
 

 النرشة الشهرية ألسواق املال العربية 

 عرش  الثامن العدد  

 صندوق النقد العرب 

 2021ديسمرب  

   



 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   

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

)نقطة( 2021 ديسمبر شهر قيمة المؤشر إغالق  494.07  

)نقطة( 2021 نوفمبرشهر قيمة المؤشر إغالق  486.49  

 ( 2021 ديسمبر 16) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  496.86

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 |ديسمبر   | عشر الثامنالعدد 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية  

  ،نقطة  494.07عند مستوى  2021  من عام ديسمبر  تعامالت شهر  

مقارنة بنهاية    نقطة  7.58المائة أي ما يعادل    في  1.56  بنحو  مرتفعا  

 أغلب بما يعكس االرتفاع الُمسجل في  ،  2021من عام    نوفمبرشهر  

العربية   البورصات  أداء  المركب  الُمضمنةمؤشرات  المؤشر   .في 

حركة التعافي التي تشهدها األسواق  المؤشر مواصلة    ارتفاع  عكس

 . 2021عام  بدايةمنذ  العربية المالية 

عربية   بورصة  ثالثة عشرةأداء    مؤشرات  ، سجلتاإلطارفي هذا  

سوق دمشق    تصدرت  .2021من عام    ديسمبربنهاية شهر  ارتفاعا   

حققة على مستوى مؤشرات  المُ   االرتفاعاتحركة    لألوراق المالية

  20.66مؤشرها ارتفاعا  بنسبة    تسجيل  أداء البورصات العربية مع

بورصات كل    شهدت كذلك    .2021  ديسمبربنهاية شهر    في المائة

 4 تراوحت بين  ارتفاعا  بنسب والسعودية ودبي والكويتمصر من 

المائة  4.86و البحرين ومسقط . كما سجلت  في  بورصات كل من 

كذلك   في المائة.  3.91و  3.13والعراق تحسنا  بنسب تراوحت بين  

بورصات   ارتفاعا   شهدت  وفلسطين  البيضاء  والدار  وقطر  عّمان 

فيما سجلت بورصة    .المائةفي    2.96و  1.42بنسب تراوحت بين  

 تونس ارتفاعا  بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. 

 

 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 

 
 
 

الماضعي، وفي ططار تعييي ههودها الرامية لتوسععة قاعدة األسعواق الرئيسعة   الشعهرعلى صععيد التطورات التي شعهدتها البورصعات العربية  الل  

وبورصعات الشعركات الصعغيرة والمتوسعطة، أعلنت سعوق أبوألبي لألوراق المالية عن طدراء وبدء التداول على أسعه  شعركة يملتيباليي التي تعمل 

ل التقنية في السعععوق الرئيس. في  ات السعععياق، أعلن سعععوق دبي المالي عن طدراء مجموعة يتيكومي التي تعمل في المجاالت والقطاعات  في مجا

كما أعلنت السععوق عن طدراء مؤسععسععة اإلمارات ألنتمة التبريد المركيي يطمباوري في   .في السععوق الرئيس ،الحيوية بالشععراكة مع حكومة دبي

التي تمثل أكبر ميّود لخدمات تبريد المناطق في العال . في  ات اإلطار، أعلنت يتداول السععععوديةي عن طدراء أسعععه  يشعععركة  السعععوق الرئيس، و

مجموعة تداول السععودية القابضعةي في السعوق الرئيس. كما أعلنت بورصعة قطر عن االنتهاء من تنفيذ عملية الدمن بين البنك الخليجي ومصعر   

ري )شعر البورصعة.  من هانب ر ر، أعلنت يتداول السععوديةي عن طضعافة سعوق الصعكوو الحكومية السععودية في مؤشعر الريان وتحديث وزن مؤ

 . 2022يناير من عام  31الحكومي العالمي للسندات، الميود العالمي للمعلومات والخدمات المالية، ابتداء  من  (بوكس

د  تعييي حضععور الشععركات المدرهة في السععوق، وتوسععيع قاعدة المسععتثمرين، أعلنت عن في ططار المبادرات التي نفذتها يتداول السعععوديةي به

ورقة مالية مدرهةي. يسععتعرا الكتاع الشععركات المدرهة في يتداول   200طصععدار أول كتاع عن الشععركات المدرهة في السععوق تحت عنوان ي  

ودية. من ههة أ رى، وبهد  دع  وتحفيي تأسعيس أكبر عدد ممكن من السععوديةي، ومسعاهمة هذا الشعركات في تعييي مكانة السعوق المالية السعع

