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)نقطة( 2021 أكتوبرشهر  قيمة المؤشر إغالق  481.47  

)نقطة( 2021 سبتمبرشهر  قيمة المؤشر إغالق  470.50  

 (2021 أكتوبر 28) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  481.76

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 | أكتوبر | عشر السادسالعدد 

المالية  لألسواق  العربي  النقد  لصندوق  المركب  المؤشر  أنهى 

شهر   تعامالت  عامالعربية  من  مستوى    2021  أكتوبر  عند 

  6.97المائة أي ما يعادل    في  1.47  بنحو  مرتفعا    ،نقطة 481.47

شهر    نقطة بنهاية  عام    سبتمبرمقارنة  يعكس  ،  2021من  بما 

في   الُمسجل  العربية   غالبيةاالرتفاع  البورصات  أداء  مؤشرات 

المركب  الُمضمنة المؤشر  ارتفاع  .في  ليعكس  المؤشر    جاء 

منذ  العربية المالية  حركة التعافي التي تشهدها األسواق  مواصلة 

شهري،  2021عام    بداية أساس  ذلك،  .على  ضوء  سجل    في 

المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية  

بلغ  حيث    2021أعلى مستوى له خالل عام    أكتوبرشهر  خالل  

تداوالت نقطة    481.76نحو   عام    28  يوم  بنهاية  من  أكتوبر 

2021  . 

عربية    بورصة  عشرة  اثنتيأداء    مؤشرات  ، سجلتالصددفي هذا  

تصدرت البورصة    .2021من عام    أكتوبربنهاية شهر  ارتفاعا   

حققة على مستوى مؤشرات أداء  المُ   االرتفاعاتالمصرية حركة  

في   8.59مؤشرها ارتفاعا  بنسبة  تسجيل البورصات العربية مع 

بنحو    .المائة ارتفاعا   مسقط  بورصة  سجلت  في    3.36كذلك 

من    شهدتفيما    المائة. كل  البيضاء بورصات  والدار  دمشق 

ارتفاعا    وقطر وعّمان والبحرين وأبوظبي والسعوديةوالكويت  

في المائة. كما سجلت بورصتا    2.95و  1.81تراوحت بين    بنسب

في    ارتفاعا  بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.   دبي وفلسطين

عربيتي بورصت أداء    اتمؤشر  تشهد المقابل،   في    تراجعا    ني ن 

 . 2021من عام  أكتوبرشهر نهاية 

 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

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 

 

، في فعالية "أسعبوع المسعترمر العالمي"  منهاشعار  عدد  فقد   الماضعي،  الشعهرعلى صععيد التطورات التي شعهدتها البورصعات العربية خالل  
 .في أسواق األوراق المالية واالحتيالالتمويل المستدام وتالفي عمليات الغش الضوء على مواضيع  ألقتالتي 

من جانب آخر، واصععلت البورصععات العربية جهودها نحو توسعععة قاعدة الشععركات المدرجة في األسععواق الرئيسععة، جاء ذلك من خالل  

السعوق   في نين جديدتيشعركتالسععودية   السعوق الرئيس. كما أدرجت السعوق الماليةن في  ين جديدتيإعالن سعوق أبوظبي عن إدرا  شعركت
كما واصععلت   .  ، مدعومة  بعودة نشععاا الطروحاتالسععوق الرئيسإدرا  شععركتين جديدتين في  بالبورصععة المصععرية  قامت الرئيس. كذلك  

سعوق العراق لألوراق المالية شعركة  أدرجت    ، حيثالبورصعات العربية جهودها نحو توسععة قاعدة الشعركات المدرجة في األسعواق الرانوية
بنك   عنأعلن سعععوق الوراوم لألوراق المالية عن إدرا  صعععندوق تمويل قطاع التعدين االسعععترماري الصعععادر  إلاار، . في ذات اجديدة

 .مليار جنيه 1.5االسترمار المالي برأس مال قدره 

العالمية متوسععطة أعلن سععوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدرا  برناما السععندات  من جهة أخرى، وفي إاار تنمية أسععواق أدوات الدين، 
وفي إاار تعزيز أنشععطة أسععواق رأس المال من . في ذات السععياق،  مليار دوالر  3األجل الصععادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت  

عن قيام وزارة المالية في  المالي  أعلن سعوق دبيفقد  خالل تطوير سعوق السعندات الحكومية إلى جانب سعوق السعندات والصعكو  التجارية، 

مليار   4يمة إجمالية بلغت نحو بقولة اإلمارات العربية المتحدة بقرع جرس التداول على سعععندات اإلمارات السعععيادية في "ناسعععدا  دبي" د
 .لدولة اإلمارات اإلتحاديةمن قبل الحكومة الُمصدرة األولى من نوعها  السندات تعدالتي دوالر أمريكي، و

مالية لتعزيز دوره الريادي من خالل تشعجيع الشعركات الصعغيرة والمتوسعطة على اإلدرا  في سعوق أبوظبي لألوراق الانطالقا  من سععي  

أعلنت بورصعة تونس ،  جهة أخرىمن   مليارات درهم.  5بقيمة تبلغ حوالي  لالكتتاباتإاالق صعندوق أبوظبي عن سعوق  الالسعوق، أعلن  
  2020التي جاءت إيجابية في معظمها مقارنة بنتائا العام الماضععي   المدرجة،لشععركات  ل  2021 لعام  سععنويةالنصعع     نتائاإجمالي العن 

من جانب  ( لسندات التنمية الحكومية.27الفترة. في سياق آخر، أعلنت بورصة البحرين عن بدء االكتتاب المباشر في اإلصدار رقم )  لنفس

الشععععركات المعدرجة ضععععمن مؤشععععر   بعقعد دورة تدريبيعة لممرليبالتععاون مع برناما األمم المتحعدة اإلنمعائي    بورصععععة عمّعانقامت  ،آخر
(ASE20للتعري  بأهمية إصدار تقارير االستدامة من قبل الشركات ).  

