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)نقطة( 2022 ينايرشهر قيمة المؤشر إغالق  498.82  

)نقطة( 2021 ديسمبر شهر قيمة المؤشر إغالق  494.07  

 (2022 يناير 31) 2022أعلى قيمة للمؤشر في عام  498.82

( 2022يناير  2) 2022أدنى قيمة في عام  493.69  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2022 | يناير  | عشر التاسعالعدد 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية  

 ،نقطة  498.82  عند مستوى  2022  من عام  ينايرتعامالت شهر  

بقيمة  مقارنة نقطة 4.75المائة أي ما يعادل  في 0.96 بنحو مرتفعا  

بما يعكس  ،  2021من عام    ديسمبرنهاية شهر  المؤشر المسجلة في  

العربية    البيةغارتفاع   البورصات  أداء  في    الُمضمنةمؤشرات 

حركة التعافي  المؤشر مواصلة    ارتفاع  عكس  ، حيثالمؤشر المركب

 .  2021عام  بدايةمنذ العربية المالية  التي تشهدها األسواق 

عربية    بورصة  عشرة  يتثنا أداء    مؤشرات  ، سجلتالصدد في هذا  

شهر  ارتفاعا    عام    ينايربنهاية  دمشق   تصدرت  .2022من  سوق 

حققة على مستوى مؤشرات  المُ   االرتفاعاتحركة    لألوراق المالية

العربية مع البورصات  ارتفاعا     تسجيل  أداء    9.06بنسبة  مؤشرها 

مقارنة  بنهاية ديسمبر    ، 2022  من عام  ينايربنهاية شهر    في المائة

قطر والسعودية ارتفاعا  بنسب   اكما شهدت بورصت . 2021من عام  

  في المائة على الترتيب. 8.78و 7.50بلغت 

من    شهدتكذلك   كل  وأبوظبي بورصات  البيضاء  والدار  الكويت 

والعراق بنسب  وعّمان  بين  ارتفاعا   في    4.89و  1.44  تراوحت 

سجلت    .المائة وتونس  فيما  والبحرين  فلسطين  من  كل  بورصات 

 ارتفاعا  بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.  ودبي

في المقابل سجلت بورصتان عربيتان تراجعا  في شهر يناير من عام 

2022 . 

 مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب 

 ة )نقطة( ألسواق المال العربي

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

 ألسواق المال العربية 

 
 
 

البورصععات جهودها نحو توسعععة قاعدة الشععركات هذه  واصععلت  ، الماضععي  الشععهرعلى صعععيد التطورات التي شععهدتها البورصععات العربية  الل  

في السععوق  جديدةبورصععة تونس عن إدراو وبدء التداول على أسععهك شععركة  إعالن    الثانوية، جاء ذلك من  اللوالمدرجة في األسععواق الرئيسععة  

. في في سعوق الشعركات الصعغيرة والمتوسعطةجديدة في السعوق الرئيس وشعركة جديدة أعلنت البورصعة المصعرية عن إدراو شعركة  . كما  الرئيس

، كما أعلنت السععوق جديدة ضععمن السععوق الموا"ية "نمو"  لثالث شععركاتعن إدراو وبدء التداول ذات السععياق، أعلنت السععوق المالية السعععودية 

أعلن سعععوق . في ذات اإلطار،  على الطلب المقدم من و"ارة المالية إلدراو أدوات الدين الصعععادرة عن حكومة المملكة العربية السععععودية  موافقتها

ضععي إعالن سععوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراو شععهد الشععهر الما  . كذلكفي السععوق الرئيس جديدةالعراق لألوراق المالية عن إدراو شععركة  

سعنوية الن جانب آ ر، وفي إطار المراجعة ربع م  الوحدات القابلة لالسعتبدال.  يصعندوق "شعيميرا سعتاندرد أند بور" اإلمارات يوسعيتس المتداول" ذ

ية ومسععقو وفلسععطين ودمشععق االنتهاء من بورصععات كل من عّمان ودبي والسعععود  أعلنتسععنوية لعينة مؤشععرات البورصععات العربية،  الونصعع   

سعوق دبي المالي عن قائمة األوراق المالية المؤهلة في المؤشعرات الفرعية والرئيسعة. في ذات اإلطار، أعلن   المتضعمنةمراجعة عينات الشعركات  

 . 2022في شهر يناير التي تمت للبيع على المكشوف وفق المراجعة نص  السنوية 

إرسععاء  تطبيق مبادح حوكمة الشععركات بما يعال" االلتالام باإلفصععاف والشععفافية، أعلنت هيقة األوراق المالية والسععلع في   وبهدف  من جهة أ رى،

