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)نقطة( 2021شهر يوليو قيمة المؤشر إغالق  469.58  

)نقطة( 2021شهر يونيو قيمة المؤشر إغالق  469.34  

 (2021 يوليو 29) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  469.58

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 | يوليو | عشر الثالثالعدد 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية 

 ،469.58عند مستوى  2021 يوليوالعربية تعامالت شهر 

مقارنة  نقطة 0.24في المائة أي ما يعادل  0.05 بنحو مرتفعا  

بما يعكس االرتفاع الُمسجل ، 2021 من عام يونيوبنهاية شهر 

العربية الُمتضمنة في في غالبية مؤشرات أداء البورصات 

جاء ارتفاع المؤشر  .المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

منذ المالية حركة التعافي التي تشهدها األسواق مواصلة ليعكس 

 .2021بداية عام 

عربية ارتفاعا   اتعشر بورص مؤشرات اإلطار، سجلتفي هذا 

 فلسطين تيمقدمتها بورص يجاء ف، 2021 يوليوبنهاية شهر 

  .تقريبا  في المائة  7بنسبة  وأبوظبي

من تونس والبحرين والعراق بورصات كل  شهدتفيما 

في  أقل من واحد بلغت ارتفاعا  بنسبوالسعودية ودمشق وقطر 

 المائة.

في  تراجعا   عربيةبورصات أربع مؤشر أداء  شهدفي المقابل، 

عّمان ، حيث سجلت بورصات كل من 2021يوليو شهر نهاية 

 0.81و 0.54 بلغتبنسب  انخفاضا   ومسقط والدار البيضاء ودبي

  .على التوالي في المائة 1.60و 0.85و

 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

 

شهر الماضي، واصلت البورصات العربية مساعيها نحو زيادة  شهدتها البورصات العربية خالل ال على صعيد التطورات التي 

عمق األسواق ورفع معدالت التداول وتوسعة قاعدة الشركات الُمدرجة في منصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، 

كل من سوق أبوظبي لألوراق المالية وبورصة فلسطين، فيما لفي السوق الرئيس  حيث تم في هذا الصدد إدراج شركتين جديدتين

 تم إدراج شركة جديدة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر.

 

اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق من جانب آخر، شهد الشهر الماضي إعالن هيئة السوق المالية السعودية عن 

سوق المالية ورفع مستوى جودة  .االستثمارية الصناديق االستثمارية الخدمات التي توفرها تأتي هذه التعديالت لتنظيم وتطوير ال

في مجال  بهدف تشتتتجيع ودعم االبتكار في الخدمات المالية المقدمة من األستتتواق المالية. في ستتتياق آخر، وللمستتتتثمرينالُمدرجة 

عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع الشتتتتتتارقة للبحو  في اإلمارات األوراق المالية والستتتتتتلع أعلنت هيئة التقنيات المالية الحديثة، 

 لبحث كيفية االستفادة من هذه التقنيات في تحسين كفاءة األسواق المالية. والتكنولوجيا واالبتكار

 

أعلن ستتتوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراج برنامل الستتتندات ، وتعزيز فرص التمويل للشتتتركات الدين أستتتواقبهدف تطوير 

. كما شتتتتهدت 2021يوليو  5العالمية متوستتتتطة األجل الصتتتتادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دوالر في الستتتتوق، اعتبارا  من 

اإلتحاد الدولي في صتتتفة عضتتتو رئيس أستتتواق اإلمارات إعالن شتتتركة دبي للمقاصتتتة، التابعة لستتتوق دبي المالي حصتتتولها على 

 .2021لعام  لإلتحادذلك خالل أعمال الجمعية العمومية   (CCP12) لشركات التقاص المركزي لألوراق المالية

 

بهدف تحقيق مزيد من االستتتتقرار في مكونات المؤشتتترات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشتتتركات ، ومن جانب آخر

تعزيز جاذبية الشركات االستثمارية، والمساهمة في تحسين معدالت التوزيع النسبي للشركات في المراجعة الواحدة، إضافة إلى 

شتتركات القطاع العقاري  عدد المكونة للمؤشتترات، أعلنت البورصتتة المصتترية عن بدء تطبيق المنهجية الجديدة من خالل خف 

شتتهد الشتتهر الماضتتي إعالن . كما 2021أغستتطس  بداية من شتتهر في عينة المؤشتتر الُمدرجةوالخدمات المالية غير المصتترفية 