العالمية للسععندات    مؤشععراتالاألجنبي في أدوات الدين من خالل اإلنضععمام إلى  االسععترمارمن جهة أخرى، وتعزيزا  لمسععاعيها نحو تنمية 

لألسعواق الناشع،ة، أعلنت وزارة المالية المصعرية عن انضعمام مصعر رسعميا  لمؤشعر )جي بي مورجان( للسعندات الحكومية   السعيادية العالمية
دود  تعديل ح  عن  البورصعة المصعرية  أعلنتفقد   ،على صععيد تطوير األار التشعريعية والرقابية  .2022ام بداية من نهاية شعهر يناير من ع

الُمطبقة سعابقا ، وإيقاف التداوالت إلى في المائة   5  نسعبة في المائة بدال من  10نسعبة  إلى "  EGX100االيقاف المؤقت على المؤشعر العام "

وق  إاار جهود السع . في ذات السعياق، وفي  في المائة  10 النسعبة السعابقة البالغة من في المائة بدال    20بنسعبة المؤشعر   جلسعة عند هبواالنهاية  
أعلنت سعوق دمشعق لألوراق المالية عن تعديل فقد  نحو تعزيز ضعمان دقة مؤشعراتها بما يودم القرارات االسعترمارية للمتعاملين في السعوق،  

 .5 فاصيل طالع صفحة للمزيد من الت .(DLXعينة مؤشر األسهم القيادية )

 

 

 

 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 باستودام رقم باش المتسلسل، عالوة على باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

 .يضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف ري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابشكل دواألمريكي في نهاية الفترة. يتم 

 

1.47%                
    

 

 

 

 

 التغير الشهري
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 محتويات العدد 

 

شعهدته على أسعاس  أدائها التصعاعدي الذي    منحنى  على  2021في شعهر أكتوبر من عام حافظت غالبية مؤشعرات أداء البورصعات العربية 

مؤشععرات قيم التداول لعدد من البورصععات العربية، ومؤشععرات القيمة السععوقية  في ظل ارتفاع . جاء ذلك  2021عام منذ بداية    يشععهر

قارات، والبنو ، لعا مؤشعرات أداء قطاعاتكما دعم ارتفاع    .لجميع البورصعات العربية الُمضعمنة في قاعدة بيانات صعندوق النقد العربي

حركة التعافي التي تشعهدها البورصعات العربية خالل   مواصعلة. وفي ضعوء  أداء عدد من البورصعات العربية  ،والمواد األسعاسعية، والطاقة

 عدد من  الجديدة في  اإلدراجات، إضععافة إلى  الماضععي مواصععلة نشععاا الطروحات األولية  الشععهر، شععهدت األسععواق العربية  2021عام 

. وجذب اإلسعترمار األجنبي  تداوالت،ال  سعق السعيولة ورفع    زيادة مسعتوياتنحو   اسعتمرار سععي البورصعاتفي ظل  البورصعات العربية

مؤشعرات عدد من البورصعات   وتسعجيلمسعتويات مرتفعة نسعبيا ،  وتسعجيلهاصععود األسععار العالمية للنفط  مواصعلة  ، عالوة على ما سعبق

 بشكل إيجابي على أداء البورصات العربية.انعكست  ،2020شهر نوفمبر من عام  ذمن لها شهريفضل أداء أل العالمية

تراجع مؤشرات قطاعات السياحة، والنقل والشحن، والمواصالت، عالوة   نتيجة  نين عربيتيبورصتفي المقابل، انوفضت مؤشرات أداء  

  مسعتوىعلى   التداول، وتسعجيل المسعترمرين األجانب في عدد من هذه البورصعات صعافي بيع موجب.  وقيمأحجام   مؤشعرات  على تراجع

المدرجة بقاعدة بيانات البورصعات  تداوالت  قيمة  ارتفاع  2021من عام   أكتوبرشعهر    شعهدفقد  نشعاا التداوالت في أسعواق المال العربية، 

  بورصعتي قطر  هاتصعدرت ،في قيم تداوالتها ارتفاعا  بورصعات عربية  خمسسعجلت    ، حيثفي المائة  1.59بنسعبة   صعندوق النقد العربي

، سعععجل حجم التداوالت في البورصعععات  المقابلفي  .  في المائة على التوالي  30.87و  27.66بنسعععب بلغت   يهامع ارتفاع مؤشعععر  ودبي

في بورصعات عربية تراجعا    سعتشعهدت    ،. في هذا الصعدد2021من عام  أكتوبرخالل شعهر   في المائة  73.71بنسعبة   انوفاضعا   العربية

