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)نقطة( 2021 سبتمبرشهر قيمة المؤشر إغالق  474.50  

)نقطة( 2021 أغسطس رشهقيمة المؤشر إغالق  473.87  

 (2021 سبتمبر  16) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  475.58

(  2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021  |سبتمبر  | عشر الخامسالعدد 

المالية  لألسواق  العربي  النقد  لصندوق  المركب  المؤشر  أنهى 

شهر   تعامالت  مستوى    2021سبتمبر  العربية   474.50عند 

يعادل    في  0.13  بنحو  مرتفعا    ،نقطة ما  أي    نقطة   0.63المائة 

بما يعكس االرتفاع ،  2021من عام    أغسطسمقارنة بنهاية شهر  

  الُمضمنةمؤشرات أداء البورصات العربية    عدد منالُمسجل في  

حركة  عكس ارتفاع المؤشر مواصلة    ، حيثفي المؤشر المركب

األسواق   تشهدها  التي  عام    بدايةمنذ  العربية  المالية  التعافي 

البورصات    .2021 من  لعدد  الملحوظ  النشاط  لحالة  وانعكاسا  

أن  العربية،   إلى  العربي  يُشار  النقد  لصندوق  المركب  المؤشر 

العربية   المالية  خالل  قد  لألسواق  سبتمبرسجل  أعلى    شهر 

بنهاية تداوالت    475.58بلغ نحو    2021مستوى له خالل عام  

 السادس عشر من سبتمبر.  تاريخ 

هذا   سجلتفي  عربية  بورصات    تسعأداء    مؤشرات  اإلطار، 

شهر  ارتفاعا    عام    سبتمبربنهاية  مقدمتها 2021من  في  جاء   ،

مؤشرها ارتفاعا  بنسبة    التي سجلسوق دمشق لألوراق المالية  

الدار البيضاء  من  بورصات كل    شهدت فيما    . في المائة   10.28

في    3.88و   3.54تراوحت بين    ارتفاعا  بنسب  والبحرين وقطر

بورصتا   سجلت  كما  والسعوديةالمائة.  بنحو    فلسطين  ارتفاعا  

بورصات كل  في المائة على الترتيب. فيما سجلت    1.56و   1.03

ارتفاعا  بنسب بلغت أقل من واحد    من الكويت وعّمان وأبوظبي

المائة. المقابل،    في  بورصات    خمسأداء    اتمؤشر   تشهدفي 

 . 2021من عام   سبتمبرشهر في نهاية  تراجعا   عربية 

 الُمركب مؤشر صندوق النقد العربي 

 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

 

على العربية  عدد من األسععواق المالية    عملفقد  على صعععيد أبرا التطورات التي شععهدتها البورصععات العربية الشععهر الما ععي،  

إطالق عقود أسعععهس مسعععتقبلية جديدة لرال  عن  سعععوق دبي المالي،  تنويع خيارات وفرص االسعععترمار، حيث أعلنت    ىالتركيز عل

شعركة  11الفردية لعدد  عقدا  على األسعهس   33المتداولة في السعوق إلى  المسعتقبلية عدد العقود بما سعيرفع   شعركات مدرجة في السعوق

واصعلت البورصعات العربية تعزيز جهودها نحو توسععة قاعدة الشعركات المدرجة في منصعات تداول أسعهس المؤسعسعات   اكم  مدرجة.

سعوق أبوظبي  والرقابية المتعلقة ذات الصعلة. جاء ذل  من خالل إعالن  الصعغيرة والمتوسعطة، عالوة على تقوية األطر التشعريعية  

دراج وبدء التداول لشركة "ريسبونس بلس" القابضة التابعة لعشركة "ألفا ظبي القابضة"  من منصة السوق إلألوراق المالية عن  

قد بلغ ثال  عشعرة في منصعة السعوق الرانية لسعوق أبوظبي لألوراق المالية  عدد الشعركات المدرجةالراني. تجدر اإلشعارة إلى أن 

عن إدراج وبدء تداول شععركة جديدة  ععمن   في ذات السععياق، أعلنت تداول السعععودية.  2014منذ تأسععيس المنصععة في عام  شععركة 

 . السوق الموااية "نمو"

البورصععة المصععرية  تقدمتة هيكلة بورصععة الشععركات الناشعع ة، سعععيا  منها لمواصععلة تطبيق الاطة االسععتراتيجية المتعلقة ب عاد  

لى الهي ة العامة للرقابة المالية لدراسععتها وفقا ألحكام قانون  إعلى قواعد قيد وشععطب األوراق المالية بالبورصععة    تعديالتمقترح  ب

، وما تبعها من 2020ذ نهاية عام  البورصععات العربية من  شععهدتها. من جانب آخر، وانعكاسععا  لحركة التعافي التي  س المالأسععوق ر