يتوجب على الشركات المدرجة في أسواق األسهك المحلية االلتالام بها، ذلك مع قرب موعد انعقاد الجمعيات   ة  ما  عاماحكأإجراء و  20اإلمارات عن 

المالية، أعلن سعوق أبوظبي المالي عن   األوراقمقاييس أداء األسعهك المدرجة في سعوق  لجهودها لإلرتقاء بمواصعلة   ما سعبق، وباتصعاال     .العمومية

  10تك بداية من    ،توقيع اتفاقية شعراكة مع "فوتسعي راسعل" للمؤشعرات العالمية يتك بموجبها تطوير مؤشعرات مشعتركة تحمل اسعميهما. في هذا اإلطار

 .حالل "مؤشر فوتسي ايه دي إكس العام" محل المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق الماليةإ، 2022ر يناي

إطار مواصععلة الجهود لتوفير بيقة اسععتثمارية جاذبة للمسععتثمرين، أعلن سععوق أبوظبي لألوراق المالية موافقة هيقة األوراق    فيومن جهة أ رى،  

 مجلس  دول  المالية والسعلع في االمارات عن اعتماد أول إطار تنييمي من نوعه في المنطقة للشعركات المؤسعسعة ألغراس االسعتحواذ واالندماو في

عن اعتمادها مبادح مؤشعععرات القيا    "تداول السععععودية"ليج العربية. في ذات السعععياق، وبهدف تعاليال جاذبية السعععوق، أعلنت التعاون لدول الخ

، وتحقيق االسععترشععادية المالية لدى المنيمة الدولية لهيقات األوراق المالية سأيوسععكو  التي تهدف إلى تعاليال الحوكمة في السععوق المالية السعععودية

إطار تعاليال التعاون المشععترب بين البورصععات العربية في سععياق تبادل المعلومات    وفيمن جهة أ رى،    .ع المشععاركين في السععوقالشععفافية لجمي

المقاصعة المركالية و دمات التدريب، أعلنت شعركة البحرين للمقاصعة عن توقيعها لمذكرة تفاهك مع شعركة مركال  عمليات  والخبرات بهدف تطوير  

للمزيد من   .في مجال تبادل المعلومات والخبرات تعاليال التعاونإلى يهدف    ،ةة "مقاصععععة" في المملكة العربية السعععععوديمقاصععععة لألوراق المالي

 .5التفاصيل طالع صفحة 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

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

 .يضك 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. يتك 

 فريق اإلعداد 

 جمال قاسم   كريم زايدي   صبري الفران 
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 التغير الشهري

 

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

   3..........  ................ ... ................... .......   .....2022يناير مؤشرات أداء أسواق المال العربية س •

 5............ ..................... ...  .......2022يناير أبر" التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية س •

 9........................................   2022يناير العربية سإحصاءات التداول الشهرية في أسواق المال  •

 محتويات العدد 

 

العربية    المالية  لألسعواقالُمضعمنة في المؤشعر المركب لصعندوق النقد العربي    مؤشعرات أداء البورصعات العربية غالبية  شعهدت

منحنى أدائها التصععاعدي  على   محافيتها  لتواصععل  ،2021ديسععمبر  شععهر  مقارنة  بنهاية   ،2022 من عام ينايرنهاية في ارتفاعا ،  

تحسععن  مؤشععرات القيمة السععوقية على إثر  المسععجل في    اإلرتفاعتعكس  و،  2021بداية عام الذي شععهدته على أسععا  شععهري منذ  

  إلسععتمرار كما كان.  البنوب والخدمات المالية، والبتروكيماويات، واالسععتثمار، واالتصععاالتها: منقطاعات  عدد من المؤشععرات  

  ،في األسعواق الرئيسعة ومنصعات تداول الشعركات الصعغيرة والمتوسعطة   حركة اإلدراجات الجديدة في عدد من البورصعات العربية

  رفعلالبورصعات العربية  جهود    اسعتمرارفي ظل  ء  يجابيا  على مؤشعرات األداإأثرا     المالية  توسععة قاعدة األسعواق  التي تهدف إلى

مبادح حوكمة    تعاليالمواصععلة مسععاعيها لعالوة على    ،سععتثمار األجنبيالتداوالت، وجذب اال  معدالتو"يادة السععيولة    مسععتويات

كما كان للتوقعات اإليجابية لنتائج أعمال الشعركات المدرجة في   .التحول المالي الرقمي، وتنمية أسعواق الدينو  المدرجة  الشعركات