 .2021في نهاية شهر أكتوبر من عام أدائها 

 ةمقارن، في المائة  4.38ارتفاعا  بنسعبة   2021 من عام أكتوبرسعجلت بنهاية شعهر  فقد  القيمة السعوقية ألسعواق المال العربية،   صععيدعلى 

عربية البورصعات  جميع السعجلت  . في هذا الصعدد،  2021بداية عام  محافظة بذلك على مكاسعبها الُمحققة منذ  ، الشعهر السعابق عليهنهاية  ب

تصععدرت سععوق أبوظبي لألوراق المالية البورصععات    ارتفاعا  في قيمتها السععوقية. في المؤشععر المركب لصععندوق النقد العربي  ُمضععمنةال

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة  في المائة.  7.14الُمحققة مع تسجيل مؤشرها ارتفاعا  بنحو  االرتفاعاتالعربية على مستوى حركة 

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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  سعبتمبر في نهاية شعهر   شعهدته  الذياإليجابي  لألداءالبورصعات العربية   غالبيةمواصعلة تسعجيل   2021  من عام  أكتوبرشعهر  شعهد 

جاء ذلك  .2020منذ نهاية عام  البورصععات على أسععاس شععهري   تشععهدها  حركة التعافي التي  إاار مواصععلة في، 2021من عام  

مؤشعرات القيمة السعوقية لجميع البورصعات العربية ارتفاع  البورصعات العربية، و معظممؤشعرات قيم التداول ل  رتفاعال  انعكاسعا  

نحو  البورصعات العربية  مسعاعي في ظل، 2021من عام    سعبتمبرشعهر مقارنة  ب الُمضعمنة في قاعدة بيانات صعندوق النقد العربي

 الشعركاتوبورصعات   ،في األسعواق الرئيسعةقاعدة الشعركات الُمدرجة  يع  وتوسع  ت،التداوال وتنشعيط حركة  ،زيادة عمق األسعواق

 مت في البورصععات العربيةت  من خالل عودة نشععاا الطروحات األولية، وعمليات اإلدرا  الجديدة التي ،الصععغيرة والمتوسععطة

نتائا أعمال الشعععركات عن الربع عن  عالوة على بدء إعالن عدد من البورصعععات العربية  ،2021خالل شعععهر أكتوبر من عام  

تحسععن اسععتمرار  األسععواق المالية العالمية، و تحسععنتواصععل  كما كان ل  ، التي جاءت إيجابية في معظمها.2021الرالث من عام  

  .2021من عام  أكتوبرشهر يجابيا  على أداء البورصات العربية خالل إأثرا   األسعار العالمية للنفط

 

تحسعن نشعاا  نتيجة ،2021من عام  أكتوبرشعهر في ارتفاعا   عربية  عشعرة بورصعة  اثنتي  مؤشررا  أدا  شعهدت، في هذا السعياق

  ، والبنو   ،واالتصععاالت  ،السععلع األسععاسععية، من أهمها قطاعات  في البورصععات العربية  التداوالت لعدد من القطاعات المدرجة

مقارنة  بشعهر سعبتمبر   2021من عام    أكتوبرشعهر في  انوفاضعا   نين عربيتيتبورصع أداء    اتمؤشعر تشعهدفي المقابل،  .والودمات

 من العام ذاته.

حيث   .2021  من عام  أكتوبرفي مؤشعرات األداء لشعهر  رتفاعات المسعجلةالحركة ا  مصعر ومسعقط  يبورصعتكل من  تتصعدر

في   في رفع معدالت التداول ومسععتويات السععيولة ،إضععافة إلى إدرا  عدد من الشععركات  ،سععاهم عودة نشععاا الطروحات األولية

على مؤشر األداء العام لبورصة  بشكل إيجابي   بالمائة 2.68مؤشر القطاع المالي بنسبة ارتفاع   انعكسبينما  .  البورصة المصرية

 .2021شهر أكتوبر من عام في نهاية مسقط  

شعهر نقطة في  11420إلى مسعتوى  ليصعلفي المائة،  8.59ارتفاعا  بنسعبة البورصعة المصعرية سعجل مؤشعر   ،اإلاارفي هذا  

أداء  ارتفععت مؤشععععرات  حيعث    ،المعدرجعةقطعاععات  ال  ععدد منه  تع األداء اإليجعابي العذي شععععهعد، معدعومعا  بع 2021من ععام    أكتوبر

على    .في المائة على التوالي 6.6و 6.3و 4.5و 3.4بنسعععب بلغت   ،الودمات، والطاقة، والمواد األسعععاسعععية، والبنو : قطاعات

مقارنة   2021من عام   أكتوبرشعهر   فيمليار جنية   10.3  بنحو شعهري   على أسعاسارتفاعا  سعجلت فقد   التداوالت،قيمة   مسعتوى

ار ملي 12.53صعل إلى نحو يل  التداولجم  ح  ارتفع ،في ذات السعياق .جنيهمليار   101.7  إلىلتصعل   ،2021من عام   سعبتمبربشعهر  

البورصععة    حققتفقد   ،القيمة السععوقية صعععيد. على  2021من عام   سععبتمبرشععهر  نهاية في سععهم ار ملي 10  بنحو  سععهم، مقارنة  

