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)نقطة( 2021 نوفمبرشهر قيمة المؤشر إغالق  486.49  

)نقطة( 2021 أكتوبرشهر  قيمة المؤشر إغالق  481.47  

 ( 2021 نوفمبر 16) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  487.32

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 | نوفمبر  | عشر السابعالعدد 

المالية  لألسواق  العربي  النقد  لصندوق  المركب  المؤشر  أنهى 

شهر   تعامالت  عام  نوفمبرالعربية  مستوى    2021  من  عند 

  5.02المائة أي ما يعادل    في  1.04  بنحو  مرتفعا    ،نقطة 486.49

شهر    نقطة بنهاية  عام    أكتوبرمقارنة  يعكس  ،  2021من  بما 

مؤشرات أداء البورصات العربية  عدد مناالرتفاع الُمسجل في  

المركب  الُمضمنة المؤشر  مواصلة    ارتفاع  عكس   . في  المؤشر 

عام    بدايةمنذ  العربية  المالية  حركة التعافي التي تشهدها األسواق  

شهري،  2021 أساس  الصددفي    .على  المؤشر  سجل    ، هذا 

العربية   المالية  لألسواق  العربي  النقد  لصندوق  خالل  المركب 

بلغ نحو  حيث    2021أعلى مستوى له خالل عام    نوفمبرشهر  

 .  2021من عام   نوفمبر 16 يوم بنهاية تداوالتنقطة  487.32

هذا   بورصات أداء    مؤشرات  ، سجلتالصددفي  عربية    خمس 

سوق دمشق    تقدمت  .2021من عام    نوفمبربنهاية شهر  ارتفاعا   

المالية مستوى  المُ   االرتفاعات حركة    لألوراق  على  حققة 

أداء البورصات العربية مع  مؤشرها ارتفاعا     تسجيل  مؤشرات 

المائة  24.01بنسبة   نوفمبر  في  شهر    شهدت كذلك    .بنهاية 

  بلغت   ارتفاعا  بنسبفلسطين ودبي وأبوظبي  بورصات كل من  

بورصة  . كما سجلت  في المائة على التوالي  8.66و  7.29و   2.90

في المقابل،    بلغت أقل من واحد في المائة.  ةارتفاعا  بنسب   تونس

عربيةأداء    ات مؤشر  تشهد بورصات  نهاية    تراجعا    تسع  في 

 . 2021من عام    نوفمبرشهر 

 مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب 

 ة )نقطة( ألسواق المال العربي

 
 صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات األسواق المالية العربية.المصدر:  
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تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 

 
 
 

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خالل الشهر الماضي، وفي إطار مواصلة جهود الجهات الحكومية لدعم البورصات العربية 

 لهاذ   بماا يحقق خط  التنمياة االقتصااااادياة، أعلن عادد من البورصااااات العربياة إطالق حلم المحفلات التي من شاااامنهاا أق ترفع القيماة السااااوقياة

عالق سااااوق دبي المالي عن إطالق برنامت ُمتكامل لتحفيل إوتليد من معدالت التداول ومسااااتويات الساااايولة. جاء اللك من خالل    ،للبورصااااات

اج االكتتابات العامة الجديدة واإلدراجات عبر استقطاب شركات القطاع الخاص. كما أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي عن إدر

 3وشاابه حكومية في سااوق دبي المالي بهدف تنفيذ خطة سااوق دبي المالي الساااعية إلى مضاااعفة حجم األسااواق المالية إلى  شااركات حكومية    10

تريليوق درهم خالل الفترة القادمة. في الات السااياق، أعلنت لجنة تطوير أسااواق المال والبورصااات في دبي عن اعتماد إنشاااء صااندوقين تصاال 

درهم كصااانع للسااوق بهدف تنشااي  التداوالت وتحفيل اسااتدامة واسااتقرار السااوق. في الات اإلطار، وبهدف تعليل مليار   3قيمتهما مجتمعين إلى  

إطالق  الجهود الرامية لدعم ساوق األوراق المالية وتحساين بي ة االساترمار بما يساهم في جذب االساترمارات األجنبية، أعلنت البورصاة المصارية عن  

فلات التي تضامنت إلغاء ضاريبة الدمغة على تعامالت ساوق األوراق المالية بالنسابة للمساترمر المقيم، وخصام الحكومة المصارية لحلمة من المح

جميع المصاااريا الخاصااة بالتداول وحفس األسااهم. كما أعلنت البورصااة المصاارية تحت رعاية مجلس الوالراء عن إطالق ساالساالة مؤتمرات  

 ساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو. "البورصة للتنمية" في مختلا المحافظات، بهدف م

 من جهة أخرى، وبهدف تعليل التعاوق اإلشارافي والرقابي المشاترب بين البورصاات، أعلن ساوق أبوظبي لألوراق المالية عن توقيع مذكرة شاراكة

في السااوقين، وتشااجيع إصاادار أدوات   اسااتراتيجية مع بورصااة البحرين بهدف توأيق أواصاار التعاوق بين البورصااتين ورفع معدالت الساايولة