، في منصعات التمويل الجماعي الوطنية، أعلنت الهيةة العامة لسعوق المال في عُمان عن تفعيل نشعاط التمويل الجماعي في السعلطنة.  من هانب ر ر

مال واالسععتثمار، أعلنت البورصععة المصععرية عن قيام الهيةة العامة ططار تفعيل حيمة اإلهراءات لدع  سععوق األوراق المالية وتحسععين بيةة األع

لالسععتثمار والمناطق الحرة بتأسععيس يوحدة  دمات الشععركات المقيد لها أوراق مالية في سععوق األوراق الماليةي. في سععياق ر ر، أعلنت بورصععة 

في   96، بنسعبة التيام باإلفصعاب بلغت نحو 2021ر األولى من عام فلسعطين عن البيانات المالية المرحلية المراهعة للشعركات المدرهة للتسععة أشعه

 .شركة مدرهة 47شركة من طهمالي  45المائة، من قبل 

تنتي  في ططار مواكبة أحدث التطورات المتعلقة بالتحول المالي الرقمي، أعلنت هيةة األوراق المالية والسععلع في اإلمارات عن نشععر مسععودة قرار  

لمنتن الرقمي، والتعديالت المرتبطة به في كتيب القواعد الخاصعة باألنشعطة المالية. في  ات السعياق، أعلنت بورصعة عّمان األصعل االفتراضعي وا

( يتضعمن  صعائو ومعلومات تتعلق بنشعر كافة اإلفصعاحات المتعلقة بنتام اإلفصعاب ASENEWSالبورصعة )عن ططالق تطبيق مطور أل بار 

البورصعععة والخاا بالشعععركات المدرهة. من هانب ر ر، أعلنت بورصعععة البحرين عن توقيع مذكرة تفاه  مع ( المطبق في  XBRLاإللكتروني )

( بهد  توسعيع فرا التدريب تحت متلة أكاديمية االسعتثمار وأكاديمية التنمية المسعتدامة. في BIBFمعهد البحرين للدراسعات المصعرفية والمالية )

ليل تقارير اإلفصععاب غير المالي )البيةية واالهتماعية والحوكمة( الموهه بشععكل  اا للشععركات ططار متصععل، أعلنت بورصععة تونس عن نشععر د

اوز المدرهة. في سععياق ر ر، أعلن سععوق دمشععق لألوراق المالية عن تعديل الحدود السعععرية العليا والدنيا لألسععه  المدرهة في السععوق بما ال يتج

 .5من التفاصيل طالع صفحة  دللمزي .احدالو مسة في المائة صعودا  وهبوطا  في اليوم 

 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

  الُمركب ألسواق المال العربية  صندوق النقد العربيمؤشر  
بالدوالر ، والمحتسبة احتساع مؤشر  اا بكل سوق. وهذا المؤشرات مرهحة بالقيمة السوقية باستخدام رق  باش المتسلسل، عالوة على باحتساع مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

 .يض  المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  أي من الشركات المدرهة في األسواق المالية العربية. لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن طضافة أو حذ  بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرهة في المؤشر بما يعكس ااألمريكي في نهاية الفترة. يت  
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 التغير الشهري

 

 2........................…تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب ألسواق المال العربية ...............  •

   3..........  ................. .....................( .........2021 ديسمبرمؤشرات أداء أسواق المال العربية ) •
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 .9.................................... (2021ديسمبر العربية )طحصاءات التداول الشهرية في أسواق المال  •

 محتويات العدد 

 

في العربية ارتفاعا ،  المالية  لألسواقالُمضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي  مؤشعرات أداء البورصعات العربية  أغلب  شعهدت

،  2021منحنى أدائها التصعاعدي الذي شعهدته على أسعاه شعهري منذ بداية عام على   محافتتها  لتواصعل،  2021 من عام  ديسعمبرنهاية  

ها: منقطاعات  عدد من التحسعن مؤشعرات  ومؤشعرات القيمة السعوقية على طثر    قي  وأحجام التداولالمسعجل في مؤشعرات   اإلرتفاعلتعكس 

حركة اإلدراهات الجديدة في عدد من البورصععات    إلسععتمرار كما كان  .والصععناعة ،واالسععتثمار  ،والعقارات ،الماليةالخدمات  والبنوو 

  رفعنحو  ههودهاالبورصعات العربية   مواصعلةفي ألل  ء  يجابيا  على مؤشعرات األداطتوسععة قاعدة األسعواق أثرا     التي تهد  طلى العربية

في ططار تعييي التحول المالي  عملهاعالوة على اسعععتمرار    ،سعععتثمار األهنبيوهذع اال  تداوالت،ال  وزيادة معدالتالسعععيولة    مسعععتويات

