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)نقطة( 2021 مايور  هقيمة المؤشر إغالق ش  460.47  

)نقطة( 2021 أبريلقيمة المؤشر إغالق شهر   455.51  

 (2021 مايو 31) 2021أعلى قيمة للمؤشر في عام  460.47

( 2021يناير  4) 2021أدنى قيمة في عام  425.51  

ألسواق المال العربية الشهريةالنشرة   
 2021 | مايو | الحادي عشرالعدد 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية 

  مرتفعا    ،460.47عند مستوى    2021  مايوالعربية تعامالت شهر  

مقارنة بنهاية   نقطة 4.96في المائة أي ما يعادل  1.09 بنحو

بما يعكس االرتفاع الُمسجل في غالبية ، 2021أبريل شهر 

الُمتضمنة في المؤشر المركب  مؤشرات أداء البورصات العربية  

حركة التعافي  جاء ارتفاع المؤشر ليعكس    . لصندوق النقد العربي

 . 2021بداية عام منذ المالية  التي تشهدها األسواق 

عربية  عشرة بورصةإحدى  مؤشرات اإلطار، سجلت في هذا 

مقدمتها بورصة عّمان    يجاء ف،  2021  مايوبنهاية شهر  ارتفاعا   

  ت . كذلك سجل المائة  في   14.34بنسبة    ارتفاعا    مؤشرهاالتي سجل  

ارتفاعا   دبي وأبوظبي وفلسطينكل من بورصات  اتمؤشر

   .في المائة على الترتيب 11.22و  8.47و  7.37بنسب بلغت  

مسقط والدار البيضاء والبحرين بورصات كل من فيما سجلت 

في    3.66و  2.44ارتفاعا  بنسب تراوحت ما بين  وتونس ودمشق  

  ارتفاعا  بنسب  بورصتي السعودية والكويت كما شهدت . المائة

 .على الترتيب في المائة 1.76و 1.27 بلغت

قطر ومصر  من كل بورصات مؤشر أداء  شهدفي المقابل، 

  1.50 بنسب بلغت 2021 مايوشهر في نهاية  تراجعا  والعراق 

  .على التوالي  في المائة  3.64و  1.59و

 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 معدل التغير اليومي

تطور مؤشر صندوق النقد العربي الُمركب  

 ألسواق المال العربية 

 
- 2021اسرتراتيجيت  الممسرية    هاعتماد الشرهر المايريتحاد هيئات األوراق المالية العربية إبهدف تقوية األطر التشرريعية والرقابية، أعلن 

أعلنت بورصرة . في ذات السرياق،  المال العربية( واسرتكمال إصردار ونشرر دليل القواعد العامة والمبادال االسرترشرادية ألسرواق رأ   2025

 .لشركات المدرجةباعالقات المستثمرين تنظيم البحرين عن إطالق دليل أفضل الممارسات في مجال 
أعلنت السروق المالية السرعودية  تداول( عن تحولها لتصبش شركة قابضة  ،ن اسرتمرارية تطورهاانحو تنمية السروق ويرم  للسرعي  اسرتمرارا  

. كما  2021جموعة تداول السرعودية(، بهيكل جديد كمطوة أررى نحو جاهيية المجموعة للطر  العام األولي رالل العام الحالي  م  سرماب

عن صردور قرار مجلس هيئة السروق المالية المتضرمن الموافقة الشرهر المايري أيضرا  أعلنت شرركة مركي إيداع األوراق المالية  إيداع(  
 كي إيداع األوراق المالية الدوليةعلى التعليمات الماصة بمرا

اسرتمرارا  لمسراعي البورصرة لتنمية أدوات الدين، وبهدف ديادة معدالت التداول واسرتحداش مؤشررات ومنتجات اسرتثمارية جديدة، أعلنت 

كذلك شرهد الشرهر المايري، إعالن البورصرة المصررية   .البورصرة المصررية عن انتهائها من تطوير نظام جديد لتداول السرندات الحكومية
تحسين لرفع معدالت السيولة والتداول، وإتاحة أوراق مالية جديدة بهدف   بورصتي مصر ولندنعن بدء تداول أول إدراج مشرتر  ما بين 

