررررب 

 ال دمات والصررناعة والقطاع المالينشرراط التداول في قطاعات  ارتفاعو ،والتأمين واالسررتثمار وال دمات في بورصررة فلسررطين

 . بورصات عربية أربعقيمة التداوالت في  ان فضت ،في المقابل .بورصة مسقطبفيما يتعلق 

 

في هذا  .2021 يونيو شرررهرفي  في المائة 19.58بنسررربة  تراجعا  فقد سرررجل  ،التداول في البورصررراأ العربية حجم على صرررعيد

بورصررات عربية  تسررعشررهدت  ،المقابل يف .في حجم تداوالتها الشررهر الماضرري ان فاضررا  عربية  اتبورصرر سررت شررهدت ،راإلطا

 .سوق دمشق لألوراق المالية جاء في مقدمتها ،حجم التداولفي  ارتفاعا  

 

ألسررواق  المؤشررر المركب لصررندوق النقد العربيبيانات  قاعدةالُمتضررمنة في  للبورصرراأ العربية القيمة السرروقيةعلى مسررتوى 

منذ نهاية العام  مكاسبها الُمحققةبذلك مواصلة ، 2021 يونيوشهر  في المائة بنهاية 2.55 ، فقد حققت مكاسبا  بنسبةالمال العربية

  .2021 يونيو ارتفاعا  في قيمتها السوقية في نهاية شهر عربية اتبورص تسعسجلت في هذا الصدد،  .2020الماضي 

حيث شرررهدت القيمة  ،على مسرررتوى البورصرررات العربيةفي القيمة السررروقية حققة حركة االرتفاعات المُ  سررروق أبوظبيتصررردرت 

قطاع االسررتثمار وال دمات  مؤشرررمن تحسررن أداء بشرركل أسرراسرري ، مسررتفيدة  المائة في 24.16بنسرربة  ملحوظا   السرروقية ارتفاعا  

 في قيمتها السرروقية ارتفاعا   البحرين والكويت وفلسررطين ومسررقط والدار البيضرراء ومصرررمن بورصررات كل كما سررجلت . المالية

 ارتفاعا  بنسرربة بلغت أقل من واحد في المائة. بورصررتا السررعودية ودبيسررجلت  فيما. في المائة 3.95و 1.75بنسررب تراوحت بين 

 .تراجعا  في قيمتها السوقية بورصات أربعفي المقابل، شهدت 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021 يونيومؤرشات أأداء أأسواق املال العربية )
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وشررررركة  الثاني الرئيس وشررررركة اررررمن السرررروق في السرررروقإدراج شررررركة ةديد  عن يعلن سرررروق ابولبي لقوراق المالية 

 "اتصاالأ" تصدر سنداأ بقيمة مليار يورو

 أعلنت سرروق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراج وتداول ،الُمدرجةالشررركات  المتواصررلة لتوسررعة قاعدةوق السررجهود في إطار 

مليارات درهم، وتعمل في  10مال المدفوع للشركة  يبلغ رأ . أسهم شركة "ألفا ظبي القابضة" التابعة للشركة العالمية القابضة

في ذات . لشررركاء والبناء والضرريافةالصررناعات والرعاية الصررحية الميدانية والتقنية واالسررتثمارات مع ا :قطاعات رئيسررة وهي 5

إدراج أسررهم شررركة " مجموعة  سرروق عنالبورصررة الشررركات الصررغيرة والمتوسررطة، أعلن السررياق، واسررتمرارا  لدعم السرروق ل

رابع شررركة تابعة للشررركة العالمية القابضررة يتم إدراج أسررهمها في منصررة بما يُمثل  ضررمن السرروق الثاني سررتاليونز اإلمارات "

 .السوق الثاني لسوق أبوظبي لألوراق المالية

مليار يورو، إلعادة "مجموعة اتصررراالت" إصررردار سرررندات بقيمة  تمامإمن جانب آخر، أعلن سررروق أبوظبي لألوراق المالية عن 

، لتمويل صفقة االستحواذ على حصة حاكمة في شركة اتصاالت 2014رتها في عام تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصد

مليون يورو، وبسررعر  500سررنوات بقيمة  7قامت المجموعة بإصرردار السررندات على شررريحتين: الشررريحة األولى لفترة  .المغرب

في  1يورو، وبسررعر فائدة سررنوية نسرربتها  مليون 500سررنة بقيمة  12والشررريحة الثانية لفترة في المائة،  0.4فائدة سررنوية نسرربتها 

المسرررتثمرين المحليين والدوليين على االكتتاب، الذي تجاوز في إقبال شرررهدت عملية إصررردار السرررندات نجاحا  كبيرا ، تمثل المائة. 