سعععوق أبوظبي لألوراق المالية عن رفع حجس الطرح العام عودة لنشعععاط الطرح األولي في عدد من البورصعععات العربية، أعلنت  

. من جهة أخرى، ومواصعععلة لجهود البورصعععة التونسعععية نحو في المائة من رأس المال  11األولي لشعععركة "أدنول للحفر" إلى 

لبورصعععة في إطار لم التداول اتعديل لوائح نظأعلنت البورصعععة عن  فقد   الممارسعععات المتعلقة بالتقنيات الحديرة،  اسعععتادام أحد

 .(Optiqمشروع االنتقال إلى نظام التداول الجديد )

إعداد أعلنت بورصععة الكويت عن إطالق دليل  فقد  المدرجة في البورصععة الكويتية،  الشععركات  بهدف ايادة الوعي بمفهوم اسععتدامة

حماية  من جهة أخرى، وبهدف  .  "التوجه الموحد لمسعتقبل مسعتدام"يحمل عنوان  ،  والمسعؤولية االجتماعية والبي يةتقارير الحوكمة 

، 19-خاصعععة خالل جائحة كوفيد لظروف التي تمر بها الشعععركاتلومراعاة   ،مصعععالح المسعععترمرين والمتعاملين باألوراق المالية

  توقيع  . من جانب آخر أعلنت بورصععة عّمان عنعن تافيف شععروط إعادة إدراج الشععركات في البورصععةأعلنت بورصععة عّمان  

لعدعس قعدرات الععاملين في السععععوق في   ةبرنعام  األمس المتحعدة االنمعائي من اجعل دعس أهعداف التنميعة المسععععتعدامعمع  اتفعاقيعة تععاون 

 الصلة بأهداف التنمية المستدامة. المجاالت ذات

الارطوم عن اطالع مجلس إدارة السعععوق على الاطة   ، أعلن سعععوقسعععوق مالي كفوء السعععترمار مسعععتدامبهدف الوصعععول إلى 

التي تسععتهدف بناء بي ة تداول مالية تتمتع بالكفاءة والشععفافية وفق أفضععل الممارسععات والمعايير  اإلسععتراتيجية العشععرية للسععوق

تداول السععععودية عن تحديث األسعععهس الحرة لجميع   في سعععياق آخر، أعلنت.  ، وتشعععجيع االسعععترمار ونشعععر ثقافة االدخارالعالمية

أعلنت سععوق مسععق  . في ذات اإلطار،  2021أكتوبر من عام  ت يوم الرالث من  صععدرين المدرجين في السععوق من بداية تداوالالمُ 

التي تمرلت في نحو   2021الشععريعة حسععب البيانات المالية للربع الراني من عام  لألوراق المالية عن قائمة الشععركات المتوافقة مع  

. كما قامت بورصععة قطر في إطار تفعيل دور صععانع السععوق شععركة توافقت أعمالها وسععلوكها المالي مع متطلبات الشععريعة  25

للمزيد من  .  الريان قطر المتداولصععندوق  لبمباشععرة نشععاط صععانع السععوق  لتقومللادمات المالية    "كيو أن بي"شععركة بترخيص  

 .5 فاصيل طالع صفحةالت

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

  الُمركب ألسواق المال العربية  صندوق النقد العربيمؤشر 
بالدوالر  ، والمحتسبة احتساب مؤشر خاص بكل سوق. وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستادام رقس باش المتسلسل، عالوة على العربية مجتمعةباحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية   1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

 .يضس المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إ افة أو حذف بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ااألمريكي في نهاية الفترة. يتس 
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 التغير الشهري
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 9...... ................................ (  2021سبتمبر  الشهرية في أسواق المال العربية ) إحصاءات التداول  •

 محتويات العدد 

 

صععود مؤشعرات أداء   عاكسعة بذل   ،2021سعبتمبر من عام سعجلت غالبية مؤشعرات أداء األسعواق المالية العربية تحسعنا  في نهاية شعهر  

استمرار تحسن التوقعات بشأن إ افة إلى   ،مؤشعرات قيمة وحجس التداول ومؤشرات القيمة السوقية  ارتفاع  ظلربية في  تسعع بورصعات ع

إلى جانب التأثيرات اإليجابية لعدد من السععياسععات المتبناة لتنشععي  حجس التداوالت وايادة    ،األداء االقتصععادي في عدد من الدول العربية

المال العربية من خالل إدراج المزيد من الشععركات، وايادة مسععتويات تداوالت المسععترمرين األجانب، وتنويع  مسععتويات عمق أسععواق 

تحسعن  ، إ عافة إلى ارتفاع األسععار العالمية للنف مواصعلة  كما كان لمواصعلة تحسعن أداء البورصعات العالمية، و   األوراق المالية المدرجة.