 .على الصعيد العالمي تحفيال أداء عدد من البورصات العربية، أثرا  ايجابيا  على 2021البورصات العربية عن عام 

  ،في المائة   5.36بنسععبة   انخفاضععا    2022من عام  ينايرشععهر   ت فيشععهدفقد  التداوالت في أسععواق المال العربية،   مسععتوىعلى   

بورصعات عربية تراجعا   فيما شعهدت تسعع .  بورصعة قطر  تقدمتها  ،في قيك تداوالتها ارتفاعا  بورصعات عربية    مس  سعجلتحيث  

 يناير الل شعهر    في المائة  39.48بنسعبة   تراجعا    ، فقد سعجلفي البورصعات العربية  على مسعتوى حجك التداوالت  في قيك التداول.

م  ا مؤشععرات أحج في انخفاضععا   ي عشععرة بورصععة عربية تاثن  حيث سععجلت  ،مليار سععهك  77.41  نحو  ليصععل إلى  2022من عام 

 بورصة قطر. تصدرتها ،المقابل شهدت ثالث بورصات عربية تحسنا  . في التداول

  ،في المائة   4.54  بنحو ارتفاعا    2022 من عام ينايرنهاية شععهر  بسععجلت  فقد  القيمة السععوقية ألسععواق المال العربية،   صعععيدعلى  

ُمضععمنة في المؤشععر  عربية    تسععع بورصععاتسععجلت  . في هذا الصععدد،  2021م من عا  ديسععمبرشععهر  نهاية في    ابمسععتواه  ةمقارن

 بنسععبةلألوراق المالية البورصععات العربية    دمشععقسععوق  هاتصععدرت  ،في قيمتها السععوقية ارتفاعا    المركب لصععندوق النقد العربي

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة  في المائة. 9.05 ارتفاع بلغت

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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بسععبب  تحقيق األداء اإليجابي   لتواصععل بذلك  العربية،البورصععات مؤشععرات أداء  تحسععن أغلب   2022  من عام  ينايرشععهر  شععهد 

ارتفاع  في هذا اإلطار، عكس ذلك التحسعععن .2021العربية على مدار عام  البورصعععات   شعععهدتها  حركة التعافي التي  مواصعععلة

من  ديسعمبرشعهر مقارنة  ب الُمضعمنة في قاعدة بيانات صعندوق النقد العربي البورصعات العربية  غالبيةفي   مؤشعرات القيمة السعوقية

ومنصعات   في األسعواق الرئيسعةقاعدة الشعركات الُمدرجة  يع  توسع   في البورصعات العربية سعتمرار جهودإل. كما كان 2021عام  

 لتعاليال الجهود الرامية مواصلة، عالوة على  الجديدة اتاإلدراجاستمرار نشاط من  الل   ،تداول الشعركات الصغيرة والمتوسطة

وتعاليال التحول المالي الرقمي، أثرا    تنمية أسعواق أدوات الدين،المدرجة، و األحكام المتعلقة بمبادح اإلفصعاف والشعفافية للشعركات

للتوقعات اإليجابية لنتائج أعمال الشععركات المدرجة في البورصععات ، إضععافة إلى مؤشععرات أداء األسععواقمسععتوى    ايجابيا  على

 يجابيا  على تحفيال أداء عدد من البورصات العربية.إ ، أثرا  2021العربية عن عام 

 

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

، من أهمها في البورصععات العربية  تحسععن نشععاط التداوالت لعدد من القطاعات المدرجة  نتيجة ،2022من عام    ينايرشععهر في 

حركة  والسعععوديةدمشععق    ابورصععت  تصععدرت  التصععاالت.، واالسععتثمار، واوالبتروكيماوياتالبنوب والخدمات المالية، قطاعات 

انعكس ارتفاع مؤشعرات قطاعات كل من حيث  .2022 من عام  ينايرشعهر في  مؤشعرات األداء  على مسعتوى  الُمحققةرتفاعات  الا

من   ينايرإيجابا  على مؤشعر األداء العام لسعوق دمشعق لألوراق المالية في نهاية شعهر    ،والبنوب، االتصعاالت، والصعناعة، والتيمين

أثرا  ايجابيا  على  السعوق المالية السععودية "تداول السععودية"  لمواصعلة حركة اإلدراو للشعركات الجديدة في  كان   فيما .2021عام  

 .2022أداء السوق  الل شهر يناير 

 19077.9إلى مسعتوى   ليصعلفي المائة،  9.06ارتفاعا  بنسعبة    لألوراق المالية سعوق دمشعقسعجل مؤشعر  ،سعبقما  في ضعوء 