 .بيئة االستثمار في األوراق المالية

أعلنت بورصررة مسررقط عن القائمة  ،تحديد الشررركات ذات األداء الجيد والسرريولة الممتادة علىمسرراعدة المسررتثمرين في البورصررة  بهدف  
بشأن نقل إدراج عدد من . كما أعلنت بورصة مسقط عن قرارها المتعلق  الجديدة للشركات المعتمدة للقيام بعمليات التداول في ذات الجلسة

مة من السروق الموادي إلى السروق النظامية والعكس، وأيضرا نقل إدراج عدد من الشرركات المسراهمة العامة من الشرركات المسراهمة العا

أعلنت بورصة مسقط عن نتائج المراجعة السنوية لعينة مؤشرها المتوافق مع . في سياق آرر، سوق المتابعة إلى السوق الموادية والعكس
( للشررركات المدرجة في 2021ت بورصررة قطر عن نتائج المراجعة النصررو سررنوية  مايو . في ذات السررياق، أعلن2021الشررريعة لعام  

 .البورصة القطرية المتضمنة في مؤشر "مورجان ستانلي" لألسواق الناشئة

هيئة بهدف تعييي الوعي بأهمية االسرررتثمار في البورصرررات العربية وتبني أفضرررل الممارسرررات فيما يتعلق بحوكمة الشرررركات، نظمت 
مجلس التعاون لدول المليج العربية ملتقى الشرركات المسراهمة بدول  اق المالية والسرلع في اإلمارات ومعهد أعضراء مجالس إدارات  األور

عن توقيع   اإلماراتهيئة األوراق المالية والسررلع في كما أعلنت  هذا الصرردد.  تبنّي أفضررل الممارسررات في بهدف   حول حوكمة الشررركات

مثل هذه األصررول. بهدف توسرريع   إصرردار وإدراج وتداولتوفير اإلطار التنظيمي الماص بل  لدعم تنظيم األصررول الرقمية المشررفرة اتفاقية
احدى أكبر الشرركات المدرجة في سروق أبوظبي شرركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنو "  قاعدة السروق ورفع معدالت االسرتثمار، أعلنت  

أعلن سررروق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراج . في ذات اإلطار، عبر طر  أسرررهم وسرررنداتدرهم  رات مليا  6عن جمع لألوراق المالية 

 في سرياق آرر، .  برنامج السرندات العالمية متوسرطة األجل الصرادرة عن شرركة "موانو أبوظبي" البالم قيمتها مليار دوالر من فئة واحدة
في السرروق  إصرردار شررهر يناير  "شررهامة" إدراج شررهادات المشرراركة الحكوميةشررهر مايو أعلنت سرروق المرطوم لألوراق المالية رالل  

 .5فاصيل طالع صفحة للمزيد من الت. جني  للصك 500( بقيمة اسمية تبلم 2021
 

 أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

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

يضم المؤشر  أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية. لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إيافة أو حذف بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم والمحتسبة 

 .حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  

 

1.09%                
    

 

 

 

 

 التغير الشهري
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 محتويات العدد

 

إحدى في ظل صررعود مؤشرررات أداء  ،  2021 شررهر مايوسررجلت غالبية مؤشرررات أداء األسررواق المالية العربية تحسررنا  في نهاية 

تحسرن التوقعات بشرأن األداء االقتصرادي في عدد من عاكسرة  بذلك اسرتمرار  ،2021عشررة بورصرة عربية في نهاية شرهر مايو 

في المائة رالل الشهر   6وارتفاع األسرعار العالمية للنفط بنسبة . كما كان لمواصرلة تحسرن أداء البورصرات العالمية،  الدول العربية

قتصرادية ونسرب النمو االقتصرادي العالمي أًرا  ، عالوة على تحسرن توقعات المؤسرسرات الدولية الماصرة بالمؤشررات االالمايري

اإلجراءات بورصررات عربية أررى تراجعا  في مؤشررراتها، بسرربب ًالش    شررهدت  في المقابل،بية.  إيجابيا  على البورصررات العر

حركة لسررجل  كما كان للصررافي السررالب المُ ،  19-كوفيدبسرربب الظروف الصررحية المرتبطة بجائحة   حترادية التي تم فريررهااال