سيوي للبورصات، خالل اجتماع الجمعية العامة العادية  سا  لإلتحاد اليوروآ علما  أن  لالتحاد،البورصة المصرية عن انتخابها رئي

رته شتتتتركة الذي طو (E-Magles) جمعيته العامة العادية الشتتتتهر الماضتتتتي باستتتتتخدام نظام التصتتتتويت اإللكتروني اإلتحاد عقد

، لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها 2020التابعة للبورصة المصرية، في مارس من عام " (EGID) "مصر لنشر المعلومات

 .5طالع صفحة فاصيل للمزيد من الت .عن بعد
 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

  الُمركب ألسواق المال العربية صندوق النقد العربيمؤشر 
، احتساب مؤشر خاص بكل سوق. وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام رقم باش المتسلسل، 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 شر بما يعكس ابشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤبالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم والمحتسبة 

 .حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  

 

0.05%              
   

 

 

 

 

 التغير الشهري
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 محتويات العدد

 

، حيث ستتتجلت كذلك تحستتتنا  خالل 2020البورصتتتات العربية على منحنى األداء التصتتتاعدي الذي تشتتتهده منذ نهاية العام حافظت غالبية 

)الذي تخللته عطلة عيد األضتتتحى(، يعكس مواصتتتلة حالة االستتتتقرار النستتتبي الُمستتتجلة في مؤشتتترات القيمة  2021شتتتهر يوليو من عام 

للشتتتركات المدرجة بها، حيث كانت  2021، التي أعلنت عن النتائل النصتتتن ستتتنوية لعام الستتتوقية في عدد من األستتتواق المالية العربية

إيجابية في معظمها، نتيجة تحستتتتن نشتتتتاط التداوالت في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات العقارات واالستتتتتثمار والبنو  

مواصتتلة تحستتن أداء األستتواق المالية العالمية أيرا  إيجابيا  على أداء والخدمات والتقنية. كما كان إلستتتمرار تحستتن أستتعار النفط العالمية و

 .2021البورصات العربية بشكل عام خالل شهر يوليو 

بسبب تراجع مؤشرات عدد من القطاعات منها: النقل واالتصاالت ، دائهاأمؤشرات بورصات عربية تراجعا  في أربع  شهدت في المقابل 

 تلكتعامالت المستتتتتتتثمرين األجانب في بع  األستتتتتتواق، أيرا  على تراجع مؤشتتتتتترات األداء في  نستتتتتتب تراجعل كما كانواإلنشتتتتتتاءات. 

 البورصات.

المدرجة  في جميع البورصاتالعربية قيمة التداول تراجع  2021 يوليوشهر  شهد ،على صعيد نشاط التداوالت في أسواق المال العربية

والعراق أكبر  ستتتجلت بورصتتتات كل من مستتتقط والبحرين ودمشتتتق حيث، في المائة 47.87بنستتتبة  بقاعدة بيانات صتتتندوق النقد العربي

 حيث ،في المائة 79.20بنستتتبة  البورصتتتات العربية انخفاضتتتا   في جميعستتتجل حجم التداوالت ، في ذات الستتتياق .االنخفاضتتتات المستتتجلة

 .تصدرت بورصات كل من قطر والبحرين ودمشق والعراق حركة االنخفاضات المسجلة

نهاية ب ة، مقارن2021 يوليوشتتهر نهاية في المائة في  1.05بنستتبة فقد حققت مكاستتبا  القيمة الستتوقية ألستتواق المال العربية، على صتتعيد 

 خمسفي هذا الصتتتتدد، حققت  .2021منذ بداية العام  الذي تشتتتتهدهاالستتتتتقرار النستتتتبي  حالة، لتواصتتتتل بذلك 2021من عام  يونيوشتتتتهر 

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة . سوق أبوظبي لألوراق المالية هاتقدمت ة،بورصات عربية ارتفاعا  في قيمتها السوقي

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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 ،2020منذ نهاية العام  شهدتهالذي اإليجابي  األداءمواصلة تسجيل عدد من البورصات العربية  2021 من عام يوليوشهرشهد 

. عكس ذلك 2021شتتتتهر يونيو من عام الستتتتوقية مقارنة  ب القيمة ارتفاعا  على مستتتتتوىها جاء ذلك في ظل تستتتتجيل عدد منحيث 