اسااترمارية منخفضااة التكلفة. في الات اإلطار، أعلن سااوق أبوظبي لألوراق المالية عن توقيع اتفاقية شااراكة مع بورصااة إسااطنبول بهدف تعليل 

اتيجية سااااوق أبوظبي لألوراق  التعاوق االسااااتراتيجي بين الطرفين وتطوير قطاع الخدمات المالية في كل  من اإلمارات وتركيا. وفي إطار اسااااتر

الماضاي عن إطالق ساوق المشاتقات المالية رساميا ، األمر الذي من شامنه مواكبة الساوق لما تقدمه األساواق العالمية   الشاهرالمالية، أعلن الساوق 

عن توقيع اتفاقية   اإلماراتالسلع في  في الات السياق، أعلنت هي ة األوراق المالية و  المماألة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المسترمرين.

تعاوق إشاارافي ورقابي مع ساالطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في مجال طرد وإدراج أسااهم شااركات المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في 

 ريب." في مجال التدCISIالسوق المالي وتوقيع اتفاقية تعاوق مع المعهد المعتمد لألوراق المالية واالسترمار "

من جانب آخر، واصالت البورصاات العربية جهودها نحو اليادة عمق الساوق وتوساعة قاعدة الشاركات المدرجة في األساواق الرئيساة واألساواق  

  الرانوية، جاء اللك من خالل إعالق الساوق المالية الساعودية عن إدراج شاركتين جديدتين في الساوق الرئيس وأالك شاركات ضامن الساوق المواالية

". في الات الساياق، وفي إطار اساتراتيجية الساوق الرامية نحو توساعة قاعدة الشاركات المدرجة في الساوق الرئيس، أعلن ساوق دبي المالي عن "نمو

 التقنياتبهدف تسالي  الضاوء على أحدك الممارساات في مجال   .2022أق إدراج هي ة كهرباء وميا  دبي "ديوا" سايكوق خالل الربع األول من عام 

" الذي جمع نخبة من الرواد المبتكرين والمسااااترمرين والمديرين 2021ية، أعلن سااااوق أبوظبي العالمي عن إطالق مهرجاق "فينتك أبوظبي  المال

سااعيا  منها لتوساايع تصاانيا الشااركات المدرجة بما يساااهم في تعليل توجه تلك الشااركات  و  التنفيذيين واألكاديميين والخبراء في القطاع المالي.

ة من الناحية البي ية واالجتماعية والمؤسسية واستقطاب المليد من االسترمارات األجنبية، أعلنت بورصة قطر عن إطالق مؤشر لالستدامة لالستدام

للمزيد   للشركات المستدامة".  (MSCI)تحت مسامى "مؤشار بورصاة قطر   مؤساساة "مورجاق ساتانلي"البي ية واالجتماعية والمؤساساية بالتعاوق مع  

 .5من التفاصيل طالع صفحة 

 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

  الُمركب ألسواق المال العربية  صندوق النقد العربيمؤشر  
بالدوالر ، والمحتسبة احتساب مؤشر خاص بكل سوق. وهذ  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 حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ااألمريكي في نهاية الفترة. يتم 
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 التغير الشهري
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 محتويات العدد 

 

، حيث ساجلت مؤشارات أداء عدد من البورصاات ارتفاعا   2021 من عام نهاية نوفمبرشاهدت مؤشارات أداء البورصاات العربية تباينا  في 

التحسان المساجل في مؤشارات   بذلك عاكساة  ،  2021عام منحنى أدائها التصااعدي الذي شاهدته على أسااس شاهري منذ بداية  لتحافس على 

إضافة    .والصناعة  ،والمواصالت  ،والتممين ،الماليةالخدمات  والبنوب  من بينها  قطاعات  عدد من القيم وأحجام التداول، وتحسان مؤشارات  

الجهاات الحكومياة في عادد من الادول العربياة لحلم من المحفلات التي تادعم نشاااااط األسااااواق الماالياة العربياة، عالوة على  إطالقإلى 

وتنشااي   الساايولة   اليادة مسااتوياتنحو  هااسااتمرار سااعيفي ظل    اسااتمرار حركة اإلدراجات الجديدة في عدد من البورصااات العربية

ا كاق إلطالق البورصاات العربية عددا  من المبادرات على المساتوى التشاريعي، وجهود توساعة كم ساترمار األجنبي.وجذب اال  تداوالت،ال

يجابيا  على مؤشارات أداء  إقاعدة الشاركات الصاغيرة والمتوساطة والتعاوق المشاترب في إطار اإلدراج الملدوج، والترقيا المالي، أأرا   

 . العربية البورصات

إضااافة إلى تراجع معدالت  وعلى مؤشاارات األداء،   العربية البورصاااتمؤشاارات القيمة السااوقية في عدد من   تراجع أأرفي المقابل،  

تراجع أسااعار النف  العالمية، وتراجع مؤشاارات عدد من األسااواق المالية العالمية،  انعكسالعالمي،   الصااعيداالسااترمار األجنبي. على 