االتصعاالت، : من أهمها ،المدرجةقطاعات ال عدد منه تالذي شعهد التحسعن المسعجل عاكسعا  ، 2022من عام    ينايرشعهر نقطة في 

حققت سعوق دمشعق لألوراق المالية مكاسعبا  بحوالي فقد على صععيد القيمة السعوقية،    .والصعناعة، والتيمين، والخدمات، والبنوب

مليار  3048مقارنة بحوالي   ،2022مليار ليرة سعورة بنهاية شعهر يناير من عام  3324مليار ليرة سعورية، لتصعل إلى نحو   276

  .2021ليرة سورية في نهاية شهر ديسمبر من عام 

إلى  ليصععل  في المائة،  8.78ة  بنسععب  ارتفاعا  السععوق المالية السعععودية الرئيس "تداول السعععودية" مؤشععر  شععهد ،السععياق  ذاتفي 

عكس   .الشععهر السععابق عليه  مسععتواه المسععجل في نهايةبمقارنة  ، 2022من عام    ينايرشععهر في نهاية    نقطة 12271.84مسععتوى 

لشعراء األسعهك القيادية حركة اإلدراجات الجديدة التي شعهدتها السعوق  الل الشعهر، عالوة على اتجاه المسعتثمرين   ارتفاع المؤشعر

في عدد من القطاعات الرئيسعة التي سعاهمت بدورها في ارتفاع المؤشعر العام ألداء السعوق، حيث شعهد الشعهر الماضعي ارتفاع 

نحو  ب  ا  مكاسعب  البورصعة سعجلتفقد القيمة السعوقية،   صععيدعلى  .والبتروكيماويات واالتصعاالتالبنوب قطاعات أداء  مؤشعرات  

 10.009، مقارنة بنحو  2022من عام   ينايرشعععهر بنهاية  ليون لاير يتر 10.577  حوالي  لتصعععل إلى  ،لاير سععععودي مليار 567

  .2021من عام   ديسمبرشهر في نهاية  لاير  ليونيتر

 ( 2022  يناير مؤرشات أداء أسواق املال العربية ) 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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 األسععواققيمة تداوالت   في انخفاضععا   2022من عام    ينايرشععهر  شععهد فقد ، في البورصررا  العربية قيمة التداوال  صعععيدلى  ع

  شعهر مقارنة بمسعتوياتها المسعجلة في نهاية ،  في المائة 5.36بنسعبة   مدرجة بقاعدة بيانات صعندوق النقد العربيالالمالية العربية 

شعهدت  مس بورصعات عربية ارتفاعا  في قيك ، فيما بورصعات عربية تسععقيمة تداوالت   تراجع  نتيجة، 2021  من عام  ديسعمبر

شهدت بورصات في المائة. كما   52.17أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو   بورصة قطرسجلت اإلطار،  في هذا   .تداوالتها

 8.98 تراوحت بينبنسععب    ارتفاع في قيمة التداوالت  الل الشععهر الماضععي  نسععب  البحرين ومصععر والكويت ومسععقوكل من 

  .في المائة 34.28و

، 2022من عام    ينايرشععهر  في  في المائة  39.48بنحو   تراجعا   فقد سععجل، العربية  التداول في البورصرررا   حجم  مسععتوىعلى  

حجك في    تحسعنا  بورصعات عربية   ثالثسعجلت  ،عربية. في المقابلبورصعة  اثنتي عشعرة حجك التداول في انخفاسبذلك عاكسعا  

مسععتوى حجك على    حركة االرتفاعات المسععجلة مسععقو وقطرا بورصععت تتصععدر .2022عام   نم  ينايرنهاية شععهر  تداوالتها ب

بورصععة الكويت  ارتفع حجك التداول في   كما  ،على الترتيب المائة  في  45و 36.85بنسععب بلغت  التداول في البورصععات العربية

 في المائة. 4.72بنسبة  

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

  حوالي لتصعل إلى 2021ديسعمبر شعهر مقارنة  بنهاية  ، 2022من عام    ينايرشعهر في المائة في نهاية   4.54  ارتفاعا  بنحو سعجلت

في المؤشععر  ُمضععمنةعربية تسععع بورصععات   في ارتفاعا  القيمة السععوقية   في هذا اإلطار، سععجلت. مليار دوالر أمريكي 3961

  .المركب لصندوق النقد العربي

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

االتصعاالت، والصعناعة، والتيمين، قطاعات  القيمة السعوقية لألسعهك المدرجة في تحسعن    بما يعكس،  المائة في 9.05مؤشعرها بنحو  

بنسععب  تها  افي مؤشععر ارتفاعا   قطر والسعععودية والكويت والدار البيضععاءبورصععات كل من   سععجلت  كما  .والخدمات، والبنوب

ارتفاعا  بنسعب بلغت أقل    والبحرين وفلسعطينبورصعات كل من عّمان ومسعقو  . فيما سعجلت في المائة 7.57و 4.14 تراوحت بين

 من واحد في المائة.