 .ست مراتب اإلصدارقيمة 

 

 تعلنان عن توقيع مذكر  تفاهم ،وسلطة تنظيم اسواق المال في السودان ،بورصة دبي للذهب والسلع

توقيع مذكرة تفاهم مع سررلطة تنظيم أسررواق المال في السررودان بهدف  األسرربوع الماضرري عنأعلنت بورصررة دبي للذهب والسررلع 

أكبر منت  للذهب  ثالثكالسرررودان  يُصرررنفحيث  تداول منتجات الذهبمجال تعزيز التعاون الثنائي بين اإلمارات والسرررودان في 

في أفريقيا. بموجب االتفاقية، سرررتتعاون البورصرررة مع السرررلطة في مجاالت تعود بالنفع على البلدين وتسرررهم في تسرررهيل التعاون 

 إبرامها الشراكات المقررفي إطار عدد من عتبر هذه الشراكة األولى المشترش وتبادل المعارف وال برات حول تداول الذهب. تُ 

 . هذا العامتنظيم أسواق المال في السودان من قبل سلطة 

 

للجهاأ  (GICS) حول تطبيق المعيار العالمي لتصنيف القطاعاأ "عدعن بُ "ورشاً توعوية تعلن عن عقد بورصة البحرين 

 ذاأ العالقة بالسوق

 (GICS) حول خططها لتطبيق المعيار العالمي لتصنيف القطاعات "عن بعد"ورشا  توعوية  أعلنت بورصة البحرين عن عقد

في إطار خططها الرامية لنشرررر أهم المعلومات المتعلقة بالمعيار العالمي للقطاعات مع أهم الجهات ذات الصرررلة، ذلك عبر إقامة 

في تلبية متطلبات  (GICS) تطبيق المعيار العالمي لتصرررنيف القطاعاتسررريسررراهم التطبيق. عملية الورش ونشرررر التوعية حول 

إعادة في سررراهم ينظام تصرررنيفي يعكس األداء المالي للشرررركة في القطاع الذي تمثل ، كما سرررفي تطبيق  مجتمع االسرررتثمار العالمي

  .ومصادر دخلها وفقا  للقطاع الذي تصنف تحت  اتتحقيق التوافق بين نشاطات الشرك بهدفتصنيف القطاعات 

مكن للمسررتثمرين البحرينيين وغير البحرينيين االكتتاب مباشرررة من خالل السرروق يُ أن  أعلنت بورصررة البحرين من جانب آخر، 

مصررررف  الصرررادر عن ،مليون دينار بحريني 150 بما قيمت ( 25األولي بالبورصرررة في إصررردار سرررندات التنمية الحكومية رقم )

حرين، ومن ثم تداول  في السرررروق بإعطاء أوامرهم للوسررررطاء المسررررجلين في بورصررررة البنيابة عن الحكومة، البحرين المركزي 

 . 2021يوليو  األول منالثانوي من خالل بورصة البحرين فور إدراج  الذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 

 *(2021 يونيوالتطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية ) أأبرز
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سرررند لكل مكتتب وت صررري  الطلبات المتبقية ب لية  10,000سرررند للمكتتب، وسررريتم ت صررري   500يبلغ الحد األدنى لالكتتاب 

يونيو  17سرررنوات اعتبارا  من  5بقيمة إسرررمية قدرها دينار بحريني واحد للسرررند، في حين تبلغ مدة اإلصررردار و النسررربة والتناسرررب

في المائة سررنويا ، يتم خاللها دفع فوائد اإلصرردار كل  3.60 يبلغ ثابت، وبعائد )تاريخ االسررتحقاق( 2026يونيو  17حتى و 2021

 عام خالل مدة اإلصدار.ديسمبر من كل  17يونيو و 17تستحق في  ،ستة شهور

 my investia)  مسابقة التداول االفترااي )استثماري:من دور  الثامنة الاختتام بورصة تونس تعلن عن 