على مؤشاارات أداء عدد من البورصااات   ساالبا   ،"أوميكروق"ظهور متحور رتبطة بالم  تمأرا  بالتطورات ،اآلساايويةوبعض البورصااات  

 . بنهاية شهر نوفمبر العربية

المدرجة  البورصاات  تداوالت  قيمة    ارتفاع  2021من عام   نوفمبرشاهر    شاهدفقد  نشااط التداوالت في أساواق المال العربية،    مساتوىعلى   

مليار دوالر أمريكي في نهاية شااهر نوفمبر من عام    67.32 نحو  لتصاال إلى في المائة  0.11بنساابة   بقاعدة بيانات صااندوق النقد العربي

ساجل حجم التداوالت في   كما.  دبي وفلساطينبورصاتي    هاتصادرت  ،في قيم تداوالتها  ارتفاعا  بورصاات عربية  أماقساجلت   ، حيث2021

  ،. في هذا الصادد مليار ساهم  75  نحو  ليصال إلى  2021من عام   نوفمبرخالل شاهر   في المائة  37.73بنسابة    ارتفاعا   البورصاات العربية

 ، تقدمتها بورصتي دبي وفلسطين.في أدائها ارتفاعا  بورصات عربية  سبعشهدت 

لتصل إلى  في المائة  5.34 بنحو تراجعا    2021 من عام  نوفمبرساجلت بنهاية شاهر  فقد  القيمة الساوقية ألساواق المال العربية،   صاعيدعلى 

ُمضاامنة في سااجلت أماق بورصااات عربية . في هذا الصاادد،  2021م  شااهر أكتوبر من عانهاية  ب ةمقارن أمريكي،مليار دوالر    3676

في ارتفاعا  لقيمتها الساوقية  في المقابل شاهدت خمس بورصاات عربية   في قيمتها الساوقية.تراجعا   المؤشار المركب لصاندوق النقد العربي

الُمحققة مع   االرتفاعاتلألوراق المالية البورصااات العربية على مسااتوى حركة   دمشااقتصاادرت سااوق  .  2021شااهر نوفمبر من عام 

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة  في المائة. 24.01تسجيل مؤشرها ارتفاعا  بنحو 

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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 شاهدته  الذياإليجابي   لتواصال بذلك األداء البورصاات العربية ارتفاع مؤشارات أداء عدد من 2021  من عام  نوفمبرشاهر  شاهد 

منذ نهاية  البورصاات على أسااس شاهري    تشاهدها حركة التعافي التي إطار مواصالة في، 2021من عام    أكتوبرفي نهاية شاهر  

الُمضامنة في قاعدة   البورصاات العربية من  في عدد  التداول وأحجام  مؤشارات قيم التداول  رتفاعال  انعكاساا  جاء اللك   .2020عام  

. كما كاق إلطالق البورصاات العربية لعدد من المبادرات على  2021من عام    أكتوبرشاهر مقارنة  ب بيانات صاندوق النقد العربي

إضاااافة إلى  ، أأرا  ايجابيا  على مؤشااارات األداء في عدد من البورصاااات العربية  الصاااعيد التشاااريعي والرقابي والترقيا المالي

 الشاركاتوبورصاات   ،في األساواق الرئيساةقاعدة الشاركات الُمدرجة  يع  وتوسا   ت،التداوال  تنشاي  حركةفي    هااساتمرار جهود

في المقابل، تراجعت مؤشاارات أداء عدد من البورصااات   .الجديدة اتاإلدراجاسااتمرار نشاااط  من خالل   ،الصااغيرة والمتوسااطة

 مؤشرات القيمة السوقية، وتراجع نشاط االسترمار األجنبي، إضافة إلى تراجع مستوى التداوالت. العربية نتيجة انخفاض

 

تحساان نشاااط    نتيجة ،2021من عام    نوفمبرشااهر  في ارتفاعا    عربية  خمس بورصااات  مؤشررراأ ادا   شااهدت، في هذا السااياق

في   .البنوب والخادماات الماالياة والتاممين، من أهمهاا قطااعاات  في البورصااااات العربياة  التاداوالت لعادد من القطااعاات المادرجاة

نفس  من   أكتوبرمقارنة  بشاهر   2021من عام   نوفمبرشاهر في  انخفاضاا   تساع بورصاات عربيةأداء    اتمؤشار  تشاهدالمقابل، 

 العام.