 

 

 

 

 ( 2022  يناير أسواق املال العربية ) مؤرشات أداء  

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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 خبار البورصة  مطور ألتطبيق  إطالق و،  انلمؤشر بورصة عمّ القنوية   المراجعة ربعالنتها  من  ابورصة عّمان تعلن  

ال تيار  ، لكافة الشركات المدرجة في السوق سعنوية  المراجعة ربع ال   من إجراء   نتهائها ا عن  الشعهر الماضعي    أعلنت بورصعة عّمان 

المراجعة احتسعاب نسعبة األسعهك الحرة لكافة الشعركات المدرجة في البورصعة،    شعملت عملية عينة المؤشعر العام ألسععار األسعهك. 

تيثيرها على تحركات الرقك القياسععي ليصععل في حده  تقليل ذلك بهدف  ،  تخفيض أو"ان بعض الشععركات في المؤشععر   إضععافة إلى 

من إجمالي القيمة السععوقية للشععركات   في المائة  93.8 ما نسععبته  لعينة الشععركات تشععكل القيمة السععوقية في المائة.    10األعلى إلى  

من إجمالي القيمة السعوقية  في المائة  96.1 نحو  المدرجة في البورصعة، فيما تشعكل القيمة السعوقية لألسعهك الحرة لهذه الشعركات 

   .لألسهك الحرة للشركات المدرجة في البورصة 

أعلنت   ،الرقمي  المالي  التحولفي مجال ألحدث التطورات  اإلفصعععاف والشعععفافية ومواكبة    مبادح  تعاليالمواصعععلة  منها لو

 صعائ  ومعلومات تتعلق بنشعر  ، يتضعمن   ASENEWS بار البورصعة سأل مطور  تطبيق   ان عن إطالق بورصعة عمّ 

الشعركات المدرجة،  طبق في البورصعة والمرسعلة من المُ  (XBRL) بنيام اإلفصعاف اإللكتروني لمتعلقةا  اإلفصعاحاتكافة 

 .وياليد من سرعة الحصول على المعلومات، والشفافية اإلفصافكفاءة السوق ويرفع مستوى   من مما يعال"

واألحكام المتعلقة بمبادئ اإلفصرا  والشرفافية للشرركا     تعلن عن اإلجرا ا   والقرلع في اإلمارا   األوراق الماليةهيئة  

 خالل انعقاد الجمعيا  العمومية

أعلنت هيقة  ، باإلفصعاف والشعفافية وفق األنيمة والقرارات المعمول بها  االلتالام بما يعال"  رسعاء  لتطبيق مبادح حوكمة الشعركات إ 

يتوجب على الشععركات المدرجة في أسععواق األسععهك المحلية  ة عام  ا  م ا حك أ و  ا  إجراء   20عن   في اإلمارات   األوراق المالية والسععلع 

إلى    المعاليعة   هيقعة األوراق  رسععععل من المُ تعميك  ال   من  الل جعاء ذلعك   .االلتالام بهعا، ذلعك مع قرب موععد انعقعاد الجمعيعات العموميعة 

وقرار مجلس إدارة الهيقة بشعععين    ، التجارية ن  عليها قانون الشعععركات  األحكام التي ب  المتعلق   ، في اإلمارات  األسعععواق المالية 

 .اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديالته 

ويعلن عن إدراج  سرروق دبويبي المالي يعلن عن توقيع اتفاقية شررراكة مع سفوتقرري راسررلس لتطوير مؤشرررا  جديد 

اعتماد دول إطار تنظيمي للشرركا  المؤسرقرة  وعن   ،"صرندوق سشريميرا سرتاندرد دند بورإل اإلمارا  يوسريتم المتداول

 ألغراض االستحواذ واالندماج

المالية  األوراق مقاييس أداء األسعهك المدرجة في سعوق ب   ولإلرتقاء مواصعلة  منها لدعك سعوق المشعتقات المالية الذي أطلقته السعوق،  

راكة مع "فوتسعي راسعل" للمؤشعرات العالمية يتك  مع المعايير العالمية، أعلن سعوق أبوظبي المالي عن توقيع اتفاقية شع   لتتماشعى 