ب يتمكين المشرراركين من معرفة آليات وطرق عمل السرروق والتدر الثقافة المالية من خالل في تعزيزمواصررلة لجهود البورصررة 

 تثماري:ـرر)اس ةـررـررـررـررة من مسابقـررـررـررالدورة الثامن ، أعلنت بورصة تونس عن اختتـررـررـرراموراق الماليةألعلى االستثمار في محافظ ا

(my investia في العالم العربي  وهي منصررررررة ت ت  بالتدريب على االسررررررتثمار بالبورصررررررة، التي تعتبر األولى من نوعها

ال اصرررة بتعميم  )أكاديمية االسرررتثمار( إطار مبادرة منصرررة ضرررمن 2020 من عام نوفمبر شرررهربداية انطلقت في  والتي افريقيإو

 سوق المال لدى المستثمرين. أثقافة نشر و

ملياراأ دوالر من خالل اكبر إصرررردار صرررركو   6نحو  "ارامكوالسرررروق المالية السررررعودية "تداول" تعلن عن ةمع شررررركة "

 للشركاأ في العالم

بيع صرركوش متوافقة  في إطار عملية مليارات دوالر 6السرروق المالية السررعودية "تداول" عن جمع شررركة "أرامكو" نحو أعلنت 

 صرركوشالاألكبر في تاريخ إصرردار  . يعتبر اإلصرردارإلى كبار المسررتثمرين المؤسررسررين ،(بالدوالر األمريكي )مقومةمع الشررريعة 

بإجمالي قيمة  ى،الطلب األول ضررررعفا   20تجاوز االكتتاب في اإلصرررردار ، حيث لعالمعلى مسررررتوى اللشررررركات  المقومة بالدوالر

لتداول في السرررروق الرئيسررررة لإدراج الصرررركوش  من خالل، 2021يونيو  17في ت  تمت تسررررويو مليار دوالر 60طلبات تجاوزت 

ذكر أن اإلصرردار يتكون من ثالش شرررائ  من الصرركوش الرئيسررة الصررادرة في إطار برنام  الصرركوش الدولية لبورصررة لندن. ي

شركة  شرائ  الثالش أرامكو.ل ، بمعدل 2024ما يلي: صكوش بقيمة مليار دوالر أمريكي، مستحقة في عام  لإلصدار تضّمنت ال

في  1.602 يسرراوي ، وبمعدل رب 2026كي، مسررتحقة في عام مليار دوالر أمري 2في المائة، وصرركوش بقيمة  0.946 يبلغ رب 

 في المائة. 2.694 يبلغ ، وبمعدل رب 2031مليار دوالر أمريكي، مستحقة في عام  3المائة، وصكوش بقيمة 

 يةعضووتحصل على  ومؤشر العائد الكلي والمؤشراأ القطاعية 30" بورصة مسقط"عينة مؤشر بورصة مسقط تعلن عن 

 تحاد البورصاأ األوروبية واآلسيويةإمجلس إدار  

أن انتهت من  القطاعية بعدوالمؤشررررات  ،ومؤشرررر العائد الكلي "30مؤشرررر بورصرررة مسرررقط "أعلنت بورصرررة مسرررقط عن عينة 

" 30 بورصرررة مسرررقط"تضرررم عينة مؤشرررر  .2021من األول من يوليو را  العمل بها اعتبا المراجعة السرررنوية للعينة، حيث سررريتم

 ذكر أن معايير اختيار عينات المؤشررر العام والمؤشرررات القطاعية تعتمد على معيار السرريولة والربحيةيُ  .مجموعة من الشررركات

 سنوي.  بشكلبناء  عليها اختيار الشركات لتكون ضمن عينة المؤشرات وهذا ما يتم تقييم  م التي يت والقيمة السوقية

بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة واإليداع على مقعدين في مجلس إدارة اإلتحاد الذي يضم من جانب آخر، حصلت كل من 

تعد المرة األولى الذي يحصل فيها ممثلون عن السلطنة على مقاعد في مجلس إدارة  حيث ،بورصات أوروبية وآسيوية وأفريقية

 تم عقدهتحاد. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية إلتحاد البورصرررات األوروبية واآلسررريوية السرررنوي الثاني والثالثين الذي اإل