حيث   .2021  من عام  نوفمبرفي مؤشارات األداء لشاهر  رتفاعات المساجلةالحركة ا  دمشاق وأبوظبي  يبورصاتكل من  تتصادر

بينما  . اإلطار الرقابي والتشااريعي أأرا  ايجابيا  على السااوقعلى صااعيد  جهود التي بذلتها سااوق أبوظبي لألوراق المالية  كاق لل

على مؤشار األداء العام   يجابا  إ  والمواصاالت والصاناعة واالتصااالت  التممين والبنوب مؤشارات قطاعات كل منارتفاع    انعكس

 .2021من عام  نوفمبرشهر نهاية  لسوق دمشق لألوراق المالية في

 14498.37إلى مساتوى    ليصالفي المائة،  24.01ارتفاعا  بنسابة   لألوراق المالية ساوق دمشاقساجل مؤشار  ،سابق  بمااتصااال  

ارتفعات  حياث    ،المادرجاةقطااعاات  ال  عادد منه  تا األداء اإليجاابي الاذي شااااهاد، مادعوماا  با 2021من عاام    نوفمبرشااااهر  نقطاة في  

في  58و 40و 32و 29و 25بنساب بلغت    ،الصاناعة، والتممين، والبنوب، والمواصاالت، واالتصااالت:  قطاعاتأداء مؤشارات 

 في مليوق دوالر أمريكي 2.78 بنحو شااهري  على أساااسارتفاعا  سااجلت فقد  التداوالت،قيمة  على مسااتوى  .المائة على التوالي

 ،في الات السااياق  .مليوق دوالر أمريكي 4.04 إلىلتصاال   ،2021من عام    أكتوبرمقارنة  بشااهر   2021من عام   نوفمبرشااهر 

. 2021من عام    أكتوبرشااهر  نهاية  في  سااهم   مليوق 1.61  بنحو  سااهم، مقارنة   مليوق 4.21صاال إلى نحو  يل  التداولجم ح ارتفع

 2  نحو  لتصاال إلى ،مليوق دوالر 390.42 بحواليا   مكاسااب  سااوق دمشااق لألوراق المالية  حققتفقد   ،القيمة السااوقية صااعيدعلى  

 .2021من عام   أكتوبرشهر مليار دوالر في نهاية   1.62بحوالي مقارنة  2021من عام   نوفمبرشهر   بنهاية  مليار دوالر

 نقطة 8546.52إلى مساتوى  ليصال  في المائة،  8.66بنسابة   مؤشار ساوق أبوظبي لألوراق المالية ارتفاعا    شاهد ،الساياق  الاتفي 

المؤشار مواصالة ارتفاع عكس    .الشاهر الساابق عليه  مساتوا  المساجل في نهايةبمقارنة  ، 2021من عام    نوفمبرشاهر  في نهاية 

من خالل حلمة   إلى أالك أضاعاف خالل السانتين القادمتين  ةالقيمة الساوقي  ةالساوق في تنفيذ خطته االساتراتيجية الرامية لمضااعف

  ، إضااافة إلىالقرارات التشااريعية والرقابية والتنظيمية التي أدت إلى رفع معدالت التداول ومسااتويات الساايولة في السااوقمن 

على    .في المائة على التوالي 24و  6.83و 5.24، بنسابة بلغت  االساترمار، والبنوب، واالتصااالتقطاعات  أداء  اتارتفاع مؤشار

بنهاية   مليار درهم 1610  حوالي لتصال إلى ،مليار درهم 130.9نحو  بلغت   مكاساب  البورصاةحققت  فقد القيمة الساوقية،    صاعيد

قيمة التداوالت،   صعيدعلى    .2021من عام   أكتوبرشهر في نهاية   درهم مليار 1479، مقارنة بنحو 2021من عام   نوفمبرشهر 

 نحو ، لتصل إلى2021من عام    أكتوبرمقارنة  بشهر  2021من عام    نوفمبرفي شهر  مليار درهم 8.61بنحو    ارتفاعا  فقد سجلت 

شاهر  ساهم في   مليار 7.9  نحو  إلى ليصال  مليار ساهم 1.52بنحو   ارتفاعا    حجم التداول  شاهد في الات الساياق، .مليار درهم 44.82

 .2021من عام   أكتوبرشهر ب مقارنة، 2021من عام   نوفمبر
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 األسااواققيمة تداوالت    في ارتفاعا   2021من عام    نوفمبرشااهر شااهد فقد  ، في البورصرراأ العربية قيمة التداوالأ صااعيدلى  ع

مليار دوالر أمريكي   67.32لتصال إلى   في المائة 0.11بلغت  بنسابة   مدرجة بقاعدة بيانات صاندوق النقد العربيالالمالية العربية 

قيمة   ارتفاع نتيجة، 2021 من عام  أكتوبر شااهرمقارنة بمسااتوياتها المسااجلة في نهاية ، 2021في نهاية شااهر نوفمبر من عام 

  .في مؤشرات قيمة التداول انخفاضا  بورصات عربية  ستبورصات عربية. في المقابل سجلت  أماقتداوالت  

ارتفاع في قيمة التداوالت خالل الشااهر    أعلى نساابشااهدت بورصااات كل من دبي وفلسااطين والعراق ودمشااق اإلطار، في هذا  

في قيمة ارتفاعا     تونس وأبوظبي والكويتبورصااات سااجلت   . كمافي المائة 314.09و 222.27بنسااب تراوحت بين  الماضااي

اق ارتفاعا  بنحوفيما شاااهدت   ،في المائة على التوالي 36.72و  23.79و 18.13بنساااب بلغت تداوالتها   في   8.67بورصاااة عم 