حالل "مؤشر فوتسي  إ ،  2022يناير    10تك بداية من   ، في هذا اإلطار   .سميهما إ التعاون بموجبها لتطوير مؤشرات مشتركة تحمل 

كما تك اسععتبدال المؤشععرات القطاعية الحالية بمؤشععرات   . يه دي إكس العام" محل المؤشععر العام لسععوق أبوظبي لألوراق المالية إ 

 .  (ICB) سك الطرفين وتستند إلى نيام المعيار المرجعي لتصني  القطاعات إ قطاعية جديدة تحمل  

 

 

 

 

 * ( 2022  يناير التطورات اليت شهدهتا أسواق املال العربية )   أبرز 
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سعميهما وتشعتمل مكوناته أسعهك الشعركات الكبرى  إ كما سعيطرف الطرفان  الل العام الجاري مؤشعرا  مشعتركا  قابال  للتداول يحمل 

ضعمن إطار مواصعلة ما سعبق، و ب اتصعاال   .في سعوق أبوظبي لألوراق المالية  متاف   ، ليكون أول منتج من فقة مشعتقات المؤشعرات 

الماضعي إعالن سعوق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراو صعندوق   الشعهر ه و دماته، شعهد السعوق لجهودها لتوسععة قاعدة منتجات 

ييتي إدراو صععندوق المؤشععرات المتداولة األحدث من  .  في السععوق "شععيميرا سععتاندرد أند بور" اإلمارات يوسععيتس المتداول"  

من  مع الشعريعة التي تك إدراجها في السعوق  الل شعهر يوليو    ة المتوافق و سعتكماال  للنسعخة التي تحاكي المؤشعر  إ   ، "شعيميرا كابيتال" 

  .يشّكل صندوق المؤشرات المتداولة الجديد أداة استثمارية سائلة قابلة لالستبدال والتداول بشكل كامل ، حيث 2021عام  

من  ارو اإلمارات من التقدم بطلب    وتمكين الشعععركات بة للمسعععتثمرين  توفير بيقة اسعععتثمارية جاذ في إطار مواصعععلة الجهود ل 

سعوق موافقة هيقة األوراق المالية والسعلع ال  ت أعلن  ، في سعوق أبوظبي لألوراق المالية   ها للحصعول على الموافقة على إدراو أسعهم 

 دول للشععركات المؤسععسععة ألغراس االسععتحواذ واالندماو في    من نوعه في المنطقة   اعتماد أول إطار تنييمي   عن  اإلمارات في  

 100  مبلغ  جمع التي ستعمل وفق هذا اإلطار   الشركات على   يجب بحسب اإلطار التنييمي،   . العربية مجلس التعاون لدول الخليج 

تمنح المسععععتثمرين  تشععععمعل الوحعدات التي يتك بيعهعا ضععععمعانعات  يتعين أن  مليون درهك كحعد أدنى في االكتتعاب الععام األولي، كمعا 

 . الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهك   والشركات 

 

سوق دبي المالي يعلن عن نتائج المراجعة نصف القنوية لعينة المؤشر العام ودوإلان الشركا  ويعلن عن قائمة األوراق  

 المالية المؤهلة للبيع على المكشوف وفق المراجعة نصف القنوية

عن نتائج المراجعة نصع  السعنوية لعينة المؤشعر العام وأو"ان الشعركات ضعمن المؤشعر  الشعهر الماضعي أعلن سعوق دبي المالي  

العام، حيث يتك قيا  و"ن الشععركة في المؤشععر بعدد األسععهك الحرة المتاحة للتداول من  الل اسععتبعاد أسععهك الحكومة ومجموع  

في هذا اإلطار، اسععتحوذت أسععهك شععركات كل من إعمار العقارية، وبنك    .ر في رأ  المال في المائة أو أكث   5الملكيات التي تبلغ 

   .2022يناير   شهر   في المائة في المؤشر العام في   60دبي اإلسالمي، وبنك اإلمارات دبي الوطني على نحو 

لة للبيع على المكشععوف وفق عن قائمة األوراق المالية المؤه  2022يناير   الل شععهر من جهة أ رى، أعلن سععوق دبي المالي  

نيك للمسععتثمرين   دمة البيع على المكشععوف المُ   تتيح . على معايير معتمدة ال تيار هذه األوراق  المراجعة نصعع  السععنوية بناء  

 على اتفاقية إقراس الموقعة.   شريطة التعهد بردها لمالكها بناء    ، إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهك 

 