النمو االقتصعادي العالمي أثرا  إيجابيا  على البورصعات العربية. في   ومعدلؤشعرات االقتصعادية توقعات المؤسعسعات الدولية الااصعة بالم

السالب الُمسجل    تراجع حجس وقيمة التداوالت. كان للصافي  في مؤشراتها، بسبب انافا ا  بورصات عربية أخرى    خمسالمقابل، شهدت  

 ثرا  على تراجع مؤشرات األداء.لحركة تعامالت المسترمرين األجانب في بعض هذه األسواق أ

المدرجة بقاعدة البورصات تداوالت  قيمة  ارتفاع    2021من عام   سبتمبرشهر   شهدعلى صعيد نشاط التداوالت في أسواق المال العربية،  

أكبر االرتفاعات المسعجلة.   دمشعق وأبوظبي وبيروتسعجلت بورصعات كل من    ، حيثفي المائة 1.09بنسعبة    بيانات صعندوق النقد العربي

سععبتمبر من عام خالل شععهر   في المائة 13.22بنسععبة  ارتفاعا  المدرجة    ، سععجل حجس التداوالت في البورصععات العربيةفي ذات السععياق

 حركة االرتفاعات المسجلة. تونس وبيروت والدار البيضاءتصدرت بورصات كل من  حيث   ،2021

  ة مقارن ،  في المائة 1.85ارتفاعا  بنسعبة    2021 سعبتمبر من عامسعجلت بنهاية شعهر  فقد القيمة السعوقية ألسعواق المال العربية،    مسعتوىعلى 

سعجلت . في هذا الصعدد،  2021حالة االسعتقرار النسعبي الذي تشعهده منذ بداية عام بذل  مواصعلة ، 2021من عام أغسعطس نهاية شعهر  ب 

في المقابل شعهدت خمس بورصعات    .ارتفاعا  في قيمتها السعوقية  في المؤشعر المركب لصعندوق النقد العربي  ُمضعمنةبورصعات عربية  ثمان  

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة . 2021عربية تراجعا  على صعيد القيمة السوقية في نهاية شهر سبتمبر من عام 

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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سععجلته في نهاية شععهر    الذياإليجابي    لألداءالبورصععات العربية  غالبيةمواصععلة تسععجيل  2021 من عام  سععبتمبرشععهر  شععهد 

ها  جاء ذل  في ظل تسعجيل عدد من .2020منذ نهاية عام  اتشعهده حركة التعافي التيفي   واسعتمرارها، 2021أغسعطس من عام  

  ذل  التحسعن  عكس. 2021من عام   أغسعطسشعهر السعوقية مقارنة  ب  القيمةو  مؤشعرات قيمة وأحجام التداول ارتفاعا  على مسعتوى

يع  التداول وتوسع  وتنشعي  حركة  ،نحو ايادة عمق األسعواق  هامسعاعي  تعزيز قامت بها البورصعات العربية في سعبيلالتي    الجهود 

عدد من األسعواق    تركيز عالوة على  ،الصعغيرة والمتوسعطة وبورصعات الشعركات في األسعواق الرئيسعةقاعدة الشعركات الُمدرجة  

تحسععن اسععتمرار  األسععواق المالية العالمية، و  تحسععنتواصععل  كما كان ل  .المالية العربية على تنويع خيارات وفرص االسععترمار

  .2021من عام  سبتمبرشهر يجابيا  على أداء البورصات العربية خالل إأثرا    األسعار العالمية للنف 

 

تحسععن نشععاط  نتيجة  ،2021من عام   سععبتمبرشععهر في  ارتفاعا    عربية اتبورصعع تسععع مؤشررراأ ادا  شععهدت،  في هذا السععياق

  ، والبنول ،واالتصععاالت ،األسععاسععيةالسععلع  ، من أهمها قطاعات في البورصععات العربية  التداوالت لعدد من القطاعات المدرجة

 .2021من عام  سبتمبرشهر في  انافا ا   عربيةبورصات  خمسأداء  اتمؤشر تشهد في المقابل،   .والادمات

 

 .2021 من عام  سعبتمبرفي مؤشعرات األداء لشعهر    رتفاعات المسعجلةالحركة ا دمشعق والدار البيضعاء يبورصعتكل من  تتصعدر

عدد من الشعععركات المدرجة في سعععوق دمشعععق لألوراق المالية عن توايع أسعععهس منحة، إ عععافة إلى حركة   عالنإحيث سعععاهس 

 .االستحواذ التي قام بها عدد من الشركات على أسهس بعض الشركات األخرى في تنشي  حركة التداوالت في السوق

نقطة في   11356إلى مسعتوى   ليصعلفي المائة،  10.28ارتفاعا  بنسعبة    سعوق دمشعق لألوراق الماليةسعجل مؤشعر  ،اإلطارفي هذا  