 .المائة

 2021من عام    نوفمبرشااهر  في  في المائة  37.73بنحو   ارتفاعا    فقد سااجل، العربية  التداول في البورصرراأ  حجم  مسااتوىعلى  

بورصااات عربية   أماقسااجلت  ،بورصااات عربية. في المقابل ساابع  صااعود مؤشااراتبذلك عاكسااا  ، مليار سااهم 75ليصاال إلى 

مساتوى  على    حركة االرتفاعات المساجلةساوق دبي المالي   تصادر .2021من عام    نوفمبرنهاية شاهر حجم تداوالتها بفي  تراجعا  

ارتفاعا  بنسب  فلسطين ودمشق والعراق بورصاات كل من   شاهدتكما    .في المائة 383  بنحو حجم التداول في البورصاات العربية

اق وأبوظبي بنسااااب  ارتفع حجم التداول في  كذلك   .في المائة 199.07و 123.09 تراوحت بين بورصااااات كل من الكويت وعم 

 في المائة على التوالي. 23.85و 18.61و 14.49بلغت  

المدرجة في قاعدة بيانات المؤشاار المركب لصااندوق النقد العربي، فقد   العربية صررعيد القيمة السرروقية لقسررواق الماليةعلى  

في هذا  .  مليار دوالر أمريكي 3676  نحو  لتصال إلى 2021من عام    نوفمبرشاهر في المائة في نهاية   5.34بنحو   تراجعا    شاهدت

في  .في المؤشاار المركب لصااندوق النقد العربي ُمضاامنةعربية  أماق بورصااات  في   انخفاضااا  القيمة السااوقية   اإلطار، سااجلت

 سجلت خمس بورصات عربية أخرى ارتفاعا  في قيمة مؤشراتها. ،المقابل

ليرتفع    ،القيمة السااوقية في  حققةحركة االرتفاعات المُ البورصااات العربية على مسااتوى    لألوراق المالية دمشااقسااوق  تصاادرت 

والتممين   البنوبقطاعات القيمة الساوقية لألساهم المدرجة في  تحسان ببشاكل أسااساي  مدعومة، المائة  في 24.01مؤشارها بنحو  

 8.85و 2.77  بنساااب بلغتتها افي قيمة مؤشااار  مكاسااابا   فلساااطين وأبوظبي ودبيبورصاااات كل من كذلك حققت    .والصاااناعة

 .في المائة 1.29  بلغت ارتفاعا  بنسبة بورصة بيروتسجلت فيما  .التواليفي المائة على  10.73و

 

  

 ( 2021  نومفب مؤرشات أداء أسواق املال العربية ) 
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  2021حتى الربع الثالث من عام ارتفاع ارباح الشركاأ المساهمة العامة المدرجة  بورصة عّمان تعلن عن 

اق     285بلغت بنسابة  ، 2021عن ارتفاع أرباد الشاركات المسااهمة العامة المدرجة حتى الربع الرالث من عام أعلنت بورصاة عم 

مقارنة    ، مليوق دينار  883.0ناتها المالية نحو التي الودت البورصااة ببيا  بلغت األرباد بعد الضااريبة للشااركات ، حيث في المائة 

  شاركة  173 من أصال   شاركة  168. في هذا اإلطار، قامت 2020األولى من عام  األشاهر التساعة عن    مليوق دينار  229.3  بنحو 

 .  2021سبتمبر من عام    30 مدرجة بتلويد البورصة بالبيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 

سرلطة المنطقة الحر  بمطار دبي  مع  شررافي ورقابي  إ تعاون  اتفاقية   تعلن عن توقيع  في االماراأ   لية والسرلع هيئة األوراق الما 

   السوق المالي في مجال طرح وإدراج اسهم شركاأ المنطقة الحر  بمطار دبي الدولي في  الدولي  

، على  اإلمارات بهدف تعليل التعاوق اإلشارافي والرقابي المشاترب بشامق عمليات طرد وإدراج أساهم شاركات المنطقة الحرة في  

هي ة في كل جهة، أعلنت بالتشاااريعات المعمول بها  االلتلام يضااامن و التنظيمية واإلشااارافية والرقابية   المهام من تنفيذ   مكن  ُي نحٍو 

سااالطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي بشااامق التعاوق اإلشااارافي في اإلمارات عن توقيع اتفاقية مع    والسااالع األوراق المالية 

ضااامن مسااااعي الساااوق المالي  والرقابي بينهما في مجال طرد وإدراج أساااهم شاااركات المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في  

 أسواق الدولة. سهمها لالكتتاب العام في  الطرفين لتمكين الشركات العاملة في المنطقة الحرة من طرد أ 

وتوقيع عدد من اتفاقياأ الشرراكة في إطار رفع   المالية  المالية يعلن عن إطالق سروق المشرتقاأسروق ابوببي لقوراق  

 كفا   السوق

  تهدف إلى والتي 2021بداية عام  إطالقها، التي تم  (ADX One)  ساااوق أبوظبي لألوراق المالية  اساااتراتيجيةفي إطار 