البورصتتتات العربية مستتتاعيها نحو زيادة  مواصتتتلة عدد من، منها: إلى اإليجابية ألداء هذه األستتتواق عدد من المحفزات التحستتتن

عمق األستتتتتواق ورفع معدالت التداول، وتوستتتتتعة قاعدة الشتتتتتركات الُمدرجة في منصتتتتتات تداول أستتتتتهم الشتتتتتركات الصتتتتتغيرة 

لعدد من الشركات المدرجة  2021من عام  األول النصن فياإليجابية المسجلة  أعمال الشركاتنتائل عالوة على  ،والمتوسطة

أيرا  ايجابيا   تحستن األستعار العالمية للنفطاستتمرار األستواق المالية العالمية، و تحستنتواصتل كما كان ل .في البورصتات العربية

  .2021شهر يوليو من عام على أداء البورصات العربية خالل 

 

تحستتن نشتتاط  نتيجة ،2021شتتهر يوليو من عام في عربية ارتفاعا   بورصتتاتعشتتر  مؤشررراأ ادا  شتتهدت، في ضتتوء ما ستتبق

العقارات واالستتتتتتتثمار والبنو  والخدمات ، من أهمها قطاعات في البورصتتتتتتات العربية التداوالت لعدد من القطاعات المدرجة

 مقدمتهاجاء في  ،2021من عام  يوليوشتتتتتهر تراجعا  في  عربيةبورصتتتتتات أربع أداء  اتمؤشتتتتتر تشتتتتتهدفي المقابل،  .والتقنية

 على التوالي. المائةفي 1.60و 0.85بنسب بلغت  على أساس شهري سجلتا تراجعا   الدار البيضاء ودبي اللتان بورصتي

 

في  .2021 يوليو من عامفي مؤشتترات األداء لشتتهر  رتفاعات المستتجلةالحركة ا وأبوظبي فلستتطين يبورصتتتكل من  تتصتتدر

شهر يوليو من نقطة في  578.16إلى مستوى  ليصلفي المائة،  7.09ارتفاعا  بنسبة  فلسطينبورصة سجل مؤشر  ،اإلطارهذا 

التي  والخدمات البنو  والصناعة والتأمين واالستثماروهي:  ،في القطاعات المدرجةالمسجل رتفاع الا بذلك عاكسا  ، 2021عام 

ستتتجلت فقد  ،فلستتتطينبورصتتتة في تداوالت القيمة  على مستتتتوى .في المائة 8.84و 3.14تراوحت بين ستتتجلت ارتفاعا  بنستتتب 

مليون  27.32 إلىلتصتتل  مقارنة  بشتتهر يونيو، 2021يوليو من عام شتتهر  أمريكي في مليون دوالر 20 بنحو شتتهريا   انخفاضتتا  

 مليون 19.55صل إلى نحو يل التداولجم ح انخف  كما .2021شهر يونيو من عام في  مليون دوالر 53.39نحو ، مقابل دوالر

بورصتتتة  حققت فقد ،القيمة الستتتوقية مستتتتوى. على 2021شتتتهر يونيو من عام نهاية بستتتهم مليون  27.80 بنحو ستتتهم، مقارنة  

مقارنة بنحو  2021شتتهر يوليو من عام  بنهايةمليار دوالر  4.18 نحو لتصتتل إلى مليون دوالر 256.98بقيمة ا  مكاستتب فلستتطين

 .2021شهر يونيو من عام في نهاية  مليار دوالر 3.92

 

في  نقطة 7318.18إلى مستتتوى ليصتتل في المائة،  7.09بنستتبة  ستتوق أبوظبي لألوراق الماليةمؤشتتر  ارتفع ،الستتياق ذاتفي 

وقطاع قطاع الصتتناعة  نمومن ا  ، مستتتفيدالشتتهر الستتابق عليهفي نهاية نقطة  6835.43، مقابل 2021يو من عام لشتتهر يونهاية 

 البورصتتتتةحققت فقد القيمة الستتتتوقية،  صتتتتعيدعلى  .على التوالي في المائة 17.5و 24.6نستتتتبته بوالخدمات المالية  اإلستتتتتثمار

مليار  1168، مقارنة بنحو 2021شهر يوليو من عام بنهاية  درهممليار  1325لتصل إلى  ،درهم مليار 157نحو بلغت  مكاسب