 ووحدات اإليداع التابعة ألعضاء االتحاد. بمشاركة المديرين التنفيذيين لبورصات األوراق المالية الشهر الماضي

 

 *(2021 يونيوالتطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية ) أأبرز

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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على االندماج بين هيئة قطر لقسواق المالية عن موافقتها و بورصة قطر تعلن عن منح الترخيص لمزود سيولة في البورصة

 مصرف الريان وبنك الخليجي

بتوقيع اتفاقية "مزود  بنك الدوحةعن قيام  بورصـررررررة قطـررررررر أعلنت ،سهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذةألبهدف تعزيز سيولة ا

من قبل الشررركات المدرجة  "السرريولة "مزود تعيينيتم ". تجدر اإلشررارة إلى أن  المالية لألوراقالمجموعة " سرريولة" مع شررركة

يكون موفر السريولة مسرتقال  عن الشرركة المدرجة ولدي  بحيث ، اسرهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليهبهدف تعزيز سريولة األ

عليها مع الشركة، ما يساهم في استقرار يتم تنفيذ التداوالت وفق معايير محددة مسبقة يتم االتفاق . التداوالت عناستقاللية كاملة 

 مزودويقوم ، إيجابا  على مقاييس التقييمبما ينعكس  ،التحركات السرررررعرية، وان فاف التفاوت بين العرف والطلب على السرررررهم

ستمرارية التداوالت والحفاظ على نطاق مقبول لهامش ا سيولة أسهم الشركة إلى جانب ا سيولة بتحديد المستوى األمثل ل رق الفال

مصرررررف  كل منأعلنت هيلة قطر لألسررررواق المالية عن موافقتها على اندماج في سررررياق آخر،  .ما بين أسررررعار العرف والطلب

  .في شهر يناير الماضي، ذلك عمال  بأحكام اتفاقية االندماج التي تم اإلعالن عنها التجاري )ال ليجي( الريان وبنك ال لي 

 إعاد  تداول اسهم شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي عن بورصة الكويت تعلن

أعلنت بورصررة الكويت أن  تقرر إعادة تداول أسررهم شررركة الكويت والشرررق األوسررط لالسررتثمار المالي )كميفك( اعتبارا  من يوم 

أتي بعد انتهاء يهم "كميفك" إعادة التداول على أسرررررإلى أن  لها. أشرررررارت البورصرررررة في بيان 2021يونيو  24ال ميس الموافق 

، عن إيقاف التداول 2021منتصررف شررهر يونيو كانت بورصررة الكويت قد أعلنت في الشررركة من إجراءات ت في  رأ  المال. 

، وقد أقرت عمومية . هذامن الشرررهر ذات  23حتى يوم و 2021يونيو  16بدأ اعتبارا  من يوم ، يعلى أسرررهم الشرررركة لمدة أسررربوع

 .، توصية مجلس اإلدارة بإطفاء ال سائر المتراكمة وت في  رأسمال الشركة2021ية مار  "كميفك" في نها

 بورصة الشركاأ الصغير  والمتوسطةإعاد  هيكلة استراتيجية  في إطارز" البورصة المصرية تطلق مؤشر "تمي  

ذلك سررعيا  لتوفير ، بورصررة الشررركات الصررغيرة والمتوسررطةز" الذي يقيس أداء وحركة أطلقت البورصررة المصرررية مؤشررر "تمي  

أدوات ومنتجات مالية متنوعة من شررأنها جذب شررريحة جديدة من المسررتثمرين. يتم اختيار الشررركات المكونة للمؤشررر باسررت دام 

غيلية. يتم ترجي  األوزان النسرربية للشررركات المكونة نشررطة التشررألمنها توفر تدفقات نقدية إيجابية من ا ،عددا من المعايير المالية

في  35بنسرررربة التداول الحر، على أال يزيد الوزن النسرررربي لكل ورقة مالية عن  ا  للمؤشررررر باسررررت دام رأ  المال السرررروقي مرجح

 .توسطةالشركات الصغيرة والميأتي إطالق المؤشر في إطار استراتيجية شاملة إلعادة هيكلة شاملة لبورصة المائة. 

 *(2021 يونيوالتطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية ) أأبرز
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 مؤرشات التداول الشهري

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة.
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