توسااايع نطاق محفظة  من بينها  تشااامل   ،عدة محاور  بناء  علىمضااااعفة القيمة الساااوقية خالل السااانوات الرالأة القادمة، 

رة بالشاراكة مع البورصاات العالمية ساوق ال تأعلن، المنتجات والخدمات في الساوق واالساترمار في تطوير بنية تحتية متطو 

بدء تداول العقود المساتقبلية لألساهم المفردة رساميا .   تم في هذا اإلطار ات المالية ساوق المشاتقإطالق    األسابوع الماضاي عن

 التابعة 

كما سيتم   . لمجموعة "اتصاالت" و"بنك أبوظبي األول" و"الشركة العالمية القابضة" و"أدنوب للتواليع" و"الدار العقارية"

، فيما تعتلم السااوق إطالق  الحق من العامين الجاري والقادم  المليد من العقود المسااتقبلية لألسااهم المفردة في وقت اضااافة

 .2022سوق العقود المستقبلية للمؤشرات في الربع األول من عام 

أعلن ساوق  ،  تمكين شاركات االساترمار المتخصاصاة من توفير مصاادر تمويل جديدة لألعمال الناشا ة  فبهدمن جانب آخر، و

أبوظبي لألوراق الماالياة، باالتعااوق مع دائرة التنمياة االقتصااااادياة في أبوظبي عن تقاديم مقترد إلى هي اة األوراق الماالياة  

دول مجلس التعاوق لدول  الساتحواال واالندماج في إصادار أول إطار تنظيمي للشاركات المؤساساة أل راض اب  يتعلق والسالع  

يسااهم اإلطار التنظيمي الُمقترد في توفير بي ة اساترمارية داعمة للطروحات العامة األولية الخاصاة بقطاع   .الخليت العربية

سااتساامط األطر كما  .فرصااا  أكبر للنمو، مما يوفر للشااركات الناشاا ة والمسااترمرين الدوليين واالندماجشااركات االسااتحواال 

التقدم بطلب للحصاول على الموافقة على إدراج أساهم شاركاتهم ضامن ف ة بالتنظيمية المقترحة للرعاة من خارج اإلمارات  

  .الشركات المؤسسة أل راض االستحواال واالندماج في سوق أبوظبي لألوراق المالية

 * ( 2021  نومفب التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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الساايولة  لرفع معدالتتعليل أوجه التعاوق بين سااوق أبوظبي لألوراق المالية وبورصااة البحرين من جهة أخرى، وبهدف 

تطبيق    ، وقع الطرفاق مذكرة شاراكة اساتراتيجية تساتهدففي الساوقين، وتشاجيع إصادار أدوات اساترمارية منخفضاة التكلفة

تقليل تكاليا   البورصاااتين، إضاااافة إلىإجراءات جديدة خالل التساااعة أشاااهر القادمة بهدف توأيق أواصااار التعاوق بين 

،  بما في اللك صااااناديق االسااااترمار المتداولة المالية د من المنتجات والخدمات  المعامالت. كما اتفق الطرفاق على إتاحة عد

 .إلى التداول المباشر بين الطرفين إضافةونظام توجيه الطلبات الذكية، 

اتفاقية شاااراكة مع بورصاااة إساااطنبول بهدف تعليل التعاوق   عن توقيع  ساااوق أبوظبي لألوراق المالية   أعلن  الات الساااياق، في  

التنسايق المالي وتبادل    إلى  الشاراكة  تهدف   .االساتراتيجي بين الطرفين وتطوير قطاع الخدمات المالية في كل  من اإلمارات وتركيا 

عاد واللوائط التنظيمياة وتطوير  المعلوماات في شااااتى المجااالت الحيوياة، بماا في اللاك قطااع العملياات الماالياة وتعليل منظوماة القوا 

كما ساايبحث الطرفاق إمكانية تحقيق الرب  بين  .إلى دعم البنية التحتية لألسااواق المالية  اضااافة المنتجات المالية وإدارة المخاطر،  

ين مركلي إياداع األوراق الماالياة لكليهماا بهادف دعم عملياات اإلدراج الملدوج المحتملاة، وبحاث أفضاااال الطرق الممكناة لتمك 

 .أعضائهما من التداول بسهولة في كلتا البورصتين بما يعلال التدفقات االسترمارية الرنائية فيهما 

ساوق أبوظبي العالمي عن إطالق مهرجاق "فينتك  أعلن  المالية،    التقنيات في مجال  بهدف تسالي  الضاوء على أحدك الممارساات  

رمرين والماديرين التنفياذيين واألكااديميين والخبراء في القطااع الرواد المبتكرين والمساااات الاذي جمع نخباة من    " 2021أبوظبي  

المالية في القطاعين العام والخاص   التقنيات تبادل األفكار واآلراء بين قادة قطاع تم خالل المهرجاق عقاد المنتادى المتعلق ب . الماالي 