 األسواق، أًرا  على تراجع مؤشرات األداء. هذه تعامالت المستثمرين األجانب في بعض

المالية العربية قيمة التداول لألسررواق  ، شررهدت  2021  مايورالل شررهر على صررعيد نشرراط التداوالت في أسررواق المال العربية  

 رمس، نتيجة انمفاض قيمة التداول في في المائة  6.71، انمفايررا  شررهريا  بنسرربة  المدرجة بقاعدة بيانات صررندوق النقد العربي

بورصرات عربية تصردرتها   تسرع، بينما ارتفعت قيمة التداوالت في مسرقط وتونسبورصرات عربية جاء على رأسرها بورصرتي  

في المائة   172.63بنسربة  فقد سرجلت ارتفاعا  ،  باألسرواق المالية العربية  التداوالت  على مسرتوى حجم.  العراق ودمشرقبورصرتي  

. جاء في مقدمتها سروق العراق لألوراق المالية عربية،  عشرر بورصرات  حجم التداول في    ارتفاع، نتيجة  2021 مايورالل شرهر  

في   انمفاضأعلى نسربة  تونس وقطرفي حجم التداول، حيث سرجلت بورصرتا    تراجعا  بورصرات عربية   رمسفي المقابل، شرهدت  

 . عدد األسهم المتداولة

 ة، مقارن 2021 مايوشرهر  نهاية في المائة في    0.66بنسربة ارتفاعا   سرجلت  فقد  القيمة السروقية ألسرواق المال العربية،  على صرعيد 

في هذا الصرردد، حققت   .2021، لتواصررل بذلك حالة االسررتقرار التي تشررهدها منذ بداية العام  2021من عام   أبريلنهاية شررهر  ب

. وهي: السرعودية وقطر وبيروت   ًالش بورصراتجميع البورصرات العربية ارتفاعا  في قيمتها السروقية في نهاية الشرهر، بإسرتثناء 

البورصررات العربية الُمتضررمنة في المؤشررر حركة االرتفاعات المحققة في القيمة السرروقية على مسررتوى   عّمانبورصررة    تقدمت

 .3للمزيد من التفاصيل طالع صفحة  .2021مايو رالل شهر  قد العربيالمركب لصندوق الن

 مؤشرات أداء أسواق المال العربية 
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هاية شرهر  في ن البورصرات العربيةغالبية  مؤشررات أداء  شرهدت ي  ذال  التصراعدياألداء تسرجيل مواصرلة   2021 مايو شرهرشرهد 

 .وأحجام التداول   القيمة السرروقيةعلى مسررتوى مؤشرررات  ارتفاعا  العربية  تالبورصرراليعكس بذلك تسررجيل غالبية   ،2021أبريل 

األطر  جهودها نحو تعييياألسررررواق المالية العربية   ةلمواصرررر ة بما يشررررمل اإليجابي  العواملدد من إلى ع  التحسررررن  يُعيى ذلك

كما   .ييادة معدالت التداول واسرتحداش مؤشررات ومنتجات اسرتثمارية جديدةالتشرريعية والرقابية، عالوة على سرعي البورصرات ل

 واسررتمرار تسررجيل، في المائة رالل الشررهر المايرري وفق بيانات منظمة األوبك 6األسررعار العالمية للنفط بنسرربة الرتفاع كان 

على أداء عدد كبير من البورصرررات  ملحوظا  أًرا  ، 2021ام  عالذي تشرررهده منذ بداية  لألداء اإليجابياألسرررواق المالية العالمية 

 .الشهر المايي العربية

تحسرن في   عكسر ، 2021 مايوفي نهاية شرهر عربية ارتفاعا   عشررة بورصرة  إحدى  مؤشررا  ددا  شرهدت، في يروء ما سربق

في المقابل،  .والعقارات ،اتواالسرررتثمار ،والمدمات ،البنو نشررراط التداوالت لعدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات 

 1.59و 1.50 بلغت بنسررب 2021 مايوتراجعا  في نهاية شررهر  قطر ومصررر والعراقكل من بورصررات أداء   اتمؤشررر تشررهد

 في المائة على التوالي. 3.64و

 في هذا الصردد، .2021 مايوفي مؤشررات األداء لشرهر   رتفاعات المسرجلةالحركة ا بورصرتي عّمان وفلسرطينكل من  تتصردر