سعبتمبر خالل شعهر  االقتصعاديةقطاعات  ال عدد منعلى خلفية األداء اإليجابي الذي شعهده    جاء ذل . 2021من عام   سعبتمبرشعهر 

في   25ارتفاعا  بنسعبة   الادماتقطاع  كما سعجل مؤشعر ،في المائة 28بنسعبة   قطاع الصعناعةحيث ارتفع مؤشعر    ،2021 من عام

  ، دمشق لألوراق الماليةسوق في  تداوالت القيمة    على مستوى في المائة.  12سجل مؤشر قطاع البنول ارتفاعا  بنسبة    فيماالمائة،  

أغسعطس من عام مقارنة  بشعهر  2021من عام   سعبتمبرشعهر   فيمليون ليرة   429.5 بنحو شعهري  على أسعاسارتفاعا  سعجلت فقد 

جس  ح ارتفع  في ذات السعياق .2021من عام   أغسعطسشعهر في  مليار ليرة  1.54نحو مقابل    مليار ليرة 1.97 إلىلتصعل   ،2021

 صععيد . على 2021من عام   أغسعطسشعهر نهاية  في  سعهس    مليون 1.38 بنحو  سعهس، مقارنة    مليون 1.46صعل إلى نحو يل  التداول

 ليرةمليار  1986 نحو  لتصععل إلى  ليرةمليار   185.1  بحواليا   مكاسععب  لألوراق الماليةدمشععق سععوق    سععجلتفقد  ،القيمة السععوقية

 .2021من عام  أغسطسشهر في نهاية  ليرةمليار  1801مقارنة بنحو  2021من عام  سبتمبرشهر  بنهاية

 

شعهر  في نهاية  نقطة 13186إلى مسعتوى  ليصعل في المائة،  3.88بنسعبة   بورصعة الدار البيضعاءمؤشعر  ارتفع ،السعياق  ذاتفي  

كل من  اتقطاع اتارتفاع مؤشععر  عكس ذل  .الشععهر السععابق عليهفي نهاية نقطة  12694نحو ، مقابل 2021من عام   سععبتمبر

 24نحو بلغت   مكاسععب  البورصععةحققت  فقد القيمة السععوقية،  صعععيد على  .التروي  العقاري والمناجس، والنف  والغاا، والتأمينات

شهر في نهاية    درهس مليار 653.2، مقارنة بنحو 2021من عام   سبتمبرشعهر  بنهاية   درهس مليار 677.2لتصعل إلى   ،درهس مليار

شعهر سعهس في    مليار 4.17  إلى صعليل سعهس مليار 1.65بنحو  نموا    حجس التداول شعهد   في ذات السعياق، .2021من عام   أغسعطس

 .2021من عام  أغسطسشهر سهس في نهاية  مليار 2.51نحو ، مقابل 2021من عام  سبتمبر
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  األسععواق قيمة تداوالت    ارتفاعا  في 2021من عام   سععبتمبرشععهر  شععهد  فقد  ،  في البورصرراأ العربية  قيمة التداوالأ  صعععيد لى ع

شعهر  مقارنة بمسعتوياتها المسعجلة في نهاية ، في المائة 1.09بنسعبة   مدرجة بقاعدة بيانات صعندوق النقد العربيالالمالية العربية 

سععبع بورصععات عربية. في المقابل سععجلت سععبع بورصععات عربية أخرى ارتفاع قيمة تداوالت   نتيجة، 2021 من عام  أغسععطس

  .مؤشرات قيمة التداولتراجعا  في 

كذل  سعجلت سعوق أبوظبي  ،ارتفاع في قيمة التداوالت خالل الشعهر الما عي ةأعلى نسعب  بورصعة بيروت اإلطار، شعهدتفي هذا  

 12.7بلغت    بنسعبارتفاعا    بورصعات كل من عّمان ومسعق  ودمشعقسعجلت  كما في المائة. 63.6لألوراق المالية ارتفاعا  بنحو 

في المائة على  1.7و 1.46بنسععب بلغت   ارتفاعا    تونس والعراق افيما شععهدت بورصععت  .المائة على الترتيب  في  27.8و 15.4و

 الترتيب.