مناقشااة مواضاايع متنوعة أبرالها األمن المالي واالسااترمار والصاايرفة الرقمية وريادة األعمال واالسااتدامة والحوكمة البي ية  و 

فعاليات المهرجاق جولة البحث  شاااملت واالجتماعية وحوكمة الشاااركات ومجاالت ساااوق التجلئة واالئتماق والمدفوعات. كما  

 ."100وتحدي االبتكار لفينتك أبوظبي و"فينتك    ، ار العالمية التي تضم منتدى أبوظبي لالسترم 

عن  تعلن   والبورصراأ في دبي اسرواق المال  لجنة تطويرو   االكتتاباأ العامة   برنامج تحفيز  يعلن عن إطالق سروق دبي المالي  

 مليار درهم كصانع للسوق 3بقيمة    ينإطالق صندوقفي السوق وشركاأ حكومية وشبه حكومية   10دراج إ

اسااتقطاب شااركات ضاامن   من خالل  في إطار حرص سااوق دبي المالي على تعليل دور  لتسااريع نمو شااركات القطاع الخاص 

في النمو االقتصاادي ومنها قطاعات التقنية، النقل والخدمات اللوجساتية، الخدمات الصاحية، صاناعة فعالة قطاعات تُساهم بصاورة  

أعلن ساااوق دبي المالي عن إطالق برنامت ُمتكامل لتحفيل االكتتابات العامة الجديدة واإلدراجات ، للراعة األدوية، التصااانيع، وا 

عبر اساتقطاب شاركات القطاع الخاص من قطاعات اقتصاادية سايما القطاعات الحيوية صااحبة اإلساهام األكبر في الناتت المحلي  

ي إطار اساتراتيجية الساوق الرامية نحو توساعة قاعدة الشاركات المدرجة في الات الساياق، وف  اإلجمالي وقطاعات االقتصااد الجديد 

سااايكوق خالل الربع األول من عام  أق إدراج هي ة كهرباء وميا  دبي "ديوا"    في الساااوق الرئيس، أعلن ساااوق دبي المالي عن 

2022 . 

 ،ة درهم خالل الفترة القادم   تريليوق   3المالية إلى   األساااواق مضااااعفة حجم تنفيذ خطة ساااوق دبي المالي السااااعية إلى  بهدف  

. كما أعلنت  شاركات حكومية وشابه حكومية في ساوق دبي المالي  10إدراج  عن  لجنة تطوير أساواق المال والبورصاات أعلنت 

 ال بدبي  ااااا عن تشكيل لجنة إنفاال القانوق ألسواق الم في إطار مساعيها الرامية نحو تعليل األطر التشريعية والتنظيمية  جنة ل ل ا 

 والجهات الرسمية في الدول العربية.  * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية

 * ( 2021نومفب  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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التجارية لساارعة الفصاال في مناالعات تشااكيل دائرتين ضاامن المحكمة  من خالل   محاكم خاصااة باألسااواق المالية   وتمساايس 

لجنة تطوير أسااااواق المال  في الات السااااياق، أعلنت  . 2022  من عام   يناير  شااااهر   األوراق المالية، على أق يبدأ عملهما في 

بهدف تنشاي    كصاانع للساوق مليار درهم  3مجتمعين إلى  ماتصال قيمته  صاندوقينإنشااء  عن اعتماد  والبورصاات في دبي

المتقدمة   التقنية  اساتدامة واساتقرار الساوق، عالوة على تشاجيع المؤساساات الصاغيرة والمتوساطة وشاركاتالتداوالت وتحفيل  

 .على اإلدراج في األسواق الماليةدبي  في 

  القابضرة تسرجيل وطرح اسرهمها لالكتتال العام  "شرركة تداول السرعودية"على طلب توافق    السرعودية  هيئة السروق المالية

 م عدد من الشركاأ في السوق الموازية "نمو"وموافقتها على طرح اسه

السعودية هي ة السوق المالية  ، أعلنت  2021أبريل من عام   7المالية السعودية في هي ة السوق   عنفي ضوء القرار الصادر  

  نحو  مرلبما ي  لالكتتاب العاممن أساهم الشاركة ساهم  مليوق  36طرد لالقابضاة    "شاركة تداول الساعودية"الموافقة على طلب 

السااعودية   هي ة السااوق الماليةفي الات السااياق، أعلنت  مليوق سااهم. 120البالغ عددها   من أسااهم الشااركة في المائة 30

الوساائل "طلب شاركة  موافقتها على طرد أساهم شاركتين جديدتين في الساوق المواالية "نمو". تفصايال ، تمت الموافقة على 

كما تمت الموافقة    من أسااهمها في السااوق المواالية.في المائة  10نحو  تمرل   يوق سااهممل 2.5  ما يعادل طردب  "،الصااناعية

  تمرل في السااوق المواالية   سااهم  ألا 400  ما يعادل  طرد" لتقدم العالمية لالتصاااالت وتقنية المعلومات"طلب شااركة على 

 .من أسهمهافي المائة  20  نحو

  " الساعودية العمق، ورفع معدالت السايولة ومساتويات التداول، أعلنت "تداولفي إطار جهود الساوق المتواصالة نحو اليادة  و

