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)نقطة( 2020 سبتمبرإغالق شهر   قيمة المؤشر 413.65  

)نقطة( 2020 أغسطس إغالق شهر   قيمة المؤشر 405.88  

 (2020يناير  15) 2020في عام أعلى قيمة للمؤشر  455.39

  (2020مارس  17) 2020في عام أدنى قيمة  365.62

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2020 | سبتمبر | الثالثالعدد 

 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية  

ما    أيفي المائة    1.91مرتفعاً بنحو    2020  سبتمبرتعامالت شهر  

شهر    7.8  ليعاد بنهاية  مقارنة  ليرتفع    ، 2020أغسطس  نقطة 

  2020أغسطس  نهاية شهر  في  نقطة    405.88المؤشر المركب من  

، وسط تباين في أداء  2020مبر سبتنهاية شهر  بنقطة  413.65  إلى

 . الماضي مؤشرات أسواق المال العربية خالل الشهر

في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً  

التي ارتفع  تها السوق المالية السعودية  خالل الشهر الماضي تصدر

بنحو   القطاعات    4.51مؤشرها  من  عدد  بأداء  مدعوماً  المائة  في 

البنوك والصناعة. كما سجلت بورصات    يمن بينها قطاع  القيادية

بلغت   بنسب  ارتفاعاً  والعراق  البحرين  من  في    3.11و  3.88كل 

بالمكاسب التي حققها  المائة على التوالي خالل نفس الشهر مدعومة  

الكويت  قطاعي   بورصة  سجلت  كما  والبنوك.  المالية  الخدمات 

بلغ   نتيجة    2.84ارتفاعاً  المائة  الثقة  تزايفي  تداوالت  د  ونشاط 

 . المستثمرين

على   أخرى  عربية  بورصات  سبع  مؤشرات  أغلقت  المقابل،  في 

أعلى معدل تراجع،  التي سجلت    مسقط انخفاض، من بينها بورصة  

البورصة  في المائة، يليها    4.17حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة  

ب نسبته  ا المصرية  بلغت  المائة.    3.31نخفاض  باقي  في  وسجلت 

 . قل من أثنين بالمائةأانخفاضاً العربية  البورصات

 مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب   
   ألسواق المال العربية

 

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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

العربية ألسواق المال   

 

 

استفادت البورصات العربية خالل شهر سبتمبر من اتجاه السلطات اإلشرافية إلى دعم جهود تعزيز  
الشفافية واإلفصاح وحماية المستثمرين والُمضي قدماً في إدراج عدد من األدوات المالية الجديدة  

الشهر ز المستثمرين. كما شهد  ثقة  العربية مما ساهم في تحسن مستويات  المال  يادة  في أسواق 
ساعات التداول في عدة بورصات عربية، واتجاه بعض األسواق إلى رفع الحدود السعرية لتداوالت  
قبل   األوراق المالية الُمدرجة واالتجاه إلى إعادة تنظيم التداوالت على نحو مماثل لما كان متبعاً 

من أسواق المال  حركة التداوالت في عدد كبير  لانتشار الجائحة بما ساهم في تحسن ملحوظ ونشاط  
 . 3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة  . العربية

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

 الُمركب ألسواق المال العربية صندوق النقد العربيمؤشر 

احتساب مؤشر خاص بكل سوق. وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة  ، عالوة على باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن  بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتسبة السوقية باستخدام رقم باش المتسلسل

 .اُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً يضم المؤشر حاليأي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. إضافة أو حذف 
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 التغير الشهري
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ارتبطت حركة التداوالت في عدد من أسواق المال العربية بالتطورات االقتصادية ذات الصلة بمدى  
األداء   مؤشرات  تباين  وسط  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  من  التعافي  على  اقتصاداتها  قدرة 
االقتصادي التي تم اإلعالن عنها مؤخراً بين الدول العربية، ففي حين أظهرت بعض المؤشرات  

قتصادية بدء تعافي أنشطة اإلنتاج واالستهالك في عدد من الدول العربية، أظهرت بيانات أخرى  اال
 ركود أكبر مما كان متوقعاً في دول عربية أخرى.  