، في  2021من عام   سعبتمبرشعهر في  في المائة   13.22بنحو  ارتفاعا   العربية  التداول في البورصراأ  حجم  السعياق، سعجل  ذاتفي  

سععجلت ثمان بورصععات عربية  ،ارتفاعا  على مسععتوى مؤشععرات أحاجس التداول. في المقابلسععبع بورصععات عربية ظل تسععجيل  

حركة االرتفاعات   الدار البيضععاءة بورصعع  تصععدرت .2021نهاية شععهر سععبتمبر من عام حجس تداوالتها بأخرى انافا ععا  في  

 في المائة. كذل  شععهدت 45بيروت ارتفاعا  بنحو سععجلت بورصععة كما  .في المائة 65مع ارتفاع حجس تداوالتها بنسععبة   المسععجلة

ارتفع حجس  كذل    .في المائة على الترتيب  28.3و 21.2و 13.2ارتفاعا  بنسععب بلغت   ان والعراق وتونسبورصععات كل من عمّ 

 في المائة على التوالي. 8.9و 5.7بورصتي دمشق ومسق  بنسب بلغت التداول في 

 

المؤشر قاعدة بيانات  في    الُمضمنةلبورصات العربية  القيمة السوقية ل  واصلتفقد    ،للبورصاأ العربية  القيمة السوقيةعلى مستوى  

 ارتفاعا  ، حيث حققت  على أساس شهريالمحققة    المحافظة على مكاسبهاألسواق المال العربية    المركب لصندوق النقد العربي

في نهاية شهر  في المائة    2.16  بينما كانت قد سجلت نسبة ارتفاع بلغت،  2021في المائة في شهر سبتمبر من عام    1.85بنسبة  

في المؤشر المركب   ُمضمنةعربية    بورصات  ي ثمانفي   القيمة السوقية ارتفاعا    في هذا اإلطار، سجلت  .2021أغسطس من عام  

وقية في شهر سبتمبر من عام  في المقابل شهدت خمس بورصات عربية انافا ا  في مؤشرات القيمة الس   .لصندوق النقد العربي

2021. 

ليرتفع    ،القيمة السععوقية  في حققةحركة االرتفاعات المُ البورصععات العربية على مسععتوى  سععوق دمشععق لألوراق الماليةتصععدرت 

الصععناعة  القيمة السععوقية لألسععهس المدرجة في قطاعي من تحسععن  بشععكل أسععاسععي  ، مسععتفيدة  المائة في 10.2مؤشععرها بنحو 

 3.66و 3.32بلغت بنسعب   في قيمتها السعوقية ارتفاعا   قطر والبحرين والدار البيضعاءمن بورصعات كل  كما سعجلت .  والادمات

بنسععب  ايادة في القيمة السععوقية وفلسععطين والسعععودية  بورصععات كل من الكويت كذل  شععهدت  . على الترتيب في المائة 3.68و

 سجلت بورصة مسق  ارتفاعا  بنسبة أقل من واحد في المائة.فيما  ،المائةفي  2.45و 1.15بين تراوحت 

 ( 2021  سبمتب مؤرشات أداء أسواق املال العربية ) 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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برنامج األمم المتحدة  مع  وتوقع اتفاقية تعاون    الشركاأ في البورصةتخفيف شروط إعادة إدراج  بورصة عّمان تعلن عن  

 ةجل دعم اهداف التنمية المستدام انمائي من اإل

خالل جائحة    بها الشعركات قد مرتلظروف التي  لومراعاة   ،حماية مصعالح المسعترمرين والمتعاملين باألوراق الماليةبهدف  

أغسععععطس    26اعتبعارا  من تعاريخ  لعة  ععد  تعليمعات إدراج األوراق المعاليعة المُ بعدء تطبيق  أعلنعت بورصععععة عمّعان  ،  19-كوفيعد

للشععركة التي تس إلغاء إدراج أسععهمها،    ليتس السععماح( من تعليمات إدراج األوراق المالية  18تس تعديل المادة )  حيث،  2021

دراجها وتحقيق إبعد مرور ثالثة أشعععهر على صعععدور قرار إلغاء دراجها في البورصعععة، ذل   إبالتقدم بطلب جديد إلعادة  

 .دراجهاإشروط اإلدراج في السوق الراني، بدال  من اشتراط انقضاء عام على صدور قرار إلغاء 

التعليمات المعدلة للشععركة المتداولة في سععوق األوراق المالية غير المدرجة والملغى إدراجها بسععبب إخاللها بشععرط تسععمح  

باقي اسعتيفائها لنسعبة صعافي حقوق المسعاهمين إلى رأس المال المدفوع أن تتقدم بطلب إلدراج أسعهمها في السعوق الراني بعد 

د آخر تقرير ربع سعنوي من مدقق حسعاباتها أو البيانات المالية السعنوية المدققة سعيتس اعتما  ،شعروط اإلدراج فيه. لهذه الغاية

الملغى إدراجها    اتهذا التعديل إلتاحة الفرصععة أمام الشععرك جاء  .آلخر سععنة مالية تسععبق طلب اإلدراج، حسععب واقع الحال

خالل  عادة إدراج أسعهمها في البورصعة شعروط العودة لسعوق األوراق المالية المدرجة للتقدم بطلب إل تسعتوفيحديرا  والتي  

 .سنة كاملةتستلزم مرور كانت التي  التعليمات السابقة فترة أقصر مقارنة ب

ها بموجبيتس   ،مشععترل مع برنام  األمس المتحدة اإلنمائيعّمان عن توقيعها إلتفاقية تعاون  ةأعلنت بورصعع  ،من جانب آخر