 .منصات التمويل الجماعيتفعيل ، والرقمي، وتنمية أسواق الدين

على الصععيد العالمي، عيز تحسعن أسععار النفط العالمية، وارتفاع مؤشعرات أداء عدد من األسعواق المالية العالمية من تحسعن مؤشعرات  

 .2021شهر ديسمبر  نهايةأداء البورصات العربية في 

. في هذا  في المائة  0.72بنسعبة    ا  ارتفاع  2021من عام   ديسعمبرشعهر   ت فيشعهدفقد  التداوالت في أسعواق المال العربية،  مسعتوىعلى   

 . سوق العراق لألوراق المالية تقدمها ،في قي  تداوالتها ارتفاعا  بورصات عربية  ثمان شهدتالصدد، 

  2021من عام   ديسععمبر الل شععهر   في المائة  70.41بنسععبة    ارتفاعا   ، فقد سععجلفي البورصععات العربية  التداوالتعلى مسععتوى حج  

الدار  بورصعتي    تصعدرتها،  مؤشعرات أحاه  التداولفي   ارتفاعا  بورصعات عربية  سعبع  حيث سعجلت  ،مليار سعه   127.9 نحو  ليصعل طلى

 .البيضاء والعراق

 ةمقارن ،في المائة  3.12 بنحو  تحسعنا    2021  من عام ديسعمبرنهاية شعهر  بسعجلت  فقد  القيمة السعوقية ألسعواق المال العربية،   صععيدعلى 

ُمضعمنة في المؤشعر المركب لصعندوق  العربية البورصعات  ال أغلبيةسعجلت  . في هذا الصعدد،  2021م  من عا نوفمبرشعهر  نهاية  بمسعتواا في 

 بنسعبة  االرتفاعاتلألوراق المالية البورصعات العربية على مسعتوى حركة   دمشعقتصعدرت سعوق  .  في قيمتها السعوقية ارتفاعا    النقد العربي

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة  في المائة. 20.17

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 



 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   

 

 
3 

 

 

تحقيق األداء اإليجابي الذي   لتواصعل بذلك  العربية،البورصعات مؤشعرات أداء  تحسعن أغلب   2021  من عام  ديسعمبرشعهر شعهد 

 .2020منذ نهاية عام  البورصععات   تشععهدها حركة التعافي التي مواصععلة  ألل في ،2021شععهدته في نهاية شععهر نوفمبر من عام  

 البورصعععات العربية  غالبيةفي   ، ومؤشعععرات القيمة السعععوقيةالتداول وأحجام  مؤشعععرات قي  التداول  رتفاعال  انعكاسعععا  هاء  لك 

البورصععات  سععتمرار ههودإل. كما كان 2021من عام    نوفمبرشععهر مقارنة  ب الُمضععمنة في قاعدة بيانات صععندوق النقد العربي

 اتاإلدراهاستمرار نشاط من  الل   ،في األسواق الرئيسةقاعدة الشركات الُمدرهة  يع  وتوس  ت،التداوال  تنشيط حركةفي   العربية

  وتعييي التحول المعالي الرقمي، أثرا  ايجعابيعا  على  الجهود الراميعة لتنميعة أسععععواق أدوات العدين،  مواصععععلعة، عالوة على الجعديعدة

 .مؤشرات أداء األسواقمستوى  

 

ارتفاعا   ُمضعمنة في المؤشعر المركب لصعندوق النقد العربي عربية ثالثة عشعرة بورصعة  مؤشررا  ددا  شعهدت، في هذا السعياق

، من أهمها في البورصعات العربية  تحسعن نشعاط التداوالت لعدد من القطاعات المدرهة  نتيجة ،2021من عام    ديسعمبرشعهر في 

  .البنوو والخدمات المالية، والعقارات، واالستثمار، والصناعةقطاعات 

  من عام  ديسععمبرشععهر  في  مؤشععرات األداء   على مسععتوى الُمحققةرتفاعات الحركة ا ومصععردمشععق   يبورصععتكل من   تقدمت

طيجابا  على مؤشر  االتصاالت، والصناعة، والتأمين، والخدمات، والبنوو انعكس ارتفاع مؤشرات قطاعات كل من  حيث    .2021

  البورصعة المصعريةجهود التي بذلتها كان للكما  .2021من عام   ديسعمبراألداء العام لسعوق دمشعق لألوراق المالية في نهاية شعهر 

في ططار تفعيل حيمة اإلهراءات الصعععادرة عن مجلس الوزراء في مصعععر لدع  سعععوق األوراق المالية وتحسعععين بيةة األعمال 