في عدد كبير من أسواق المال    2020  التداوالت نشاطاً ملحوظاً خالل شهر سبتمبرحركة  شهدت  

المسجالعربية التداوالت  قيمة  ارتفعت  حيث  خالل ،  المائة  72بنسبة    هلة  بورصة    ،في  تصدرتها 

إعادة تنظيم  . عزز ذلك قرار البورصة  فلسطين التي سجلت ارتفاعات كبيرة في قيمة وحجم التداول 
من لمستثمرين  ، واتجاهها إلى تمكين اإجراءات التداول لتعود كما كانت عليه قبل جائحة كورونا

ً  تنفيذ التداوالت  في   24جم التداول في أسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة  ، سجل ح كذلك .إلكترونيا

 ، تصدرها بورصتي بيروت وفلسطين.  المائة

القيمة السوقية    ، تحسناً على مستوى2020كما حققت األسواق المالية العربية خالل شهر سبتمبر  

للمزيد    غسطس. في المائة مقارنة بنهاية شهر أ  2.7بنسبة  ارتفعت    التي   ،لألوراق المالية المدرجة

 . 6من التفاصيل طالع صفحة 

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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الشفافية واإلفصاح   إلى دعم جهود تعزيز  السلطات اإلشرافية  اتجاه  العربية خالل شهر سبتمبر من  البورصات  استفادت 

مما ساهم في تحسن    المال العربيةضي قدماً في إدراج عدد من األدوات المالية الجديدة في أسواق  وحماية المستثمرين والمُ 

عض األسواق إلى رفع  ، واتجاه بعدة بورصات عربية  في  كما شهد الشهر زيادة ساعات التداول.  مستويات ثقة المستثمرين

واالتجاه إلى إعادة تنظيم التداوالت على نحو مماثل لما كان متبعاً قبل الحدود السعرية لتداوالت األوراق المالية الُمدرجة  

. خالل الشهر  ت في عدد كبير من أسواق المال العربيةحركة التداوال  ملحوظ ونشاط   ساهم في تحسنبما    انتشار الجائحة

 الماضي شهدت أسواق المال العربية العديد من التطورات تمثل أبرزها فيما يلي:

إلطالق النسخة الجديدة    االستعداد  ر،خالل شهر سبتمب  انبورصة عم  مواصلة لسعيها في استخدام التقنيات الحديثة، بدأت  

اإللكتروني التداول  نظام  ألحدث  (Optiq) من  بمواكبته  يتميز  الذي  الجاري،  العام  نهاية  قبل  جاهزاً  يكون  أن  المتوقع   ،

والبيع  الشراء  أوامر  استقبال ومعالجة  في  والسرعة  الكفاءة  اإللكترونية، من حيث  التداول  أنظمة  التطورات على صعيد 

وإمكانية التداول في أدوات مالية جديدة، وربطها بفعالية مع األنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول، كما يوفر إمكانية  

 .التداول من خالل تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول

ية لمؤشر البورصة الختيار عينة  من جانب آخر، أعلنت السوق الشهر الماضي عن انتهاء عملية المراجعة الربعية الدور

األسهم المدرجة، بهدف ضمان أن يعكس المؤشر حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق، وهو ما أسفر عن سحب تسع  

نسبته   ما  العينة  لشركات  السوقية  القيمة  أخرى. تشكل  القيمة   84.7شركات وإضافة تسع شركات  إجمالي  من  المائة  في 

في المائة من   90.2في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية لألسهم الحرة لهذه الشركات  السوقية للشركات المدرجة  

 إجمالي القيمة السوقية لألسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

ت بدء حظر تداوالت الُمّطلعين في الشركاخالل شهر سبتمبر، قرارها ب   والسلع في االماراتهيئة األوراق المالية أصدرت  

الذي سيستمر حتى إعالن الشركات عن ،  2020سبتمبر    16يوم األربعاء الموافق  المساهمة العامة المدرجة اعتباراً من  

تهدف عملية حظر تداوالت الُمّطلعين إلى منع استغالل أية معلومات خاصة    .2020نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام  

األسواق المالية، كما تأتي تنفيذاً ألحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات  بالشركات التي يتم تداول أسهمها في  

 ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع.  