في المملكة   سمقاصررةسع مذكر  تفاهم مع شررركة مركز مقاصررة لقوراق المالية  يتوقتعلن عن  شررركة البحرين للمقاصررة  

 العربية القعودية

، فضععال  السععوقين تطوير المقاصععة المركالية في كال  بهدف تبادل المعلومات والخبرات   التعاون المشععترب في إطار   تعاليال بهدف 

عن توقيعها    أعلنت شعركة البحرين للمقاصعة   ، فرص التعاون فيما يتعلق بتطوير المقاصعة المركالية و دمات التدريب  تعاليال عن  

تجدر اإلشعارة إلى أن مذكرة  .  لعربية السععودية في المملكة ا   "   مقاصعة س مركال مقاصعة لألوراق المالية " لمذكرة تفاهك مع شعركة  

التفاهك تيتي في إطار الجهود المشععتركة لتقوية أواصععر العالقات بين األجهالة والمؤسععسععات العاملة في قطاع رأ  المال بدول 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
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 بورصة تونم تعلن عن إدراج شركة جديد  في القوق الرئيم

لجهودها الرامية لتوسععة قاعدة السعوق ورفع معدالت التداول و"يادة السعيولة، أعلنت بورصعة تونس عن إدراو وبدء   مواصعلة  

  .شععركة   80عدد الشععركات المدرجة بالبورصععة إلى    ليرتفع   الرئيس، السععوق في   " سععمارت تونس " أسععهك شععركة    التداول على 

 . من رأ  مال الشركة  في المائة  30.37نحو وهو ما يمثل    البورصة، في   للشركة  سهك أل     627 حوالي تك إدراو  تفصيال ،  

 

وبد  إدراج    تعلن عنو  2021  من عام   للربع الرابعالقررروق    صررريانة مؤشررررمن   االنتها تعلن عن    ستداول القرررعوديةس

 التداول ألسهم شركا  جديد  ضمن القوق المواإلية سنموس 

ضعمن مؤشعر  سعت شعركات  إضعافة أسعهك حيث تك    ، 2022يناير   2من تاريخ تحديث األسعهك الحرة بداية    " تداول السععودية "  أعلنت 

ضععافة شععركة واحدة إلى مؤشععر التيمين،  إ ، و والتمويل   االسععتثمار  مؤشععر   . كما تك إضععافة شععركتين إلى ستاسععي    الرئيسععة السععوق 

ضعافة ثالث شعركات  إ . كذلك تك  في نفس السعوق  ومؤشعر تجالئة األغذية   ، اإلعالم والترفيه   االسعتهالكية، ومؤشعر ومؤشعر الخدمات 

في إطار تعاليال جهود السعععوق الرامية لتوسععععة قاعدة الشعععركات الصعععغيرة  في ذات السعععياق، و   . مؤشعععر السعععوق الموا"ية إلى  

 " وشعركة " أل  ميك ياء للمعدات واألجهالة الطبية   " إدراو وبدء تداول أسعهك شعركة   عن   " تداول السععودية "  ، أعلنت والمتوسعطة 

بعد كإدراو مباشععر    في السععوق الموا"ية "نمو" شععركة " تقدم العالمية لالتصععاالت وتقنية المعلومات "  " و الوسععائل الصععناعية 

مع  في المائة  عند بداية اإلدراو،  30  - +/ س حدود تذبذب سععرية يومية  لجميع متطلبات اإلدراو في السعوق ب  الشعركات   اسعتكمال 

 في المائة  في أعقاب ذلك.   10  - +/ س تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند  

داول  عن الموافقة على  بهدف تنمية سعوق أدوات الدين و"يادة عمق السعوق، أعلنت السعوق المالية السععودية ست من جهة أ رى، و 

لاير   مليار  2.83الطلب المقدم من و"ارة المالية إلدراو أدوات الدين الصععادرة عن حكومة المملكة العربية السعععودية بقيمة تبلغ 

مليار لاير   1.58تبلغ بقيمة إجمالية  سعععودي، والثاني    لاير  مليار  1.24بقيمة إجمالية تبلغ من  الل إصععدارين، األول    سعععودي 

 . 2022يناير من عام    24  ابتداء  من يوم االثنين   ، ودي سع 

تداول السعععودية عن اعتمادها مبادح مؤشععرات القيا  االسععترشععادية المالية لدى المنيمة  ، أعلنت  جاذبية السععوق   تعاليال  بهدف 

ممارسععات الُموصععى بها ل ل   ل االمتثا ت " تداول السعععودية" بتطبيق  أ . في هذا الصععدد، بد الدولية لهيقات األوراق المالية سأيوسععكو  