"النايفات للتمويل" بداية شاركة  ، و2021نوفمبر   15بداية من يوم االأنين    "شاركة العربية للتعهدات الفنية"ال عن إدراج أساهم

 30  -+/)  بحدود الشاركتينألساهم  اليوميةلتذبذب الساعرية  اللك وفق هوامش ل الرئيساة،في الساوق نوفمبر    22من يوم االأنين  

في   10  -+/)  بحادودتطبيق حادود أاابتاة للتاذباذب السااااعري  في الماائاة( خالل األياام الرالأاة األولى من اإلدراج، يعقاب اللاك  

"، الروابيإنماء  "  هي: شركةشركات    أالك  إدراج وبدء تداول أسهم  عن  "تداول السعودية"  أعلنت  في الات اإلطار،  المائة(.

بداية من "  جروب فايا الساااعودية لألنابيب" وشاااركة  ،2021أكتوبر   28" بداية من تاريخ شاااركة الحاساااوب للتجارة  و"

  ألساهم الشاركة بحدود   لتذبذب الساعرية اليومية، اللك وفق هوامش لضامن الساوق المواالية "نمو"نوفمبر من عام  29تاريخ  

 في المائة(. 10 -+/)  بحدودتطبيق حدود أابتة للتذبذب السعري في المائة( عند اإلدراج، يعقب اللك  30 -+/)

مؤشرر لالسرتدامة بالتعاون  وعن إطالق   2021عام    لربع الثالث منعن اارباح الشرركاأ المدرجة  قطر تعلن عن  بورصرة  

مذكر  تفاهم مع وكالة ترويج االسررتثمار بهدت تعزيز جايبية السرروق لالسررتثمار   توقعمؤسررسررة مورجان سررتانلي و مع

 األجنبي

 30المنتهياااااة في  للفترة  الماليةعن نتائجها  باإلفصااد بورصاة  الجميع الشاركات المدرجة في  أعلنت بورصاة قطر عن قيام  

  نحو لاير قطري مقابل  مليار  33.47  حوالي أرباد الشاااركات المدرجةحيث بلغت قيمة صاااافي  ، 2021سااابتمبر من عام 

من جانب آخر، وسااعيا  منها  في المائة. 35.86نساابته  بلغت  ، بارتفاع  2020الفترة من العام   لنفسمليار لاير قطري   24.63

 من الناحية البي ية واالجتماعية والمؤسسية    تعليل توجه تلك الشركات لالستدامة بما يساهم في   مدرجة ال توسيع تصنيا الشركات  ل 

 

 * ( 2021نومفب  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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البي ية واالجتماعية والمؤساساية  أعلنت بورصاة قطر عن إطالق مؤشار لالساتدامة  ،  األجنبية   ات واساتقطاب المليد من االساترمار 

 . "للشركات المستدامة  (MSCI) "مؤشر بورصة قطر  تحت مسمى  مؤسسة مورجاق ستانلي  بالتعاوق مع 

دعم سروق األوراق المالية وتحسرين بيئة االسرتثمار  بهدت محفزاأ  من ال حزمة  ل الحكومة  البورصرة المصررية تعلن عن إطالق 

وتعزز جهود نشرر    "البورصرة للتنمية" بهدت توسرعة قاعد  بورصرة الشرركاأ الناشرئةسرلسرلة مؤتمراأ وتطلق    واألعمال 

 الثقافة المالية

البورصاة تنافساية    أق ترفع من شامنها   التي من دعم ساوق األوراق المالية وتحساين بي ة االساترمار  ل   في إطار تعليل الجهود الرامية 

البورصااة المصاارية عن إطالق الحكومة المصاارية لحلمة من  ت  ، أعلن االسااترمارات األجنبية  في جذب  يسااهم ، بما المصاارية 

خصااام جميع ، و إلغاء ضاااريبة الدمغة على تعامالت ساااوق األوراق المالية بالنسااابة للمساااترمر المقيم التي تضااامنت    المحفلات 

لضاريبي في  احتسااب حافل لألموال المساترمرة في البورصاة وخصامها من الوعاء ا و   ، المصااريا الخاصاة بالتداول وحفس األساهم 

أول عامين من صادور في المائة في   50تخفيض الضاريبة على الربط المحقق في الطروحات الجديدة بنسابة  ، و حال تحقيق أرباد 

   .القانوق 

مساااتهدفات التنموية  ال لتحقيق   مواصااالة الجهود الرامية في إطار حرص إدارة البورصاااة المصااارية على  في الات الساااياق، و 

مختلا في    الصاغيرة والمتوساطة المسااهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشاركات   خالل من    واالجتماعية   واالقتصاادية 

في مختلا عن إطالق سالسالة مؤتمرات "البورصاة للتنمية"  تحت رعاية مجلس الوالراء  البورصاة المصارية أعلنت    ، القطاعات 

 . النمو   بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المحافظات،  
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 مؤرشات التداول الشهري 

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة. 
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