 22.11 لتبلغ نحو مليار درهم 9.67بنحو  انخفاضتتتا  شتتتهدت قيمة التداول  في المقبل .2021شتتتهر يونيو من عام في نهاية  درهم

 شتتتتهدت كما. 2021شتتتتهر يونيو من عام في نهاية  مليار درهم 31.79، مقابل 2021شتتتتهر يوليو من عام في نهاية  مليار درهم

 مليار 4.68، مقابل 2021شتتتهر يوليو من عام ستتتهم في  مليار 3.65 إلى لتصتتتل ستتتهم مليار 1.03بنحو  تراجعا   التداول أحجام

 .2021شهر يونيو من عام سهم في نهاية 

 

 

 (2021 يوليومؤرشات أأداء أأسواق املال العربية )

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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في جميع قيمة التداوالت  انخفاض 2021شتتتتهر يوليو من عام شتتتتهد فقد ، في البورصرررراأ العربية قيمة التداوالأ مستتتتتوىلى ع

في المائة مقارنة بمستتتتوياتها المستتتجلة في  47.87مدرجة بقاعدة بيانات صتتتندوق النقد العربي بنستتتبة الالمالية العربية  األستتتواق

فقط جلستتة تداول  16 على نحو 2021اقتصتتار جلستتات التداول خالل شتتهر يوليو  بستتببذلك . جاء عامنفس الشتتهر يونيو نهاية 

في  انخفاضأعلى نسب  بورصات كل من مسقط والبحرين ودمشق والعراقسجلت ، في هذا الصدد. عطلة عيد األضحى بسبب

 في المائة. 93.51و 52.74بين  تراوحتبنسب  الماضي الشهرقيمة التداوالت خالل 

 

من عام  يوليوشتتتهر في  في المائة 79.20بنستتتبة ملحوظا   تراجعا   العربية التداول في البورصررراأ حجم الستتتياق، ستتتجل نفسفي 

 . دمشق والعراق ابورصتتصدرتها  ،في حجم تداوالتها جميع البورصات العربية انخفاضا   شهدت، حيث 2021

 

ألستتواق  المؤشتتر المركب لصتتندوق النقد العربيبيانات  قاعدةالُمتضتتمنة في  للبورصرراأ العربية القيمة السرروقيةعلى مستتتوى 

القيمة الستتتوقية حققت  ، حيث2020منذ نهاية العام الماضتتتي  شتتتهدتهاالتي االستتتتقرار النستتتبي  واصتتتلت حالة ، فقدالمال العربية

سجلت  مقارنة  بشهر يونيو من نفس العام، حيث 2021من عام  يوليوشهر  فيفي المائة  1.05 مكاسبا  بنسبةللبورصات العربية 

  .2021من عام  يوليوشهر ارتفاعا  في قيمتها السوقية في نهاية  عربية اتبورص خمس

 

 13.43 بنحو ارتفاعا  مؤشرها  التي سجل ،حققة على مستوى البورصات العربيةحركة االرتفاعات المُ  سوق أبوظبيتصدرت 

بيروت من بورصات كل كما سجلت . قطاع االستثمار والخدمات المالية مؤشرمن تحسن أداء بشكل أساسي ، مستفيدة  المائة في

 . في المائة 8.75و 3.27بنسب تراوحت بين  في قيمتها السوقية ارتفاعا   وفلسطين ومصر والكويت

 

انخفاضا  في القيمة السوقية بورصة البحرين حيث سجلت تراجعا  في قيمتها السوقية،  عربية بورصات يمانفي المقابل، شهدت 

انخفاضا  بنسب بلغت  بورصتي دمشق ودبيكما سجلت القيمة السوقية في  .2021من عام  يوليوشهر في المائة في  2.96بنسبة 

قطر ومستتقط والستتعودية وعّمان والدار البيضتتاء تراجعا  كذلك شتتهدت بورصتتات كل من  في المائة على الترتيب. 2.44و 1.11

 بلغت أقل من واحد في المائة.بنسب 

 

 

 
 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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 ةالتقنياأ المالية الحديثفي مجال والسلع تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم هيئة األوراق المالية 

مع  عن توقيع مذكرة تفاهم هيئة األوراق المالية والستتتتلع مجال التقنيات المالية الحديثة، أعلنتفي  اإلبتكارتشتتتتجيع ودعم بهدف 