مليار  741.7 نحو لتصعل إلى  ،في البورصعة  الجديدة باإلدراجات، مدعومة مصعري جنيهمليار  38.4 بحواليا   مكاسعب  المصعرية

 .2021من عام   سبتمبرشهر بمقارنة  2021من عام   أكتوبرشهر    بنهاية جنيه

من   أكتوبرشعهر  في نهاية  نقطة 4075إلى مسعتوى  ليصعل  في المائة،  3.36بنسعبة    بورصعة مسعقطمؤشعر   ارتفع  ،السعياق  ذاتفي 

القطاع الودمات، و قطاعأداء  اتارتفاع مؤشععر  عكس ذلك  .الشععهر السععابق عليه  مسععتواه المسععجل في نهايةبمقارنة  ، 2021عام  

حققت فقد القيمة السععععوقية،   صعععععيدعلى    .في المائة على التوالي 5.4و 2.71و 2.23الصععععناعة، بنسععععبة بلغت  قطاع  و  ،المالي

، 2021من عام    أكتوبرشعهر  بنهاية  مليار لاير  22.08  حوالي  لتصعل إلى ،مانيلاير عُ   مليون  84.4نحو  بلغت    مكاسعب  البورصعة

 16.8بنحو    انوفاضا  على مستوى قيمة التداوالت، فقد سجلت  .2021من عام    سبتمبرشهر في نهاية  مليار لاير  22مقارنة بنحو  

في ذات  .مليون لاير 48.8 نحو ، لتصععل إلى2021سععبتمبر من عام  مقارنة  بشععهر   2021في شععهر أكتوبر من عام مليون لاير 

، 2021من عام    أكتوبرشعهر سعهم في مليون  254.9 نحو إلى  ليصعل سعهم مليون 52.8تراجعا  بنحو   حجم التداول شعهد السعياق،

 .2021من عام بتمبر  شهر سب مقارنة

 

 ( 2021  أكتوبر أسواق املال العربية ) مؤرشات أداء  
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 األسععواققيمة تداوالت    في  تحسععنا   2021من عام    أكتوبرشععهر شععهد فقد ، في البورصررا  العربية  قيمة التداوال  صعععيدلى  ع

مقارنة بمسععتوياتها المسععجلة في ، المائةفي    1.59بلغت نحوبنسععبة  مدرجة بقاعدة بيانات صععندوق النقد العربيالالمالية العربية 

بورصات عربية  تسعبورصات عربية. في المقابل سجلت  خمسقيمة تداوالت   ارتفاع  نتيجة، 2021  من عام  سبتمبر شهرنهاية  

  .في مؤشرات قيمة التداول انوفاضا  

 ،في المائة 30.8بنسبة بلغت  ارتفاع في قيمة التداوالت خالل الشهر الماضي ةأعلى نسبسعجل سعوق دبي المالي  اإلاار، في هذا  

السععودية ومصعر والكويت ارتفاعا  بنسعب بلغت  ات  فيما شعهدت بورصع  .في المائة 27.6ارتفاعا  بنحو   قطر بورصعةكذلك سعجلت 

 في المائة على الترتيب. 26.14و 11.2و 5.8

، 2021من عام    أكتوبرشعهر في في المائة   73.71بنحو    انوفاضعا   فقد سعجل، العربية  التداول في البورصرا  حجم  مسعتوىعلى  

بورصعات عربية  تسععسعجلت  ،التداول. في المقابل أحجامعلى مسعتوى مؤشعرات   تراجعا  بورصعات عربية   سعتفي ظل تسعجيل  

مع ارتفاع    حركة االرتفاعات المسععجلة  تونسة بورصعع  تصععدرت .2021من عام    أكتوبرنهاية شععهر  حجم تداوالتها بفي   ارتفاعا  

ارتفاعا    والكويت دمشعق وقطر وأبوظبي ومصعر والبحرينبورصعات كل من  شعهدتكما   .في المائة 182حجم تداوالتها بنسعبة  

في المائة  6.86و 4.37بنسعب بلغت   السععودية ودبيارتفع حجم التداول في كذلك  .في المائة 25.6و 10.56  تراوحت بينبنسعب  

 على التوالي.

المدرجة في قاعدة بيانات المؤشععر المركب لصععندوق النقد العربي، فقد   العربية صررعيد القيمة السرروقية لقسررواق الماليةعلى  

في المائة في  4.38ارتفاعا  بنحو   حيث شععهدت، 2021عام شععهر سععبتمبر من بنهاية  المحققةواصععلت المحافظة على المكاسععب 

القيمة  في هذا اإلاار، سععجلت .2021محافظة  بذلك على مكاسععبها المسععجلة منذ بداية عام   ،2021شععهر أكتوبر من عام  نهاية  

  .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ُمضمنةالعربية ال بورصاتال جميعفي  السوقية ارتفاعا  

ليرتفع    ،القيمة السعوقية في حققةحركة االرتفاعات المُ البورصعات العربية على مسعتوى   لألوراق المالية  أبوظبيسعوق  تصعدرت 

القيمة السعوقية لألسعهم تحسعن نشعاا اإلدرا  في السعوق، عالوة على  ببشعكل أسعاسعي  مدعومة، المائة  في 7.14مؤشعرها بنحو  