وهو  للتوزيع  أدنوك  من أسهم شركة  مليار سهم    1.25نحو  اً لخاص   اً طرح  شهدت سوق أبوظبي لألوراق الماليةمن جانبها  

درهم  مليار 3.7تم بيع هذه األسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ الشركة.  من رأس مال في المائة 10ما يمثل 

مزايا من خالل االستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم عدة    . تحقق عملية الطرح هذهدرهم  2.95وبسعر للسهم بلغ  

، كما تعتبر هذه العملية أكبر صفقة 2017ي سجلت أداًء قوياً منذ الطرح األولي ألسهمها في عام  أدنوك للتوزيع التشركة  

إدراج برنامج  كما أعلنت السوق خالل شهر سبتمبر عن    .من نوعها في المنطقة لشركة مدرجة في أسواق األوراق المالية

، حيث  2020سبتمبر    13، اعتباراً من  مليار دوالر  5  السندات العالمية متوسطة األجل التي أصدرتها إمارة أبوظبي بقيمة 

تنقسم السندات التي تم إدراجها إلى ثالث فئات، من ضمنها سندات بقيمة    .تم اإلدراج األولي في سوق لندن لألوراق المالية

مليار دوالر تستحق    1.5فيما تشمل الفئة الثانية سندات بقيمة    ،في المائة  0.75بفائدة نسبتها   2023مليار دوالر تستحق عام  

بفائدة    2070مليار دوالر تستحق عام    1.5في المائة، أما الفئة الثالثة فتتضمن سندات بقيمة    1.7بفائدة قدرها    2031عام  

 في المائة.  2.7

لتشجيع  رنامج شامل للتميز في مجال عالقات المستثمرين، وذلك  وناسداك دبي عن تنفيذ ب  دبي المالي   سوقأعلن كل من  

توفر البورصتان منظومة متكاملة ألسواق رأس المال في دبي تتيح  ، حيث  الشركات المدرجة على التوسع في هذا المجال

، تركز على تعزيز وتقوية العالقة ما بين  عالمية المستوى ،للشركات المدرجة والمستثمرين على حد سواء بنية أسواق مالية 

  .الشركات المدرجة وحملة األسهم

جانب آخر، أعلن سوق دبي المالي بنهاية شهر سبتمبر عن استعداده إلطالق منصة جديدة لتداول مشتقات األسهم بالتعاون    من

بورصة ناسداك دبي، ومجموعة من شركات الوساطة الرائدة، وذلك في إطار استراتيجية و  مع كل من شركة دبي للمقاصة،

 االستثمارات. من المقرر أن يتم إطالق المنصة المرتقبة خالل شهر أكتوبر  السوق لتنويع األدوات المالية وجذب المزيد من

 ( 2020التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )سبمترب    أأبرز 
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عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات لألسهم المدرجة آلجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثالثة شهور، على    2020

 األسهم الفردية المدرجة في السوق. 

عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المدرجة الُمحققة لخسائر متراكمة بنسبة    بورصة البحرين أعلنت  

في المائة فأكثر من رأس مالها الُمصدر وذلك بعد اعتمادها من قبل مصرف البحرين المركزي. وفقا لإلجراءات    20

لك فور صدور اإلفصاح  الجديدة، سوف تُصنف الشركات المدرجة الُمحققة لخسائر متراكمة وفقاً لثالث فئات، وذ 

في المائة من رأس    50و   20المعني بالنتائج المالية. بناًء عليه، ستشمل الفئة األولى الشركات الُمحققة لخسائر بين  

في المائة من رأس مالها، فيما ستشمل الفئة    75و   50مالها، وستضم الفئة الثانية الشركات الُمحققة لخسائر بين  

 في المائة من رأس مالها.  75لخسائر تفوق  الثالثة، الشركات الُمحققة

  20يتعين على الشركات الُمدرجة وفقا لإلجراءات الجديدة اإلفصاح الفوري عند وصول خسائرها المتراكمة إلى  

المتراكمة   الخسائر  الشركات اإلفصاح عن مجموع  يتعين على  كما  الُمصدر،  أكثر من رأس مالها  أو  المائة  في 

لى رأس المال، وتوضيح األسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر المتراكمة، واإلجراءات الُمتخذة الُمحققة، ونسبتها إ

 لمعالجة وتصحيح وضعها المالي.