 عاكسرا  ، 2021 مايوشرهر نقطة في نهاية  2053إلى مسرتوى   ليصرلفي المائة،  14.34ارتفاعا  بنسربة   بورصرة عّمانسرجل مؤشرر 

التي سرررجلت ارتفاعا  بنسرررب  والبنو ، والعقارات، والمدمات،الصرررناعة،  منها  ،قطاعاتالمسرررجل في عدد من الرتفاع الا بذلك

بنهاية   مليون دينار 67.12نحو فقد ارتفعت ب  ،بورصرة عّمانقيمة تداوالت  على مسرتوى  .في المائة 14.62و 9.70تراوحت بين 

جم ح ارتفع كما .2021 أبريلفي شررهر  مليون دينار 130.58نحو ، مقابل مليون دينار 197.71  إلىلتصررل  ،2021شررهر مايو 

  مسررتوى. على  2021 أبريلنهاية شررهر بسررهم مليون  124.14بحوالي  سررهم، مقارنة   مليون 134.94صررل إلى نحو يل  التداول

 2021 مايوشرهر  بنهايةمليار دينار  16.08لتصرل إلى   مليار دينار 2.35بقيمة ا  مكاسرب  بورصرة عّمان سرجلتفقد ،  القيمة السروقية

 في  القيمة السررروقيةو األداء اشرررهده مؤشرررراالرتفاع الذي  عكس  .2021 أبريلفي نهاية شرررهر  مليار دينار 13.73مقارنة بنحو 

في  176.6بنسرربة  2021للربع األول من عام    في البورصررة  الشررركات المسرراهمة العامة المدرجةرتفاع أربا  ا بورصررة عّمان

 .2020من عام  الربع األولمقارنة مع  المائة

  مايوفي نهاية شررهر  نقطة 533إلى مسررتوى ليصررل في المائة،   11.22بنسرربة  فلسررطينبورصررة مؤشررر  ارتفع ،في ذات السررياق

 ،االتصرراالت: منهاعدد من القطاعات،  ارتفاع مؤشررراتمن ا  ، مسررتفيدالشررهر السررابق علي في نهاية نقطة  479، مقابل 2021

القيمة  مستوىعلى    .في المائة 9.23و 5.23بنسب تراوحت بين ، التي سجلت صعودا  والبنو  ،والتأمين  ،والصناعة ،والمدمات

، 2021 مايوبنهاية شرهر  مليار دوالر 3.83لتصرل إلى   ،مليون دوالر 316.84نحو بلغت  مكاسرب  البورصرةحققت فقد السروقية،  

لتبلم دوالر  مليون 1.88ارتفاعا  بنحو شرررهدت قيمة التداول   كما .2021 أبريلفي نهاية شرررهر  مليار دوالر 3.51مقارنة بنحو 

  كذلك شررهدت. 2021 أبريل في نهاية شررهر مليون دوالر 15.83، مقابل 2021 أبريلفي نهاية شررهر  مليون دوالر17.71 نحو

سرهم في  مليون 7.79، مقابل 2021 مايوسرهم في شرهر مليون  12.74 إلى  لتصرل سرهم مليون 4.94ارتفاعا  بنحو  التداول  أحجام

 .2021 أبريلنهاية شهر 

 ( 2021  مايو أأسواق املال العربية ) مؤرشات أأداء  
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قيمة التداوالت لألسررواق في  ا  طفيفا  انمفايرر  2021 مايو شررهد شررهرفقد ، في البورصررا  العربية قيمة التداوال  مسررتوىلى  ع

في المائة مقارنة بمسررتوياتها المسررجلة في نهاية أبريل  6.71مدرجة بقاعدة بيانات صررندوق النقد العربي بنسرربة الالمالية العربية 

  مسرقط والدار البيضراءبورصرتي سرجلت  حيث  ،قيمة التداول تراجعا  في بورصرات عربية رمس ، شرهدت. في هذا الصردد2021

المدمات نشرررراط التداول في قطاعات  تراجعالمايرررري، بما يُعيى إلى   الشررررهرفي قيمة التداوالت رالل  انمفاضأعلى نسررررب 

كل من التجهييات الصرناعية، واالتصراالت،   وانمفاض مؤشررات قطاعات، بورصرة مسرقطل بالنسربة  والصرناعة والقطاع المالي