السععودية ومصعر ارتفاعا  في قيمة و  بورصعات كل من الكويتكذلك حققت  .والعقارات  واالسعترمار  البنو قطاعات  المدرجة في 

من عّمان وبيروت والبحرين وقطر بورصعععات كل   شعععهدتكما    .التواليفي المائة على    5.47و 4.46و 3.99  تها بنحوامؤشعععر

بورصعات كل من سعجلت فيما   .  في المائة 2.99و 1.03  تراوحت بينبنسعب    في قيمتها السعوقية ارتفاعا   ودمشعق والدار البيضعاء

 أقل من واحد في المائة. بلغت  ارتفاعا  بنسبة ومسقط ودبي فلسطين

 

  

 ( 2021  أكتوبر مؤرشات أداء أسواق املال العربية ) 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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 2021البورصا  العربية تعلن عن مشاركتها في فعالية أسبوع المستثمر العالمي 

الضعوء على مواضعيع  ألقتالماضعي في فعالية "أسعبوع المسعترمر العالمي"، التي  الشعهرشعار  عدد من البورصعات العربية خالل  

التمويل المسععتدام وتالفي عمليات الغش واالحتيال. يمرل أسععبوع المسععترمر العالمي المنصععة األبرز عالميا  لتعزيز الوعي المالي  

للبورصعععات العربية للتعاون مع الجهات التنظيمية ذات العالقة،    مهمة    فرصعععة    ويُعدين، وترسعععيم ممارسعععات حماية المسعععترمر

لضعمان اتسعاق براما التوعية المالية مع أفضعل الممارسعات المتبعة عالميا ، بما يحمي مصعالس المسعترمرين ويضعمن حقوقهم. في 

التي تشعرف عليها المنظمة الدولية لهي،ات  التوعوية  ةبورصعة في موتل  أنحاء العالم في هذه الحمل 78نحو   شعار هذا اإلاار، 

أكتوبر من عام   10التي انطلقت بداية من  األوراق المعاليعة "أيوسععععكو"، ذلك عبر تنظيم عدد من األنشععععطعة والفعاليات التوعوية  

 لمدة أسبوع. 2021

 حول تقارير االستدامة  (ASE20) بورصة عّمان تعلن عن عقد دورة تدريبية للشركا  المدرجة في مؤشر

اسعتمرارا  لسععي بورصعة عّمان المتواصعل نحو تعزيز تنافسعية سعوق رأس المال والشعركات المدرجة فيه، وتطبيق أفضعل المعايير  

لزام الشععععركات المدرجة ضععععمن توجه البورصععععة إلوالممارسععععات العالمية المتعلقة بمعايير اإلفصععععاف والشععععفافية ضععععمن 

، قامت البورصعععة بالتعاون مع برناما األمم المتحدة 2022دار تقارير االسعععتدامة اعتبارا  من عام  بإصععع  ،(ASE20)مؤشعععر

للتعري  بأهمية إصعدار تقارير االسعتدامة من  (ASE20) بعقد دورة تدريبية لممرلي الشعركات المدرجة ضعمن مؤشعر اإلنمائي

التابعة  (SDG Impact Standards) الصعععادرة عن مبادرة  قبل الشعععركات، وكيفية إعداد تلك التقارير وفقا  ألحدل المعايير

   .لبرناما األمم المتحدة اإلنمائي

المستوى اإلشرافي والرقابي مع سلطة  المالية والسلع في دولة اإلمارا  تعلن عن توقيع مذكرة تعاون على  هيئة األوراق 

 ية في مصر بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك مع هيئة الرقابة المال ا  وتعقد اجتماع   التسجيل بسوق أبوظبي العالمي

انطالقا  من سععيها لتمكين شعركات المنطقة الحرة من ارف أسعهمها لالكتتاب العام في الدولة، أعلنت هي،ة األوراق المالية والسعلع 

مي في مجال في اإلمارات عن توقيع مذكرة تعاون على المسععتوى اإلشععرافي والرقابي مع سععلطة التسععجيل بسععوق أبوظبي العال

إدرا  أسععهم شععركات سععوق أبوظبي العالمي في أسععواق المال المحلية. يسععهم تطبيق المذكرة في توفير المزيد من االكتتابات في 

سعععوق األوراق المالية بالدولة، بما يعطي مزيدا  من الزخم للسعععوق، ويطرف المزيد من الويارات أمام المسعععترمرين ويمكن من 

 رات المحلية والوارجية.جذب المزيد من االسترما

تعزيز سعبل التعاون المشعتر  بين هي،ة األوراق المالية والسعلع في دولة اإلمارات وهي،ة الرقابة المالية    وبهدفمن جهة أخرى،  

في مصعععر، تم عقد اجتماع بين الطرفين في إاار السععععي نحو تكامل العمل بين الجهات التشعععريعية والرقابية في البورصعععات 

العربية لتطوير اآلليات التنظيمية لألنشععطة المالية غير المصععرفية. تم خالل االجتماع مناقشععة عدد من الموضععوعات في القطاع 

المالي، تتعلق بتنظيم وتنمية سععوق رأس المال، ومراقبة حسععن قيام السععوق بأداء وظائفه. كما شععملت المناقشععات، موضععوعات 

ين الجنسعععين، وتطوير واسعععتحدال منتجات وخدمات مالية غير مصعععرفية تالئم وتناسعععب  التمويل المسعععتدام، وتعزيز التوازن ب

احتياجات الف،ات الموتلفة من العمالء، إضععععافة إلى تطوير إجراءات الترخيز بمزاولة األنشععععطة الواصععععة باألوراق المالية،  

ت، ونشععععر الرقعافعة والتوعيعة المعاليعة وإجراءات التفتيش والرقعابعة عليهعا وعلى الشععععركعات المعدرجعة، وتوفير ونشععععر المعلومعا

 واالسترمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق األوراق المالية.