هيئة   مجلس  الماليةأعلن  قراره  السعودية  السوق  المقيمين    )تداول(  وغير  المقيمين  لألجانب  بالسماح  المتعلق 

المتضمنة جة وغير المدرجة. يأتي ذلك القرار انطالقاً من أهداف الهيئة  باالستثمار المباشر في أدوات الدين المدر

بخطتها االستراتيجية لتطوير السوق المالية )برنامج الريادة المالية(، وتماشياً مع برنامج )تطوير القطاع المالي( 

لتحقيق   الرئيسة  البرامج  المملكة"أحد  السعودية  رؤية  بهدف  2030  العربية  البيئة"  الجاذبة    تعزيز  االستثمارية 

 للمستثمرين األجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.  

المنتجات   وتنويع  تكوين رؤوس األموال  في  دورها  وتعزيز  المالية  السوق  تعميق  في  أيضاً  القرار  هذا  سيساهم 

خالل الشهر    "مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة(" أعلنت شركة    .االستثمارية لشرائح المستثمرين األجانب

  2018يأتي ذلك بعد اإلعالن عن تأسيس الشركة في عام  السعودية.    عن بدء ممارسة أعمالها في السوق  الماضي 

 " مقاصة "سوف يساهم تشغيل    .وإعالن الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري

 مظلتها.  في تطوير خدمات المقاصة وضمان التسوية للصفقات المتداولة في السوق أو خارجها التي تقع تحت  

، أصدر  السعودية  المالية )فينتك( في السوق المالية  ات  التقنيفي مجال  بتكار  اال توفير إطار تنظيمي يدعم  وبهدف  

هيئة قراره  مجلس  السعودية  المالية  طلب   السوق  على  المُ   بالموافقة  المالية  التقنية  تجربة  إحدى  قدم  تصريح  من 

من اختبار تقنية التداول االجتماعي   تقنية التداول االجتماعي التي ستمكن  الختبار  الشركات العاملة في هذا المجال

متابعين(   )عمالء  العمالء  من  لمجموعة  تتيح  )عمالء    اإلطالع التي  آخرين  لعمالء  االستثمارية  المحافظ  على 

   المحافظ، ذلك بهدف االسترشاد بإستراتيجياتهم االستثمارية. والصفقات المنفذة لصالح هذه ،(متبوعين 

لدعم تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة    ،وفق هيئة السوق المالية السعوديةيأتي  إلى أن هذا التصريح  تجدر اإلشارة  

رب ابتكارات االستقبال طلبات تج،  2019في شهر نوفمبر من عام  التي سبق اإلعالن عنها  ابتكارات التقنيات المالية  

كما    .هيئة السوق المالية السعوديةالتي تخضع إلشراف  عمل سوق األوراق المالية  المالية ذات العالقة ب   اتالتقني 

رابعة للحصول على تصريح تجربة  الهيئة عن فتح باب التقديم الستقبال طلبات الدفعة ال  شهد الشهر الماضي إعالن

الهيئة كافة   . ودعت2020نوفمبر    30وحتى تاريخ  ،  2020أكتوبر    1من يوم الخميس الموافق    التقنية المالية ابتداءً 

التقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، على أن تكون   إلى المهتمين بالتقنية المالية ورواد األعمال  

االبتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة والمنافسة وتوفر حلول أفضل للمطابقة وااللتزام  منتجاتهم تعزز  

 .وإدارة المخاطر في السوق المالية بالمملكة
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أعمالها وسلوكها   شركة مساهمة عامة توافقتلعشرين    سوق مسقط لألوراق المالية  شهد الشهر الماضي اعتماد