 .2021يجابيا  على مؤشر السوق الرئيس في نهاية شهر ديسمبر من عام طأثرا    واالستثمار

 17493.79طلى مسعتوى   ليصعلفي المائة،   20.66ارتفاعا  بنسعبة    لألوراق المالية  سعوق دمشعقسعجل مؤشعر    ،سعبق في ضعوء 

: كان من أهمها  المدرهةقطاعات ال عدد منه تالذي شعععهد  التحسعععن المسعععجل عاكسعععا  ، 2021من عام    ديسعععمبرشعععهر نقطة في 

 شععهري  على أسععاهارتفاعا  سععجلت  فقد  التداوالت،قيمة   على مسععتوى  .االتصععاالت، والصععناعة، والتأمين، والخدمات، والبنوو

مليون  7254طلىلتصعل   ،2021من عام    نوفمبرمقارنة  بشعهر   2021من عام   ديسعمبرشعهر  في مليون ليرة سعورية 2172 بنحو

شعهر نهاية في سعه   مليون 4.21 بحوالي سعه  مقارنة   مليون 3.84صعل طلى نحو يل التداولج   ح تراهع سعورية. في المقابلليرة 

مليار ليرة  511.6  بحواليا   مكاسعب  سعوق دمشعق لألوراق المالية  حققتفقد   ،القيمة السعوقية صععيد. على 2021من عام    ديسعمبر

 مليار ليرة سعورية 2536بحوالي مقارنة  2021من عام  ديسعمبرشعهر   بنهاية ليرة سعورةمليار   3048 نحو لتصعل طلى ،سعورية

 .2021من عام   نوفمبرشهر  في نهاية 

في نهاية  نقطة 11949.18طلى مسعتوى ليصعل في المائة،   4.86ة  بنسعب  ارتفاعا   البورصعة المصعريةمؤشعر   شعهد ،السعياق   اتفي 

البورصعة    تفعيلبدء  ارتفاع المؤشعرعكس   .الشعهر السعابق عليه  مسعتواا المسعجل في نهايةبمقارنة ، 2021من عام    ديسعمبرشعهر 

حيمة اإلهراءات الصععععادرة عن مجلس الوزراء في مصععععر لدع  سععععوق األوراق المالية وتحسععععين بيةة األعمال لالمصععععرية  

البنوو، قطاعات أداء  اتارتفاع مؤشعععر ، طضعععافة طلىالبورصعععةرفع معدالت التداول ومسعععتويات السعععيولة في و  واالسعععتثمار

مليار  43.53نحو  ب  ا  مكاسعب  البورصعة  سعجلتفقد القيمة السعوقية،    صععيدعلى    .والتجارة، والمواد األسعاسعية، والمنتجات الصعناعية

في نهاية   مليار هنيه 722، مقارنة بنحو  2021من عام    ديسمبرشهر بنهاية   مليار هنيه  765.5 حوالي  لتصل طلى ،هنيه مصري

من عام    ديسعمبرفي شعهر   مليار هنيه 4.56بنحو   ارتفاعا    شعهدتقيمة التداوالت، فقد   صععيدعلى   .2021من عام    نوفمبرشعهر  

 2.95بنحو   ارتفاعا    حج  التداول شعععهد كما  .هنيهمليار  84.66  نحو  ، لتصعععل طلى2021من عام    نوفمبرمقارنة  بشعععهر   2021

 .2021من عام   نوفمبرشهر  ب مقارنة، 2021من عام  ديسمبرشهر سه  في  مليار 11.2 نحو طلى ليصل  مليار سه 
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 األسععواققيمة تداوالت   في  ارتفاعا   2021من عام   ديسععمبرشععهر شععهد فقد ، في البورصررا  العربية قيمة التداوال  صعععيدلى  ع

مقارنة بمسعتوياتها المسعجلة في نهاية  ، في المائة 0.72بلغت بنسعبة   مدرهة بقاعدة بيانات صعندوق النقد العربيالالمالية العربية 

 بورصات عربية.  ثمانقيمة تداوالت    ارتفاع نتيجة، 2021 من عام  نوفمبر شهر

شعععهدت في المائة. كما  202سعععجلت سعععوق العراق لألوراق المالية أعلى نسعععبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو اإلطار، في هذا  

بنسععب    ارتفاع في قيمة التداوالت  الل الشععهر الماضععي  نسععب السعععودية وبيروت وتونس ودمشععق ومسععقطبورصععات كل من 

 0.25بنسععب بلغت  ا  مفي قيمة تداوالتهارتفاعا   بورصععتي عّمان ومصععرسععجلت   . كمافي المائة 51.10و 20.06 تراوحت بين