البورصعععة والشعععركات المدرجة فيها لتعزيز المعرفة والوعي لديهس وتمكينهس   لموظفيوالتدريب  بتقديس الدعس  قيام البرنام  

التي ترتكز على ثالثة محاور رئيسعية وهي الحفاظ  من اإلحاطة بكافة القضعايا والمسعائل المتعلقة بأهداف التنمية المسعتدامة

 .كمة الشركاتبمعايير حو والتزامها على مستوى أداء بي ي جيد ومسؤولية اجتماعية متميزة

حجم الطرح العام األولي  رفع  ، و منصة السوق الثاني  دراج شركة جديدة ضمنإسوق ابوظبي لألوراق المالية يعلن عن  

 في المائة من راس المال   11"ادنوك للحفر" إلى  لشركة

الناش ة، أعلن   السوق نحو توسعة قاعدة الشركات  المالية عن  مواصلة  لسعي  أبوظبي لألوراق  التداولدراج  إسوق   وبدء 

الرانيل القابضة"  من منصة السوق  التابعة لعشركة "ألفا ظبي  القابضة  تجدر اإلشارة إلى أن    .شركة "ريسبونس بلس" 

القابضة هي الشركة الرالرة عشرة التي يتس إدراجها في منصة السوق الرانية لسوق أبوظبي لألوراق   "ريسبونس بلسشركة "

قد    لسوق الرانيةلألوراق المالية المدرجة في ا  لقيمة السوقيةيُشار إلى أن ا كما  .  2014المالية منذ تأسيس المنصة في عام  

 .من العام الما ي  ذاتهامقارنة بالفترة    في المائة  273قدرها   مليار درهس بزيادة  38نحو   2021  أغسطسشهر  بنهاية بلغت  

 

 * ( 2021  سبمتب التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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، وانعكاسعا  لنمو 2020في سعياق حركة التعافي التي تشعهدها سعوق أبوظبي لألوراق المالية منذ نهاية عام  من جهة أخرى، و

رفع حجس الطرح العام األولي لشععركة    عن  سععوق أبوظبي لألوراق المالية، أعلن  2021من عام    الرالث الربعالسععوق خالل  

من    المعروضمسععععتوى  بععدمعا فعاقعت طلبعات االكتتعاب    ، حيعث جعاء ذلع في المعائعة من رأس المعال  11"أدنول للحفر" إلى  

 2.3بقيمة العام  لالكتتاب   "أدنول للحفرمن رأس مال "ئة ابالم 7.5 تبلغ نحو  طرح حصعة األسعهس. اسعتهدفت الشعركة بداية  

عادية عدد األسععهس ال. بناء  على مسععتويات اإلقبال المرتفعة من قبل المسععترمرين، قامت الشععركة برفع  الواحد  درهس للسععهس

  قيمة الطرح في بداية اإلعالن عن الطرح بما رفع من  مليار سعهس   1.2 مقابلمليار   1.76إلى  ة من خالل الطرح المعرو ع

في المائة من رأس مال  11بما يمرل   (درهس  2.30)  بنفس سععر السعهس المعلن في بداية الطرح مليار دوالر  1.1إلى    األولي

 .  2021الشركة.  في ذات السياق، يتوقع إدراج الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية خالل شهر أكتوبر من عام  

  
 إطالق عقود اسهم مستقبلية جديدة لثالث شركاأ مدرجة في السوق يُعلن سوق دبي المالي 

إطالق عقود أسععهس مسععتقبلية جديدة على    عنأعلن سععوق دبي المالي  ،  االسععترماريةفي إطار اسععتراتيجيته لتنويع الفرص 

"سععوق دبي المالي" و"شعععاع كابيتال"   و األسععهس الفردية لرال  شععركات رائدة مدرجة في السععوق وهي "دبي لالسععترمار"

عقدا    33المتداولة في السعععوق إلى  المسعععتقبلية  ترفع العقود المرتقبة عدد العقود سعععبهذا    .2021سعععبتمبر   19ابتداء  من يوم 

وقد بلغ إجمالي  . هذا ثالثة أشععهرشععهر إلى   منشععركة مدرجة، حيث تمتد آجال العقود   11الفردية لعدد  األسععهس  والااصععة ب

 .دا  ألف عق 336مليون درهس من خالل تداول    119نحو   2020من عام أكتوبر   18قيمة التداول عليها منذ إطالقها في 

 

 (Optiq)الجديد  التداول  نظامعديل لوائح التداول في إطار مشروع االنتقال إلى  البورصة التونسية تعلن ت 

تعديل لوائح  في إطار سععععي بورصعععة تونس إلى اسعععتادام التقنيات الحديرة الااصعععة بنظس التداول، أعلنت البورصعععة عن  