 

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

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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  عن تمديد ساعا  التداولو ن في السوق الرئيسةين جديدتييعلن عن إدراج شركت سوق أبوظبي لقوراق المالية

في إاار تعزيز نمو وتوسعيع أسعواق المال المحلية، ودعم تطور اقتصعاد الدولة والقطاع الواص، بهدف جذب شعريحة جديدة من 

، 2021أكتوبر   3للحفر" في السعوق الرئيس بتاريم  المسعترمرين، أعلن سعوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدرا  شعركة "أدنو  

تزيد  رؤوس أموالمن خاللها   تكشععركة مسععاهمة عامة. يأتي ذلك في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسععهم أدنو  للحفر، جمع

ريوه وأول أكبر إدرا  على اإلاالق في سعوق أبوظبي لألوراق المالية حتى تا  يمرل  مليار درهم، مما يجعل هذا االكتتاب 4  نع

 .إدرا  في المقر الجديد لسوق أبوظبي لألوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخرا  

في ذات السعياق، أعلنت سعوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدرا  شعركة )فرتيجلوب(، التابعة ألدنو  والمتوصعصعة في صعناعة  

االكتتاب  يعتبر هذا  كما   .يتم إدراجها في أسععواق المال في اإلمارات  ،أول شععركة تعمل وفق نظام المنااق الحرةلتكون   األسععمدة

 22مليار درهم أي  64أكرر من   البات االكتتابأكبر اكتتاب في تاريم سععععوق أبوظبي لألوراق المالية، حيث بلغ إجمالي   ثالث

مليار  21.2جلوب( عند اإلدرا  حوالي القيمة السععوقية لشععركة )فرتي  كتتاب. هذا وقد بلغتلال  ضعععفا  إلجمالي القيمة المسععتهدفة

مواصعلة لجهود السعوق الرامية إلى رفع معدالت التداول وزيادة السعيولة، أعلنت سعوق أبوظبي لألوراق من جانب آخر، و.  درهم

 .2021أكتوبر  3المالية عن تمديد ساعات التداول إلى خمس ساعات يوميا ، اعتبارا  من يوم األحد 

إطالق عن إدراج برنامج السررندا  العالمية متوسررطة األجل الصررادرة عن إمارة أبوظبي وسرروق أبوظبي لقوراق المالية يعلن 

 المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي لصندوق أبوظبي لالكتتابا 

رة أبوظبي بقيمة أعلن سعععوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدرا  برناما السعععندات العالمية متوسعععطة األجل الصعععادرة عن إما

تتوزع السععععنعدات على ف،تين، حيعث يبلغ حجم   .2021أكتوبر    19مليعار دوالر أمريكي بعدايعة من يوم الرالثعاء    3إجمعاليعة بلغعت  

سعنة نحو   30مليار دوالر أمريكي، فيما يبلغ حجم اإلصعدار الراني البالغ مدته  1.75سعنوات نحو   10اإلصعدار األول البالغ مدته 

  .ر أمريكيمليار دوال 1.25

تشعععجيع الشعععركات   من خاللمواصعععلة لجهود سعععوق أبوظبي لألوراق المالية الرامية لتعزيز دوره الريادي  من جهة أخرى، و

السعوق، بهدف تعزيز جهود تعميق أسعواق المال وترسعيم ثقافة االسعترمار في االقتصعاد   اإلنضعمام إلى  إلىالصعغيرة والمتوسعطة  

لمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي لصععندوق أبوظبي لالكتتابات بتوجيهات من المجلس األعلى  سععوق عن إاالق االالواني، أعلن  

مليارات درهم وتديره دائرة التنمية   5للشعععؤون المالية واالقتصعععادية. تبلغ القيمة المبدئية لصعععندوق أبوظبي لالكتتابات حوالي 

ركات القطاع الواص خاصعة  منها الصعغيرة والمتوسعطة، االقتصعادية في أبوظبي. يسععى الصعندوق إلى االسعترمار في عدد من شع 

األمر الذي يسعاعد الشعركات على النمو عبر   ،في المائة من إجمالي األسعهم الُمتاحة لالكتتاب  40و 10من خالل اسعتهداف ما بين 

 توفير السيولة الالزمة لدعم أنشطتها االقتصادية.