والمراجعة المالية اإلسالمية وذلك   المالي مع متطلبات الشريعة حسب القواعد الشرعية المقرة من هيئة المحاسبة

أن قائمة الشركات  على    . ينص القانون في سوق مسقط2020حسب البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري 

 وحذف الشركات التي تفقد  ر، كل ثالثة أشهر بإضافة الشركات الملتزمة بالمعايي  يتم مراجعتهاافقة مع الشريعة  المتو

 ماليةشركة متوافقة مع المعايير الشرعية لسنة    15التي تضم أفضل  ،  فيما يتعلق بعينة المؤشر الشرعي   .أهليتها

 . عينة المؤشرفي  ثالث شركات  تضمين القائمة، كما شهدت شهدت خروج ثالث شركات  فقد ،كاملة

صدار آليات وضوابط استخدام خدمة التداول عبر إخالل الشهر الماضي عن    سوق دمشق لألوراق الماليةأعلن  

وذلك عبر تقدم شركات الوساطة    ،اإلنترنت، بحيث يُتاح للمستثمرين إدخال أوامر البيع والشراء من خالل هذا النظام

الالزم الموافقة  ثم الحصول على  للهيئة، ومن  بتقديم طلب  ذلك  الراغبة في  بُعد وفق    ةالمالية  التداول عن  لتنفيذ 

 ضوابط لحماية المستثمرين وضمان أمن الفضاء اإللكتروني.

بورصة على مساهميها للسنة عن انخفاض حصيلة توزيعات أرباح الشركات المدرجة في ال  بورصة فلسطينأعلنت  

مليون دوالر أمريكي، بتراجع بلغت نسبته    160، والتي أعلنت الشركات عن توزيعها، لتسجل نحو  2019المالية  

مليون دوالر أمريكي. من جانب آخر، أعلنت    188التي بلغت ما يقارب    2018في المائة عن توزيعات عام    14.89

، عن لى قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةإاستناداَ  شهر سبتمبر،    خالل األسبوع الثالث من  بورصة فلسطين

هيئة  إعادة تنظيم إجراءات التداول لتعود كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وبالتالي يكون القرار الصادر عن  

 وارئ، الغٍ. ، بشأن الضوابط الخاصة بالتداول خالل فترة الط2020إبريل    21بتاريخ    سوق رأس المال الفلسطينية

نصت على تقليص ساعات التداول وتقليص  التي  بريل الماضي مجموعة من الضوابط  أفي    أصدرتكانت الهيئة قد   

تضمن قرار إعادة تنظيم    .تماشيا مع حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا ر،  الحد األقصى لتذبذب األسعا

في المائة. يُشار في   7.5السعري في الجلسة الواحدة للسوق األولى إلى  التداوالت تعديل الحدود القصوى للتذبذب  

التي عززت قدرتها على العمل وسط اإلجراءات االحترازية   هذا السياق، إلى الجهود السابقة لبورصة فلسطين 

ونية المتاحة  المعمول بها بسبب جائحة كورونا، حيث يُمكن للمستثمرين القيام بتعامالتهم من خالل الوسائل اإللكتر

 دون الحاجة للحضور الشخصي لشركات الوساطة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة.

 اإللكتروني من خالل مبادرة مشتركة مع هيئة قطر لألسواق المالية لتطبيق نظام جديد لإلفصاح    بورصة قطرتستعد  

النظام لإلفصا   .تحت مسمى منصة )إفصاح( ،( XBRL)  منهجية  إلى يستند   المالية  سيستخدم هذا  البيانات  ح عن 

غيرها  ومثل أخبار الشركات وأحداث الشركات    ،السنوية( والبيانات غير الماليةوالسنوية ونصف السنوية  ربع  )

سيتم تطبيق النظام الموحد لإلفصاح عن البيانات  .  األخرى المطلوبة من الشركات المدرجة  اإلفصاحيةمن البيانات  

لزامي إبداية من خالل مرحلة تجريبية، وصوالً إلى تطبيقه بشكل  في ال ( XBRLة ) المالية وغير المالية باستخدام لغ

الربع  خالل  تتوقع بورصة قطر تطبيق النظام الحالي بشكل إلزامي على الشركات المدرجة    على الشركات المدرجة.