أحد  التقنيات لدعس تطوير السعوق    يعتمد على، والذي  (Optiqالتداول في إطار مشعروع االنتقال إلى نظام التداول الجديد )

 حيث يعمل على تسعريع ،هاما    تقنيا    تحوال  يمرل نظام التداول الجديد    .المسعترمرين  احتياجاتواالمترال للمعايير الدولية وتلبية 

األسععععهس والسععععندات  كمجموعة متنوعة من المنتجات المالية  نظام تداولاليتيح كما ،  البورصععععةالتداول في  معالجة أوامر 

ر األطر القانونية يتطوعملية  لتوااي مع با  اسععتادام النظام الجديدفي   البدءوسععيتس . هذا  والمشععتقات وصععناديق االسععترمار

 التونسية. لتداوالت البورصةالمنظمة   والتشريعية

عن صيانة    تعلنو   شركة جديدة ضمن السوق الموازية "نمو" اسهم  تداول    وبد إدراج    تعلن عن  " تداول السعودية " 

 2021المؤشراأ للربع الثالث من عام 

  عن  "السعودية  "السوق المالية  في إطار تعزيز جهود السوق الرامية لتوسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت 

 ك دراج   2021سبتمبر  22بتاريخ في السوق الموااية "نمو"  "توايع الغاا الطبيعي"إدراج وبدء تداول أسهس شركة 

 * ( 2021سبمتب  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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في المائة(   30±  )  في نطاق  السعريلتذبذب  يومية لحدود  جميع متطلبات اإلدراج في السوق، بل الشركة    استكمالبعد  مباشر  

 في المائة( في أعقاب ذل .  10± ) في نطاقمع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري في أعقاب اإلدراج، 

  3تاريخ   من  صدرين المدرجين في السوق بداية  تداول السعودية عن تحديث األسهس الحرة لجميع المُ   في سياق آخر، أعلنت 

 يعكس إدراج شركات جديدة سواء  في السوق الرئيسة أو في السوق الموااية )نمو(.بما  ،2021أكتوبر من عام  

   الخطة اإلستراتيجية العشرية للسوقيعلن عن المالي سوق الخرطوم 

عن اطالع مجلس إدارة السعوق على  المالي  الارطوم    أعلن سعوق،  سعوق مالي كفوء السعترمار مسعتدامبهدف الوصعول إلى  

بناء بي ة تداول مالية تتمتع بالكفاءة والشعفافية وفق أفضعل الممارسعات  التي تسعتهدف    اإلسعتراتيجية العشعرية للسعوقالاطة  

  عالوة  .واعيتشعجيع االسعترمار ونشعر ثقافة االدخار، وشعمولية الادمات المالية نحو مجتمع اسعترماري ، ووالمعايير العالمية

جذب االسعععترمارات    علىدوات اسعععترمارية متعددة تسعععاعد  أخدمات مالية متنوعة ودعس االسعععترمار السعععوداني بتوفير  على  

 .والمدخرات وتوفير السيولة

  ا  مشععروع 12، ومراحل ثالثة  خاللمن    تنفيذهتنفيذ عدة برام  من أهمها برنام  الكفاءة المالية الذي سععيتس    الاطة  تضععمنت

 األوروبيتطبيق التميز المؤسعسعي وفق معايير نموذج الجودة  وإعادة هيكلة الموارد البشعرية،  وتشعمل تطوير البنية التحتية، 

(EFQM) ،  ان سععتانليجإعادة تصععنيف السععوق وفق مؤشععر موروتحول السععوق لشععركة مسععاهمة عامة،    إ ععافة إلى 

(MSCI)  ، ومشعروع كلية   ،الميةالبورصعات الع إلتحادالسعوق   انضعماموسعوق للشعركات الصعغيرة والمتوسعطة ،  وتطوير

من خالل مرحلة   تنفيذهيتس والسععترمار المسععتدام  لأما البرنام  الراني فهو . العلوم المالية )المركز المالي للتوعية والتدريب(

لمبادرة األمس المتحدة ألسعواق    االنضعمامومشعروع    ،للشعركات المدرجة  االسعتدامةواحدة فق  وبمشعروعين هما مشعروع دليل  

 .امةالمال المستد

 شركة تتوافق اعمالها مع الشريعة  25سوق مسقط لألوراق المالية تعلن عن قائمة تضم نحو 

المالية   المالي مع متطلبات الشريعة   25  عنأعلنت سوق مسق  لألوراق  البيانات   شركة توافقت أعمالها وسلوكها  حسب 

حسب القواعد المقرة من هي ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. تجدر  وب  ،2021المالية للربع الراني من عام  

شركة تتوافق مع تل  المعايير لفترة أداء على    15اإلشارة إلى أن عينة مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة تضس أفضل  