 الترتيب.في المائة على  5.70و

 

، 2021من عام    ديسعمبرشعهر  في  في المائة  70.41بنحو    ارتفاعا   فقد سعجل، العربية  التداول في البورصرا   حجم  مسعتوىعلى  

نهاية  حج  تداوالتها بفي  تراهعا  بورصعات عربية  ثمانسعجلت  ،بورصعات عربية. في المقابل  سعبع  مؤشعرات  ارتفاعبذلك عاكسعا  

مسعتوى حج  التداول  على    حركة االرتفاعات المسعجلة بورصعتي العراق والدار البيضعاء تتصعدر .2021عام   نديسعمبر مشعهر 

مصععععر وبيروت  بورصععععات كل من   شععععهدتكما    .على الترتيب  المائة في 607و 201بنسععععب بلغت   في البورصععععات العربية

بنسعب    بورصعتي تونس ومسعقطارتفع حج  التداول في    كما .في المائة  35.75و 12.33 تراوحت بينارتفاعا  بنسعب   والسععودية

 .الترتيبفي المائة على  9.79و 3.03بلغت  

 

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

في . مليار دوالر أمريكي 3791 حوالي  لتصعل طلى 2021من عام    ديسعمبرشعهر في المائة في نهاية  3.12  ارتفاعا  بنحو سعجلت

  .في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ُمضمنةالعربية البورصات ال أغلبيةفي  ارتفاعا  القيمة السوقية  هذا اإلطار، سجلت

 

ليرتفع    ،القيمة السععوقية في  حققةحركة االرتفاعات المُ البورصععات العربية على مسععتوى    لألوراق المالية دمشععقسععوق  تصععدرت 

االتصعععاالت، والصعععناعة،  قطاعات القيمة السعععوقية لألسعععه  المدرهة في تحسعععن   بما يعكس، المائة  في 20.17مؤشعععرها بنحو  

بنسعب  تها  افي مؤشعر  الكويت والبحرين والسععودية ومصعر ارتفاعا  بورصعات كل من  سعجلت  كما  .والتأمين، والخدمات، والبنوو

البيضععاء وبيروت تحسععنا   كذلك شععهدت بورصععات كل من فلسععطين وقطر وعّمان والدار    في المائة. 6.03و 3.94 تراوحت بين

 في المائة. فيما سجلت بورصتي أبوألبي ومسقط ارتفاعا  بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. 2.53و 1بنسب تراوحت بين 
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ا  ععلن عن عقد حلقة نقاشرية بالتعاو  مع برناما األمم المتحدا االنما ي حول التنمية المسرتدامة ودفدافوا ودفمية  بورصرة عما

 (   ASENEWSعن إطالق عطبيق دخبار البورصة المطور )   وععلن  االستدامة إصدار عقارير  

( وشعبكة الميثاق العالمي لألم  UNDPاألم  المتحدة اإلنمائي ) علنت بورصعة عّمان عن عقد حلقة نقاشعية بالتعاون مع برنامن  أ  

( في األردن بحضععور عدد من الراسععاء التنفيذيين وراسععاء مجالس طدارة الشععركات المدرهة ضععمن مؤشععر  UNGCالمتحدة ) 

وأهدا    2030دور قطاع األعمال في النهوا بخطة التنمية المسععتدامة لعام   على بهد  تسععليط الضععوء  (ASE20)البورصععة  

  . ( SDGsالتنمية المستدامة ) 

 للمسععتثمرينالمقدمة   التقنية لشععفافية وبهد  تحسععين وتطوير مسععتوى الخدماتاإلفصععاب وا  مبادئ تعيييمواصععلة  منها لو

  تطبيق  ان عن ططالق بورصععععة عمعّ أعلنعت    ،الرقمي المعالي  التحولفي مجعال  ألحعدث التطورات    وقطعاع األعمعال ومواكبعة  

بنتام    لمتعلقةا  اإلفصععاحات صععائو ومعلومات تتعلق بنشععر كافة ، يتضععمن (ASENEWS بار البورصععة )أل  مطور

كفاءة السعوق ويرفع  من المطبق في البورصعة والمرسعلة من الشعركات المدرهة، مما يعيز (XBRL) اإلفصعاب اإللكتروني

  .ويييد من سرعة الحصول على المعلومات، والشفافية اإلفصابمستوى  

 

 ي مسودا عنظيم األصل االفتراضي والمنتا الرقم   ععلن عن نشر   والسلع في اإلمارا    األوراق المالية فيئة 

تنتي  األصععععل االفتراضععععي والمنتن الرقمي   قرارمسععععودة عن نشععععر  في اإلمارات هيةة األوراق المالية والسععععلع أعلنت