 . 2020الثالث لعام  

، الذي يعتبر  2020سبتمبر    1  بتاريخ  "بيتك كابيتال ريت" عن بدء إدراج صندوق    بورصة الكويت أعلنت شركة  

سوق. يأتي هذا اإلدراج بناًء على التزام بورصة  اليتم إدراجه في    (درة للدخل )متداول مُ دوق عقاري محلي  أول صن 

تجدر    .صدرين والمستثمرين بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لتلبية جميع احتياجاتهمالكويت بتزويد المُ 

شركة شمال الزور األولى  " بعد إدراج  العام في بورصة الكويت  الثاني خالل هذا  يعد  هذا اإلدراج    إلشارة إلى أن ا

  هدر للدخل )متداول( في السوق منذ تدشينوهو أول إدراج لصندوق عقاري مُ  ،في السوق األول "للطاقة والمياه
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جذب المزيد من  و هذا اإلدراج في تنويع االستثمارات  . يساهمالمرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق ذلك في إطار

  .ةالمستثمرين إلى سوق المال الكويتي

الكويت خالل شهر سبتمبر عن   بورصة  أعلنت  في  كما  أسهمها  األولإدراج  التداول   السوق  من جلسة  اعتبارا 

االثنين يوم  التداول    14الموافق    االفتتاحية  رمز  تحت  قطاع "البورصة"سبتمبر،  إدراجها ضمن  يتم  أن  على   ،

شركة، فيما سيرتفع    174إلى    البورصة الكويتيةيرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في    الخدمات المالية، بذلك

أوضحت الشركة أنها تهدف لتعزيز مكانتها كرائد إقليمي   .شركة 20السوق األول إلى  عدد الشركات المدرجة في 

 ، أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق األوسط  تعتبر  فهي   اإلدراج،من خالل هذا    العربية  بين البورصات

 .تهأول كيان حكومي في الكويت تتم خصخص التسعين في المائة، كما تعتبر تفوق ملكية بنسبة 

جمعة بما يسمح بإتاحته ألول مرة على األوراق  عن االنتهاء من تطوير نظام الحسابات المُ   البورصة المصرية أعلنت  

،  2020سبتمبر    03قيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذلك بداية من جلسة تداول الخميس الموافق  المالية المُ 

والشر البيع  أوامر  تنفيذ  عملية  تسهيل  في  من  ليسهم  المالية  األوراق  وتخصيص  حجز  إجراءات  تبسيط  عبر  اء 

سوق الشركات الصغيرة    جاء هذا اإلجراء في إطار خطة إعادة هيكلة  .لى الحسابات األصليةإجمعة  الحسابات المُ 

والمتوسطة، الذي انبثق بناًء على مقترح من المستثمرين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين معدل  

  .السوق  هوراق المالية في هذنشاط األ 
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ارتبطت حركة التداوالت في عدد من أسواق المال العربية بالتطورات االقتصادية ذات الصلة بمدى قدرة اقتصاداتها على 

التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد وسط تباين مؤشرات األداء االقتصادي التي تم اإلعالن عنها مؤخراً بين الدول 

قتصادية بدء تعافي أنشطة اإلنتاج واالستهالك في عدد من الدول العربية،  العربية، ففي حين أظهرت بعض المؤشرات اال

 أظهرت بيانات أخرى ركود أكبر مما كان متوقعاً في دول عربية أخرى. 

شهدت سبع بورصات عربية تحسناً في مؤشرات أدائها بنهاية إغالق شهر    ،على صعيد مؤشرات األداء للبورصات العربية

في  مدعومةً بتخفيف قيود السفر  مستفيدة من بوادر التعافي االقتصادي و  ،مقارنة مع شهر أغسطس  ،2020سبتمبر من عام  

أدائها  هذه الدول بارتفاع ، مما ساهم في تحسن مستويات ثقة المستثمرين وعودة الروج اإليجابية في األسواق، ومعززةً 

 لبنوك، والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات. من أهمها قطاعات اواألسهم المدرجة في عدد من القطاعات القيادية 