 ة لعام كامل. أساس ربع سنوي ممتد

نشاط صانع السوق على صندوق الريان قطر  ل   تعلن ترخيص جديدو بورصة  ال مكوناأ مؤشر  تعديل  بورصة قطر تعلن عن  

 المتداول 

. فيما  2021أكتوبر  1المراجعة في لجميع األسهس بداية من تاريخ قطر"  بورصة"بورصة قطر عن مكونات مؤشر أعلنت 

 فودافون قطر ، والمحدودةالسالم العالمية لالسترمار  و ،للادماتالالي  الدولية   ستحل شركات  مؤشر بورصة قطربيتعلق  

 شركة و ،العقاري  مزايا للتطوير شركةو  ل،قطر األو  بن والقطرية،  المالحة  شركة    كل من   محل ومجموعة استرمار القابضة

 قطر للتأمين.

 * ( 2021سبمتب  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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أعلنت أخرى،  السوق على   من جهة  نشاط صانع  بمباشرة  المالية ستقوم  للادمات  بي  أن  كيو  بأن شركة  قطعر  بورصعة 

 .2021سبتمبر  15من يععوم األربعاء المععوافعق   ابتداء (QATR) صندوق الريان قطر المتداول

دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية لدعم استدامة الشركاأ    إطالقعلن عن  ت البورصة الكويتية  

 المدرجة 

دليل إعداد    طالقإعن    بورصة الكويت  المدرجة في البورصة الكويتية، أعلنت الشركات    بهدف ايادة الوعي بمفهوم استدامة

، ويتضمن مقترحات "التوجه الموحد لمستقبل مستدام"يحمل الدليل عنوان    .والمسؤولية االجتماعية والبي يةتقارير الحوكمة  

لمجموعة أولية من مؤشرات استدامة الشركات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لألمس المتحدة، وإطار عمل المبادرة  

كويت جديدة  "كما حددتها رؤية    ،ستدامة الكويت في مجال التنمية الم  دولة  تماشى مع طموحاتيكما    .يرالعالمية إلعداد التقار

 .تحاد العالمي للبورصات إلوخطة التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة البورصات المستدامة وا "2035

  سوق المالفي لشركاأ الناشئة التي تتمتع بفرص نمو  إلدراج االبورصة المصرية تقترح تعديالأ جديدة 

الاطة االسعتراتيجية المتعلقة ب عادة هيكلة بورصعة الشعركات الناشع ة، أعنت البورصعة المصعرية سععيا  منها لمواصعلة تطبيق 

الهي عة الععامعة للرقعابعة المعاليعة   بعالبورصععععة إلىبتععديالت على قواععد قيعد وشععععطعب األوراق المعاليعة    عن تقعديس مقترح يتعلق

  التعديالت استجابة    . يأتي مقترحيس مجلس الواراءذل  بعد العرض على رئ،  س المالأألحكام قانون سوق ر  لدراستها وفقا  

آفاق  حيث يُمكّن المقترح من فتحللمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناش ة التي تاتلف عن الشركات التقليدية،  

في نمو تها  مجديدة للشعركات الناشع ة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسعع من خالل سعوق المال وايادة حجس أعمالها ومسعاه

يعزا من فرص اجتذاب اسعترمارات أجنبية وينوع الايارات االسعترمارية أمام جميع ف ات   ، األمر الذياالقتصعاد المصعري

 .المسترمرين

تضعمنت التعديالت المقترحة اسعتحدا  مادة جديدة تنظس عملية قيد أسعهس الشعركات المصعرية ذات غرض االسعتحواذ، على  

موال تسعترمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى لى أن حصعيلة ايادات رؤوس األأن ينص نظامها األسعاسعي ع

سععوف يتس رد   ،متلقي االكتتابات لحين االسععتحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات اسععتحواذ خالل سععنتين من تاريخ القيد

ركة متعاقدة مع أحد مديري االسعترمار المرخص لها األموال للمسعترمرين بالعائد المحقق لها ويتس شعطبها على أن تكون الشع

  .مجال االسترمار المباشر أو رأس مال المااطرفي العاملين  ،  من الهي ة العامة للرقابة المالية

البورصععة، لتسععهيل    فيتتضععمن التعديالت المقترحة أيضععا إدخال بعض التعديالت على قواعد قيد وشععطب األوراق المالية 

بشعرط التزام الشعركات محل االسعتحواذ بمعايير الحوكمة كاملة ، لشعركات المقيدة على شعركات غير مقيدةعمليات اسعتحواذ ا

وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب لإليرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السععوقي للشععركات المقيدة بالبورصععة من  

 .خالل استحواذها على كيانات كبيرة

 

 البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.* استناداً إلى 

 * ( 2021سبمتب  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز

 



 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  

 

 
9 

 مؤرشات التداول الشهري 
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