روع قرار تنتي  األصعععل  تضعععمن مشععع . تفصعععيال ،  باألنشعععطة المالية ةوالتعديالت المرتبطة به في كتيب القواعد الخاصععع 

من  الل المنصعة الرقمية،  بهالقرار المنتن الرقمي بأنه منتن مالي يت  التعامل   . عّر مادة 16 االفتراضعي والمنتن الرقمي

ويمكن اسعتخدامها ألغراا الدفع    ،  األصعل االفتراضعي بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميا  أو تحويلهاويعرّ 

المنصعععة الرقمية بأنها منصعععة لتداول المنتن الرقمي وطهراء عمليات التقاا والتسعععوية   عّر  القراركما  .مارأو االسعععتث

المتعلقة بها وتخيين المعلومات والبيانات وحفتها من  الل تقنية البلوكتشعععين وفقا  للشعععروط والمتطلبات الواردة في قرار  

 .ع في اإلماراتعمل السوق الصادر عن هيةة األوراق المالية والسل

 

 سوق دبوظبي لقوراق المالية يعلن عن إدراج وبد  التداول على دسوم شركة جديدا في السوق الر يس 

مضععاعفة حج  السععوق طلى ثالث أضعععا ، أعلنت السععوق عن  طلىفي ططار  طة سععوق أبوألبي لألوراق المالية السععاعية  

مليار دره   8.16مجال التقنية. تبلغ أصعول الشعركة نحو   فيطدراء وبدء التداول على أسعه  شعركة يملتيباليي التي تعمل 

ات وتعمل ضععععمن اسععععتراتيجية نمو تركي على االبتكار الرقمي في عدد من القطاعات، بما فيها السععععيارات وقطاع الخدم

 واالتصاالت.  ،واإلعالمالصحة، وللمرافق العامة، ورأه المال، 

 

 

 

 

 * ( 2021  ديسمرب التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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 ضمن السوق الر يس   عين جديد   تين إدراج شرك سوق دبي المالي يعلن عن 

 طط اللجنة العليا لتطوير أسعععواق المال والبورصعععات في دبي الهادفة طلى مضعععاعفة قيمة األسعععواق المالية في في ططار 

، أعلن سععععوق دبي المعالي عن طدراء مجموععة يتيكومي في ثالث سععععنوات القعادمعةدره   الل ال  ترليون  ثالثاإلمعارة طلى  

مختلف المجاالت والقطاعات الحيوية بالشعععراكة مع حكومة دبي بهد  تنفيذ   فيتعمل  الشعععركة   علما  أنالرئيس،   سعععوق ال

لخدمات ، أكبر ميّود  يطمباوريطدراء مؤسسة اإلمارات ألنتمة التبريد المركيي    . كما أعلنت السوق عنالتنويع االقتصادي

 الرئيس. سوق التبريد المناطق في العال ، في 

 

بودف عوسرعة فر    (BIBF) بورصرة البحرين ععلن عن عوقيع مككرا عفافم مع معود البحرين للدراسرا  المفررفية والمالية 

  التدريب عحت مظلة دكاديمية االستثمار ودكاديمية التنمية المستدامة 

بهد  توسععععة نطاق التعاون ليشعععمل توفير مختلف الدورات والبرامن تحت أكاديمية التنمية المسعععتدامة لتشعععمل مواضعععيع 

واالسعتدامة، أعلنت  التقنيمتعددة منها: التنمية المسعتدامة وتقيي  معايير االسعتدامة )البيةية واالهتماعية والحوكمة(، والتغير 

تهد  طلى مواصععلة     (BIBF) المصععرفية والمالية  مع معهد البحرين للدراسععات  بورصععة البحرين عن توقيع مذكرة تفاه

طلى الشعهادات االحترافية المتعلقة بقطاع رأه المال تحت ، طضعافة  التعاون بين المؤسعسعتين لتوفير مختلف الدورات العامة

 متلة أكاديمية االستثمار. 
 

 بيئية واالجتماعية والحوكمة(  بورصة عونس عنشر دليل عقارير اإلففاح غير المالي )ال 

اإلفصععاب غير المالي )البيةية واالهتماعية والحوكمة( الموهه بشععكل  اا  أعلنت بورصععة تونس عن نشععر دليل تقارير

وتوصعيات االتحاد العالمي للبورصعات  (GRI) يسعتند الدليل طلى معيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير للشعركات المدرهة.