 عن قرع جرس التداول على سندا  اإلمارا  السيادية في "ناسداك دبي"سوق دبي المالي يُعلن 
 

أسععواق رأس المال من خالل تطوير سععوق السععندات الحكومية إلى جانب سععوق السععندات والصععكو   في إاار تعزيز أنشععطة 

 دة بقرع جرس التداول على سندات عععععععالتجارية، أعلن سوق دبي المالي عن قيام وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتح

 

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

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 



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

 

 
7 

 

 

من نوعها من السعندات األولى  مليار دوالر أمريكي، والتي تعد  4اإلمارات السعيادية في "ناسعدا  دبي" بقيمة إجمالية بلغت نحو  

  :شعععرائس  3. شعععملت السعععندات المقومة بالدوالر األمريكي  العربية المتحدة قبل الحكومة اإلتحادية لدولة اإلماراتالُمصعععدرة من 

سععععنعدات )فورموزا( بقيمعة    ،ععامعا ، والرعالرعة  20بقيمعة مليعار دوالر ألجعل    ،أعوام، والرعانيعة  10بقيمعة مليعار دوالر ألجعل    ،األولى

مليار  22.5مرة بما مجموعه  5.6عاما . هذا وقد فاقت البات االكتتاب المسععععتوى المسععععتهدف بمعدل  40ملياري دوالر ألجل 

لمالية إصعدار السعندات بأقل عائد إلصعدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون لدول دوالر أمريكي، األمر الذي أتاف لوزارة ا

في المائة على    3.250في المائة و 2.875في المائة و 2.000  الوليا العربية، إذ تم تسععير عائد اإلصعدارات الرالثة عند مسعتوى

 الترتيب.

 ( لسندا  التنمية الحكومية 26رقم )بورصة البحرين تعلن عن بد  االكتتاب المباشر في اإلصدار 

 7( لسععندات التنمية الحكومية بداية من يوم الوميس 27أعلنت بورصععة البحرين عن بدء االكتتاب المباشععر في اإلصععدار رقم )

مكن للمسعترمرين البحرينيين وغير البحرينيين االكتتاب مباشعرة من خالل السعوق األولي بالبورصعة.  يبلغ  ، حيث يُ 2021أكتوبر  

اإلصدار من أجل   إمتدقدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين يبلغ مليون دينار بحريني بقيمة إسعمية  200حجم اإلصعدار نحو 

في المائة سنويا . يتم دفع فوائد اإلصدار كل  2.75 يبلغ  ثابتبعائد    قاق(،)تاريم االسعتح 2023أكتوبر   14إلى   2021أكتوبر   14

 أكتوبر من كل عام خالل مدة اإلصدار. 14أبريل و 14، تستحق في أشهرستة 

 2021سنوية لعام  البورصة تونس تعلن عن النتائج نصف 

التي للشععركات المدرجة في البورصععة،   2021الشععركات عن النصعع  األول من عام نتائا   أعلنت بورصععة تونس عن إجمالي

، حيث حققت 2020في المائة، مقارنة مع النص  األول من عام  40أرباف الشركات المدرجة بنسبة   في  إجماليأظهرت ارتفاع  

ركة مدرجة قامت بنشععر شعع  64، ذلك من أصععل  2021شععركة مدرجة في البورصععة نتائا إيجابية للنصعع  األول من عام   34

 .2021بياناتها المالية عن النص  األول من عام 

 ضمن السوق الرئيس   جديدتان شركتانلتداول السعودية تعلن عن إدراج وبد  تداول 

السععوق المالية السعععودية ورفع معدالت السععيولة، أعلنت  السععوق  عمقمسععتويات  في إاار جهود السععوق المتواصععلة نحو زيادة 

لشععععركعة العربيعة لوعدمعات اإلنترنعت ا، وأسععععهم "أعمعال الميعاه والطعاقعة العدوليعة )أكوا بعاور(  شععععركعةأسععععهم  إدرا  عن  "تعداول"

، حيث سعجلت 2021أحد أبرز عمليات اإلدرا  في عام )أكوا باور(،   درا إيُمرل    .في السعوق الرئيسعة واالتصعاالت )سعلوشعنز(

في السعوق المالية السععودية منذ إدرا  شعركة )أرامكو(. تبلغ القيمة السعوقية  شعركة )أكوا باور( رقما  قياسعيا  جديدا  كأكبر ارف 

في  30 -بحدود )+/  الشعععركتينهوامش للتذبذب السععععرية اليومية ألسعععهم   وقد تم تطبيقهذا  .مليار لاير 40.9ألكوا باور نحو  

في المائة(. في ذات  10  -بذب السعععععري بحدود )+/تطبيق حدود ثابتعة للتذ عقبعهأالمعائة( خالل األيام الرالثة األولى من اإلدرا ،  

السعياق، أعلنت تداول السععودية عن تنفيذ عملية "االنضعمام السعريع" لشعركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور( إلى مؤشعر 

 .2021أكتوبر   18ثنين  بداية من تداوالت يوم اإلبحسب المنهجية المتبعة السوق الرئيسة )تاسي(، ومؤشر قطاع المرافق العامة 

 

 

 

 * ( 2021ر  أكتوب التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 
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 سوق الخرطوم لقوراق المالية يعلن عن إدراج صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري 

سعوق الوراوم لألوراق المالية عن إدرا  صعندوق تمويل   تجديدة من المسعترمرين، وتوسععة السعوق، أعلنسععيا  منها لجذب ف،ة 

جنيه  1000مليار جنيه وبقيمة إسععمية تبلغ   1.5برأس مال قدره    ،بنك االسععترمار المالي عنقطاع التعدين االسععترماري الصععادر  

 للصك الواحد.