في مجال  المالية بالتقنياتتنص على توفير المساعدة وتبادل المعلومات المتعلقة ر، مجمع الشارقة للبحو  والتكنولوجيا واالبتكا

التقنيات المالية، األستتتتتواق. كما تؤكد على توفير التدريب والمستتتتتاعدة الفنية المتبادلة لتأهيل كوادر كل من الطرفين في مجاالت 

. كما تنص المذكرة على قيام الطرفين بمشتتتاريع ابتكار مشتتتتركة تتعلق بتطبيق تقنيات المالية في األستتتواق االستتتتفادة منهاأطر و

( ودفاتر الحستتتتتتتابات الموزعة Blockchainبلو  تشتتتتتتين )منصتتتتتتتات الات الدفع عبر الهاتن المحمول ومثل عملي ،رئيستتتتتتتة

(Distributed Ledger Technologies( والبيانات الضتتتتتخمة )Big data)، ( ومنصتتتتتات واجهة برمجة التطبيقاتAPI )

 .الحديثةوغيرها من مجاالت التقنيات 

 

 سنداأ بقيمة ملياري دوالر و إدراج شركة جديدة في السوق الرئيسعلن عن تُ سوق ابوظبي لألوراق المالية 

في إطار جهود السوق المتواصلة لتوسعة قاعدة الشركات الُمدرجة، أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراج وبدء تداول 

الذي يُعد اإلدراج الثاني من نوعه في ، 2021يوليو  14أستتهم شتتركة "الياه ستتات" لالتصتتاالت الفضتتائية بداية من يوم األربعاء 

 إدراج شركة "ألفا ظبي القابضة". 2021، حيث تم في شهر يونيو من عام 2021سوق أبوظبي خالل عام 

إدراج برنامل الستتتتندات العالمية متوستتتتطة األجل الصتتتتادرة عن إمارة عن أعلن ستتتتوق أبوظبي لألوراق المالية من جانب آخر، 

من فئة واحدة وفق أحكام  . تفصتتتتتتيال ، تم إدراج الستتتتتتندات2021يوليو  5اعتبارا من  ،ملياري دوالر في الستتتتتتوقأبوظبي بقيمة 

سعير المحددة والمرفقة بتعميم اإلدراج ستنادا إلى قرار  .الت سوق ا سندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في ال يأتي إدراج برنامل ال

تعليمات إدراج األوراق المالية في ستتتوق  وأحكامبشتتتأن نظام الستتتندات  2014ة مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والستتتلع لستتتن

 . بوظبي لألوراق الماليةأ

 

  (CCP12)  الدولي لشركاأ التقاص المركزي لألوراق المالية اإلتحادعلى عضوية  تعلن عن حصولهادبي للمقاصة 

العضتتتوية الرئيستتتة في اإلتحاد الدولي لشتتتركات التقاص حصتتتولها على  أعلنت شتتتركة دبي للمقاصتتتة، التابعة لستتتوق دبي المالي

شتتتتركة دبي للمقاصتتتتة في تم أطالق . 2021لعام  لإلتحادخالل أعمال الجمعية العمومية ، (CCP12) المركزي لألوراق المالية

تمكنت دبي حيث ، كأول شتتتتركة تقاص مركزي محلية لألوراق المالية، وعقود المشتتتتتقات في اإلمارات والمنطقة، 2020أبريل 

اإلتحاد الدولي لشتتركات التقاص تجدر اإلشتتارة إلى أن مليار درهم.  18.60للمقاصتتة، من تقديم ضتتمانات تستتوية صتتفقات بقيمة 

 . شركة للتقاص المركزي حول العالم 60 نعضوا ، يتولون إدارة ما يزيد ع 38 الية يضمالمالمركزي لألوراق 

 

 

 *(2021 يوليوالتطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية ) أأبرز

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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 التعليماأ الخاصة بإعالناأ الصناديق االستثماريةعن اعتماد تعديل تعلن هيئة السوق المالية 

هيئة السوق المالية أصدر مجلس  ،ستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناء  على نظام السوق الماليةانطالقا  من أهداف الهيئة اإل

تأتي التعديالت التي أقرتها الهيئة  .قراره المتضتتمن اعتماد تعديل التعليمات الخاصتتة بإعالنات الصتتناديق االستتتثمارية الستتعودية

لتنظيم وتطوير الستتتتتوق المالية، ورفع مستتتتتتوى جودة إعالنات الصتتتتتناديق االستتتتتتثمارية المقدمة للمستتتتتتثمرين، وتحديد نماذج 