طضعععافة طلى مسعععايرتها على المسعععتوى الوطني  ،التنمية المسعععتدامة السعععبعة عشعععر المعتمدة من قبل األم  المتحدةوأهدا   

ويبسععط   (HSE) وبالخصععوا المرهعية الوطنية للحوكمة. يقدم الدليل مبادئ مبادرة األم  المتحدة للبورصععات المسععتدامة

التوصععيات العملية    طلىطضععافة  اعتماد اإلفصععاب غير المالي،  للشععركات وكيفية   المجتمعيةالمفاهي  األسععاسععية للمسععؤولية 

  لتنفيذها من قبل الشركات.

 

وععلن عن إصردار   " شرركة مجموعة عداول السرعودية القاب رة " ضرمن السروق الر يس دسروم عداول السرعودية ععلن عن إدراج  

الحاومي   ( آي بوكس ) سرروق الفرراوح الحاومية السررعودية إلى مؤشررر إضررافة    وععلن عن   ورقة مالية مدرجة "   200كتاب " 

 العالمي للسندا  

ييادة العمق، ورفع معدالت السعيولة ومسعتويات التداول، أعلنت يتداول السععوديةي عن طدراء أسعه  ي مواصعلة لجهودها ل

 .سعرية اليومية ألسه  الشركةشركة مجموعة تداول السعودية القابضة ي في السوق الرئيس،  لك وفق هوامش للتذبذع ال

في ططار المبادرات التي نفذتها يتداول السععوديةي بهد  تعييي حضعور الشعركات المدرهة في السعوق في  ات السعياق، و

   ،ورقة مالية مدرهةي 200وتوسيع قاعدة المستثمرين، أعلنت يتداول السعوديةي عن طصدار أول كتاع تحت عنوان ي 

 

 * ( 2021ديسمرب  التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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في تعييي مكانة السعوق المالية السععودية بين األسعواق المالية   تهايسعتعرا الشعركات المدرهة في تداول السععودية، ومسعاهم

العالمية. كذلك يعكس الكتاع أداء الشعععركات المدرهة في تداول السععععودية، ومدى التحول اإليجابي الذي شعععهدته المملكة  

هيةة السعوق المالية  كمركي اقتصعادي واسعتثماري. كما يلقي الكتاع الضعوء على اإلصعالحات التي نفذتها تداول السععودية، و

 للمستثمرين. ها بةلتوفير سوق مالية متقدمة، وتهيةة بيةة استثمارية  

 

عن طضعافة سعوق الصعكوو الحكومية السععودية في مؤشعر ري بوكس الحكومي  يتداول السععوديةيأعلنت  من ههة أ رى،  

الحكومي العالمي للسععندات أداء صععكوو  (ري بوكس)يعكس مؤشععر  .2022من عام يناير   31العالمي للسععندات ابتداء  من 

ة في التصعنيف االئتماني من الدين السعيادية بالعملة المحلية لدول مثل المملكة العربية السععودية، التي تحتل المرتبة الخامسع 

فوتسعي  )كما تأتي ترقية سعوق الصعكوو الحكومية السععودية بعد قرار مجموعة  (.موديي)الدرهة االسعتثمارية حسعب وكالة 

للسعندات الحكومية في األسعواق الناشعةة بالعملة المحلية، اعتبارا  من   (فوتسعي)، بإضعافة تداول السععودية طلى مؤشعر (راسعل

 .2022 من عام أبريل

 

 سوق دمشق لقوراق المالية ععلن عن ععديل الحدود السعرية لقوراق المالية المدرجة 

ليصبح الحد األعلى الرتفاع قيمة  لألسه  المدرهة في السوق، الحدود السعرية تعديل  أعلن سوق دمشق لألوراق المالية عن

في اليوم ( في المعائعة،  5-النخفعاا الورقعة المعاليعة المعدرهعة )الحعد األدنى ( في المعائعة، بينمعا يبلغ 5+المعدرهعة ) الورقعة المعاليعة

 .الواحد

 

 بورصة مسقط ععلن عن إدراج شركتين جديدعين في السوق الثالثة 

لخطة البورصعة الهادفة لدع  الشعركات الصعغيرة والمتوسعطة، أعلنت بورصعة مسعقط عن طدراء شعركة يسعوق    ا  اسعتمرار

ألف سعععه ، وي شعععركة   500ألف لاير عماني مقسعععمة طلى    500 يائن المركيي للخضعععروات والفواكهي برأه مال يبلغ 

ون سعه  كشعركات مسعاهمة مقفلة في السعوق ملي  1.5 عماني مقسعمة طلى  مليون لاير 1.5الشعرقية للطيراني برأه مال يبلغ 

 الثالثة.