معالجة تضارب المصالح في عملية بناء مؤشرات القيا  االسترشادية، ورفع مستوى الشفافية، وتعاليال موثوقية  التي تهدف إلى  

 . 2022يناير    25بداية  من  تحديد مؤشرات القيا  االسترشادية للمشاركين في السوق 

 

 (DLX)يل عينة مؤشر األسهم القيادية  سوق دمشق لقوراق المالية يعلن عن تعد

 ، DLXفي إطار المراجعة السعنوية لمؤشعرات السعوق، أعلن سعوق دمشعق لألوراق المالية عن تعديل عينة مؤشعر األسعهك القيادية س 

األسععهك . في هذا اإلطار، تك اسععتبعاد شععركة واحدة بسععبب عدم تحقيقها معايير الد ول في مؤشععر 2022يناير    11بداية من تاريخ  

 ثالث شركات مدرجة في المؤشر. ل ن في المؤشر. فيما تك تعديل عدد األسهك الحرة  ي ن جديدت ي القيادية، كما تك تضمين شركت 

 

 

 والجهات الرسمية في الدول العربية.  * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية 
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عينة مؤشرررا  لالمراجعة نصررف القررنوية لمعامل األسررهم الحر  ومعامل التحديد   بورصررة مقررقل تعلن عن اإلنتها  من

 بورصة  ال

،  " 30بورصعة مسعقو  " وتعديل معامل األسعهك الحرة ومعامل التحديد لعينة مؤشعر   أعلنت بورصعة مسعقو عن اإلنتهاء من مراجعة 

 . 2022يناير    2والعمل بهذه التعديالت بداية من يوم  المتوافق مع الشريعة ومؤشر العائد الكلي، والمؤشرات القطاعية والمؤشر 

 

 2022لعام   سمؤشر القدسسبورصة فلقطين تعلن عن تعديل عينة  

مراجعة عينة الشععركات المكونة  ب البورصععة  قامت حيث ،  2022بورصععة فلسععطين عن تعديل عينة مؤشععر القد  لعام  أعلنت 

  عينة المؤشعر وفق معادلة االحتسعاب   إل تيار مراجعة شعاملة للشعركات المدرجة وتك إجراء ، 2021  نهاية عام في لمؤشعر القد  

  تمثل العينة المختارة ، ل شععركة مدرجة  47شععركة من أصععل    15  " مؤشععر القد  " عينة تضععك  البورصععة. هذا و   المحددة من قبل 

 . من القيمة السوقية للشركات المدرجة في المائة  77.11ما نسبته    ، 2022لعام   للمؤشر 

 

وتطلق    ةوالمتوسرطسروق الشرركا  الصرةير   و  جديد  في القروق الرئيم  شرركا البورصرة المصررية تعلن عن إدراج  

 النقخة الثانية من مؤتمر سالبورصة للتنميةس  

في إطار تنفيذ  طتها االسعتراتيجية السعاعية لتوسععة قاعدة السعوق، وإعادة هيكلة سعوق الشعركات الصعغيرة والمتوسعطة، أعلنت 

نهر الخير للتنمية واالسعتثمار الالراعي "   شعركة و البورصعة المصعرية عن إدراو شعركة "ماكرو جروب للمسعتحضعرات الطبية"  

ترقية شعركة "مرسعيليا المصعرية الخليجية لالسعتثمار العقاري" من  ، إضعافة إلى  س في السعوق الرئي "  والخدمات البيقية المصعرية 

المدرجة في السعوق الرئيس إلى   الشعركات   بذلك إجمالي عدد   الرئيس، ليرتفع سعوق الشعركات الصعغيرة والمتوسعطة إلى السعوق 

في سععوق الشععركات    " الصععناعية والهندسععية المشععروعات  " البورصععة عن إدراو شععركة أعلنت  في ذات السععياق،   . شععركة  217

البورصععة  أعلنت وعي بدور البورصععة في دعك النمو االقتصععادي،  ال لرفع مسععتويات  من جانب آ ر، و   . الصععغيرة والمتوسععطة 

وتعري  الطلبة بيسععاسععيات   ، تعاليال الثقافة المالية بهدف   ، النسععخة الثانية من مؤتمر "البورصععة للتنمية"   عن إطالق المصععرية  

 . االد ار واالستثمار بسوق المال 

 

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

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة. 
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  .اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجةالمصدر:    

 



 أسواق المال العربية نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في 
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 . المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة
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 لمصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة ا

 

 