نظام الستتتوق المالية والئحة صتتتناديق االستتتتثمار والئحة صتتتناديق بدون اإلخالل بالمواد ذات العالقة  ،لإلعالنات الخاصتتتة بها

 .ستثمار العقارياال

 

عضواً وتعلن عن انتخابها  جديدة ضمن قطاع التأمين في السوق الرئيسإدراج وبد  تداول شركة بورصة فلسطين تعلن عن 

 البورصاأ األوروبية اآلسيوية إلتحادفي لجنة التدقيق 

، "تمكين للتأمين"شركة بهدف رفع مستوى التداوالت وزيادة عمق السوق، أعلنت بورصة فلسطين عن إدراج وبدء تداول أسهم 

انتخابها عضتتتوا  في لجنة عن  فلستتتطين من جانب آخر، أعلنت بورصتتتة .بعد إتمام كافة المتطلبات الالزمة ،ضتتتمن قطاع التأمين

 إلتحاد الثاني والثاليون في أعمال االجتماع الستتنوي ، جاء ذلك ضتتمن مشتتاركتهاستتيويةالبورصتتات األوروبية اآ إلتحادالتدقيق 

للعديد من البورصات  الرؤساء التنفيذينبحضور "عن بعُد" لمدة يوم واحد ، الذي عقد (FEAS)األوروبية اآسيوية البورصات 

 دولة.  20أكثر من  فيومدراء المؤسسات األعضاء التابعة لإلتحاد 

 

 في سوق الشركاأ الناشئةإدراج شركة جديدة عن بورصة قطر تعلن 

 تبورصتتة الشتتركات الصتتغيرة والمتوستتطة، أعلنالشتتركات الُمدرجة في  المتواصتتلة لتوستتعة قاعدة استتتمرارا  لجهود البورصتتة

ذلك بعد استتتكمال جميع اإلجراءات ، إدراج أستتهم "مجموعة مقدام القابضتتة" ضتتمن ستتوق الشتتركات الناشتتئة بورصتتة قطر عن

التداول على أسهمها اعتبارا  من يوم  وبدأهذا  درج في سوق الشركات الناشئة.الفنية واإلدارية الضرورية، لتصبح ياني شركة تُ 

أوضتتحت بورصتتة قطر أنه ستتيتم تداول أستتهم شتتركة "مجموعة مقدام القابضتتة" في ستتوق . 2021أغستتطس  2 الموافق االينين

 .الناشئة ، بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيس الشركات

 

بتكوين وبد  تطبيق المنهجية الجديدة المتعلقة  لمؤشررررررراتهاالبورصررررررة المصرررررررية تعلن عن اإلنتها  من المراجعة الدورية 

 آسيوي للبورصاأ اليورو لإلتحاد عن تولي رئاستها تعلنو (EGX30)المؤشر الرئيس 

تحقيق مزيد من االستتتتتتقرار في مكونات المؤشتتتتترات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشتتتتتركات في المراجعة بهدف 

 المساهمة في تحسين معدالت التوزيع النسبي للشركات المكونة و االستثمارية، جاذبية الشركاتتعزيز  إضافة إلىالواحدة، 

 

 *(2021 يوليوالتطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية ) أأبرز

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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شركات القطاع العقاري والخدمات عدد خف  من خالل بدء تطبيق المنهجية الجديدة عن أعلنت البورصة المصرية ، للمؤشرات

 بداية من شتتهر مليون جنيه 100واستتتبعاد الشتتركات التي يقل رأستتمالها عن  في عينة المؤشتتر الُمدرجة المالية غير المصتترفية

 .2021أغسطس 

الجمعية العامة العادية  خالل اجتماع اليوروآسيوي للبورصات لإلتحادإنتخابها رئيسا  أعلنت البورصة المصرية ، من جانب آخر

 مصتتر لنشتتر المعلومات"الذي طورته شتتركة  (E-Magles) باستتتخدام نظام التصتتويت اإللكتروني ،األستتبوع الماضتتي لإلتحاد

(EGID)  "ةالتابعة للبورصة المصري. 

  

 

 

 

 

 *(2021 يوليوالتطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية ) أأبرز

 

 العربية.* استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال 
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 مؤرشات التداول الشهري

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة.
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 .المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة
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