 
 

 الويئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعما  ععلن عن عفعيل نشاط التمويل الجماعي  

، وبهد  دع  وتحفيي تأسععععيس أكبر عدد ممكن من منصععععات التمويل 2040تنفيذ ا لألهدا  االسععععتراتيجية لراية ُعمان 

شعععملت أبرز . الهيةة العامة لسعععوق المال عن تفعيل نشعععاط التمويل الجماعي في سعععلطنة ُعمانأعلنت   ،الجماعي الوطنية

ل المنصعة بتوفير التمويل عبر أربعة طرق تتمثل في: التمويل لمشعغّ   السعمابالضعوابط المنتمة لمنصعات التمويل الجماعي 

والتمويل القعائ  على تمويل  ،والتمويل القعائ  على المسععععاهمعة في الملكيعة  ،والتمويل القعائ  على المنتجعات ،القعائ  على التبرع

على الشععركات والمشععاريع التجارية فقط دون   النتراء، كما أن الحصععول على تمويل من  الل المنصععة سععيكون مقتصععرا  

 األفراد.

 

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

 

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



 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   
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  2021األولى من العام    دشور   لتسعة ل الشركا  المدرجة عن بياناعوا المالية  ففاح إ بورصة فلسطين ععلن عن 

، 2021األولى من العام   أشعهرأعلنت بورصعة فلسعطين عن البيانات المالية المرحلية المراهعة للشعركات المدرهة للتسععة 

األولى من ة  التسععع األشععهربلغت حصععيلة أرباب الشععركات المدرهة عن   .ةفي المائ 96  بلغت نحوبنسععبة التيام باإلفصععاب  

صععافي األرباب المحققة في المائة، مقارنة ب  96.65بارتفاع نسععبته    ،يدوالر أمريكمليون   287بعد الضععريبة   2021العام  

ما نسععبته   التي حققت أرباحا  شععكلت الشععركات أمريكي. كما   دوالرمليون   146، بلغت قيمتها 2020للفترة  اتها من العام 

مليون  159مقارنة مع ما قيمته  ،دوالر أمريكيمليون    291من طهمالي عدد الشركات المفصحة بقيمة بلغت في المائة  89

 في المائة.  82.93نسبته  بارتفاع بلغت  ،2020دوالر أمريكي للشهور التسعة األولى من العام 

 

 بورصة قطر ععلن عن االنتوا  من عنفيك عملية الدما بين البنك الخليجي ومفرف الريا  وعحديث وز  مؤشر البورصة 

ق المالية عن االنتهاء من تنفيذ عملية الدمن بين بنك الخلين التجاري )الخليجي(  أعلنت شركة قطر لإليداع المركيي لألورا

المتاحة للتداول في المؤشععر   األسععه وزن  و  مليار سععه ، 9.3ومصععر  الريان، ليصععبح رأه مال مصععر  الريان الجديد 

ا من يوم االثنين الموافق   ،مليار سه  6.47  نحو العام لبورصة قطر  .2021ر ديسمب 6 لك اعتبار 

 

   عأسيس وحدا خدما  الشركا  المقيدا بسوق األوراق المالية بويئة االستثمار البورصة المفرية ععلن عن 

لدع  سوق األوراق المالية وتحسين بيةة األعمال   في مصر  حيمة اإلهراءات الصادرة عن مجلس الوزراءفي ططار تفعيل  

وحدة  دمات الشعركات يلهيةة العامة لالسعتثمار والمناطق الحرة بتأسعيس  أعلنت البورصعة المصعرية عن قيام اواالسعتثمار،  

ة بالهيةة  العمل على سعرعة انجاز الخدمات للشعركات المنشعأبتختو الوحدة ي. المقيد لها أوراق مالية بسعوق األوراق المالية

العمل على دراسععة الشععكاوى  ات الصععلة  و  والمقيد لها أوراق مالية بسععوق األوراق المالية لدى كافة اإلدارات المختصععة،

بالتواصععل المباشععر مع اإلدارات المختصععة  وسععرعة الفصععل فيها واتخا  اإلهراءات الالزمة لحلها سععواء   ،بهذا الشععركات

نجاز طالتي من شعأنها تيسعير   واإلهرائية، مع العمل على اقتراب التوصعيات التشعريعية بالهيةة أو من  الل الرئيس التنفيذي

 .العملية واالهرائية التي تواهه الشركات التحديات ومعالجةاألعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة  

 

 

 

 

 

 

 * ( 2021ديسمرب  ا أسواق املال العربية ) التطورات اليت شهدهت   أبرز 

 

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



 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   
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 مؤرشات التداول الشهري 

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة. 

 



 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   
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  .المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة  



 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   
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 . المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة

 

 



 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   
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 اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة لمصدر: ا

 

 