 (DLXينة مؤشر األسهم القيادية )سوق دمشق لقوراق المالية تعلن عن تعديل ع

في إاار جهود السععوق نحو تعزيز دقة مؤشععراتها بما يودم القرارات االسععترمارية للمتعاملين في السععوق، أعلنت سععوق دمشععق  

. حيث تم 2021أكتوبر من عام   11بداية من جلسعة يوم االثنين   (DLXلألوراق المالية عن تعديل عينة مؤشعر األسعهم القيادية )

بنك لكل من أسععهم شععركتي اسععمنت البادية، وبنك سععورية والمهجر إلى عينة المؤشععر، فيما تم تعديل عدد األسععهم الحرة    إدرا

 سورية، وبنك الشام، وبنك قطر الواني.  -البركة 

 سوق العراق لقوراق المالية تعلن عن إدراج شركة جديدة ضمن السوق الثاني 

وسعععة قاعدة الشععركات الصععغيرة والمتوسععطة، أعلن سععوق العراق لألوراق المالية عن  في إاار تعزيز جهود السععوق الرامية لت

حوالي   المصعرفإدرا  أسعهم شعركة "مصعرف االنصعاري اإلسعالمي لالسعترمار والتمويل" ضعمن السعوق الراني. يبلغ رأس مال 

في المائة من عدد األسعهم المدرجة أو  5  مليار دينار، وسعيتم إاالق التداول على األسعهم بعد التحقق من إيداع وتفعيل نسعبة 250

 .يوما من تاريم صدور الموافقة على اإلدرا  21بعد مرور 

 بورصرة قطرر تعلن عن منح الترخيص لشركة جديدة لمباشرة نشاط تزويد السيولة 

على أسهم "مجموعة صانع السوق أعلنت بورصعععععة قطعععععر عن منس الترخيز لشركة وسااة لألوراق المالية، لمباشرة نشاا 

 .2021أكتوبر من عام  03مقدام القابضة"، ذلك بداية من يععوم األحد المععوافعق 

غيرة والمتوسرطة وتعلن عن ن في السروق الرئيس، وسروق الشرركا  الصر ين جديدتيالبورصرة المصررية تعلن عن إدراج شرركت

انضررمام مصررر رسررميا  لمؤشررر )جي بي مورجان( للسررندا   و"  EGX100تعديل حدود اإليقاف المؤقت على المؤشررر العام "

  الحكومية

اسععتمرارا  لجهود البورصععة الرامية إلى توسعععة قاعدة السععوق وزيادة عمق التداوالت ورفع معدالت السععيولة، أعلنت البورصععة  

درا  وبدء تداول أسععهم شععركة )إي فاينانس لالسععترمارات المالية والرقمية( في السععوق الرئيس. تم تنفيذ الطرف المصععرية عن إ

جنيه للسعهم، على شعريحتين )عام وخاص(  13.98في المائة من أسعهم الشعركة بسععر   26.10بنسعبة   ،مليون سعهم 417.77لعدد 

  .مليار جنيه 5.84وبقيمة إجمالية بلغت  

في ذات السععياق، وفي إاار مواصععلة عملها على تنفيذ خطة تأهيل وتطوير الشععركات المقيدة والعمل على تعزيز سععيولة السععوق 

وسعطة، أعلنت بهدف جذب االسعترمارات األجنبية والمحلية، وفي ضعوء عودة نشعاا الطروحات لسعوق الشعركات الصعغيرة والمت

البورصععة المصععرية عن إدرا  وبدء التداول على أسععهم شععركة )اميرالد للتطوير( في سععوق الشععركات الصععغيرة والمتوسععطة، 

 شركة. 27عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بذلك ليرتفع  

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

 

 استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. * 
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على الصععيد الرقابي والتشعريعي، أعلنت البورصعة المصعرية عن تعديل حدود االيقاف المؤقت على المؤشعر العام للسعوق، بحيث 

في المائة المعتمدة سععابقا ،   5في المائة بدال من  10" بنسععبة  EGX100يتم إيقاف التداول على السععوق ككل عند هبوا مؤشععر "

في المائة للنسععبة الحالية، ذلك اتسععاقا  مع تعديل  10في المائة، بدال من  20تداول عند هبواه بنسععبة  وإيقافه حتى نهاية جلسععة ال

الحدود السععرية على األسعهم المدرجة ذاتها. هذا ويهدف القرار إلى الحد من التقلبات السععرية غير المبررة في السعوق، والحفاظ 

 .على معدالت السيولة

األجنبي في أدوات الدين من خالل اإلنضعمام إلى المؤشعرات العالمية للسعندات السعيادية   االسعترمارتعزيزا  لمسعاعيها نحو تنمية  و

لألسعواق الناشع،ة، أعلنت وزارة المالية المصعرية عن انضعمام مصعر رسعميا  لمؤشعر )جي بي مورجان( للسعندات الحكومية بداية 

االسعترمار في أدوات الدين المصعرية بالعملة  ،. يتيس هذا اإلجراء لصعناديق االسعترمار الكبرى2022من نهاية شعهر يناير من عام  

 المحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية. 

 * ( 2021أكتوبر  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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 مؤرشات التداول الشهري 

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة. 
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