السعودية حركة االرتفاعات المسجلة في مؤشرات األداء لشهر سبتمبر حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة    المالية  قادت السوق 

عدد من القطاعات القيادية خالل الشهر من بينها قطاع البنوك   صعودنقطة مستفيداً من    8299في المائة ليصل إلى    4.51

مؤشر البنوك التجارية المكاسب التي حققها  ئة مدعوماً بفي الما  3.88والصناعة. كذلك ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة  

في المائة    3.11. كما سجل كذلك مؤشر سوق العراق لألوراق المالية ارتفاعاً بنسبة  خالل الشهر الماضي  ومؤشر الخدمات

من خالل الندوات،  بما يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها إدارة السوق على صعيد التثقيف المالي، وتوعية المستثمرين،  

، جاء  سبتمبرفي المقابل، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية انخفاضاً خالل شهر   والدورات التي تقدمها عن بُعد. 

نقطة بنهاية شهر  3614.6في المائة ليصل إلى  4.17في مقدمتها سوق مسقط لألوراق المالية التي تراجع مؤشرها بنسبة  

 . نهاية شهر أغسطسنقطة ب 3771.9سبتمبر مقابل 

في جميع األسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق  ، فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً  تعلى مستوى قيمة التداوال

في   72النقد العربي ألسواق المال العربية خالل الشهر الماضي باستثناء سوق مسقط، حيث ارتفعت قيمة التداوالت بنسبة 

. قادت بورصة فلسطين االرتفاعات الُمحققة في قيمة بر مقارنة بمستوياتها المسجلة في شهر أغسطسفي شهر سبتم  المائة

إعادة تنظيم إجراءات التداول لتعود كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، واتجاهها إلى  بقرار البورصة  بما يعكس  التداول  

خر، سجل حجم التداول في أسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة  من جانب آ  تمكين المستثمرين من تنفيذ التداوالت إلكترونياً.

مستفيداً من تحسن حجم األوراق المالية المتداولة في ثالثة عشرة سوقاً مالياً عربياً جاء في مقدمتها بورصتي    في المائة  24

 بيروت وفلسطين. في حين سجل حجم التداول انخفاضاً في كل من سوق مسقط والبورصة المصرية. 

  التي ، تحسناً على مستوى القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة،  2020حققت األسواق المالية العربية خالل شهر سبتمبر  

في المائة مقارنة بنهاية شهر أغسطس. حيث سجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية،    2.7ارتفعت بنسبة  

بورصات عربية أخرى. جاءت بورصة البحرين في مقدمة البورصات العربية التي خمس  تراجعت القيمة السوقية في  فيما  

شهدت ارتفاعاً في القيمة السوقية بنهاية تعامالت شهر سبتمبر، حيث ارتفعت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة  

شط لقطاع البنوك التجارية خالل مليار دوالر، مدفوعة بحركة التداول الن  2.4في المائة لتصل إلى    3.88  حوالبحرين بن

. في حين حققت بورصة الكويت مكاسباً على مستوى قيمتها السوقية في نهاية شهر سبتمبر لتحقق  2020شهر سبتمبر  

من جلسة التداول    شركة بورصة الكويت عن إدراج أسهمها في السوق األول اعتباراً بإعالن    ة، مدعوم3.32ارتفاعاً بنسبة  

في حين سجلت خمسة    .عزز من مستويات ثقة المستثمرينالذي    األمر،  2020سبتمبر  14االفتتاحية يوم االثنين الموافق  

بنسبة  للسوق  بورصات عربية تراجعاً في القيمة السوقية، جاء في مقدمتها البورصة المصرية حيث انخفضت القيمة السوقية  

المائة خالل شهر س  1.93 إلى    2020بتمبر  في  تعامالت شهر    40مليار دوالر مقابل    39.2لتصل  بنهاية  مليار دوالر 

 أغسطس بما يعكس تراجع األسهم المدرجة في عدد من القطاعات المدرجة بالسوق. 

  

( 2020)سبمترب  أأسواق املال العربية  مؤرشات أأداء    
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