سرروق العراق تصرردرتها  بورصررات عربية تسررعارتفعت قيمة التداوالت في  ،في المقابل .الدار البيضرراءبورصررة  في  والمدمات

 .  الترفي  والفنادق، والمدمات، والمشروباتالبنو ، وقطاعات نشاط التداوالت في  تحسنمستفيدة  من  لألوراق المالية

 

في هذا  .2021 مايو شررهرفي   في المائة 172.63بنسرربة فقد سررجل ارتفاعا    ،التداول في البورصررا  العربية حجم على صررعيد

. العراق والدار البيضراء ابورصرتتصردرتها   ،في حجم تداوالتها الشرهر المايري  ارتفاعا  عربية  اتبورصر   عشرر شرهدت  الصردد،

  رمسشررهدت  ،المقابل يف بشرركل رئيس. قطاع البنو التداوالت في   تحسررن بسرربب  العراقسرروق التداول في  حجم ارتفعحيث 

 .قطر ةبورص جاء في مقدمتها ،حجم التداولفي  انمفايا  بورصات عربية 

 

ألسررواق  المؤشررر المركب لصررندوق النقد العربيبيانات   قاعدةالُمتضررمنة في  للبورصررا  العربية  القيمة السرروقيةعلى مسررتوى 

لتعكس بذلك مواصرلة حالة االسرتقرار النسربي ، 2021شرهر مايو  في المائة بنهاية 0.66 ، فقد حققت مكاسربا  بنسربةالمال العربية

 عشرررسررجلت في هذا الصرردد،   .2020الذي تشررهده مؤشرررات القيمة السرروقية في البورصررات العربية منذ نهاية العام المايرري 

  .2021مايو  ارتفاعا  في قيمتها السوقية في نهاية شهر عربية اتبورص

بنسربة   ملحوظا   ارتفاعا  مؤشررها  ليسرجل ،حققة على مسرتوى البورصرات العربيةحركة االرتفاعات المُ   انعمّ تصردرت بورصرة 

كما . الصررناعة، والبنو ، والعقارات، والمدماتقطاعات كل من،  من تحسررن أداء بشرركل أسرراسرري  ، مسررتفيدة  المائة في 17.13

بنسرب تراوحت    في قيمتها السروقية ارتفاعا  فلسرطين ودبي وأبوظبي ودمشرق والبحرين والدار البيضراء من بورصرات كل سرجلت 

 ارتفاعا  بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.مصر ومسقط والكويت  ات كل منبورصسجلت  فيما. في المائة 9.01و 2.48بين 

انمفايرا  في القيمة السروقية بنسربة   بيروت بورصرةحيث سرجلت تراجعا  في قيمتها السروقية،   ًالش بورصراتفي المقابل، شرهدت 

كما سرررجلت القيمة  .البنو قطاع  القيمة السررروقية لألسرررهم الُمدرجة فيبتراجع  ، متأًرة  2021 مايوفي المائة في شرررهر  2.51

 في المائة على الترتيب. 1.02و 0.01انمفايا  بنسب بلغت  السعودية وقطر تيبورصالسوقية في 

 

 

 

 ( 2021  مايو مؤرشات أأداء أأسواق املال العربية ) 
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واسررتامال إصرردار ونشررر دليل   (2025-2021)  اسررتراتيجيتا السمسررية اعتماد يعلن عن تحاد هيئا  األوراق المالية العربيةإ

 القواعد العامة والمبادئ االسترشادية ألسواق ردس المال العربية

 
للفترة  لإلتحاداعتماد المطة االسررتراتيجية عن  لالتحاد اجتماع الدورة المامسررة  العربية راللتحاد هيئات األوراق المالية  إأعلن  

اسرتكمال وإصردار ونشرر دليل القواعد العامة والمبادال  شرملتعدد من المويروعات  مناقشرة رالل االجتماع . تم (2021-2025 

، وتعديل أنظمة اإلتحاداالسررترشررادية ألسررواق رأ  المال العربية، ومذكرة التفاهم متعددة األطراف بين الهيئات األعضرراء في 

، والتقرير السرررنوي (2025-2021 رالل الفترة  ريبية، واألعمال المتعلقة بإطالق بوابة التعليم اإللكتروني والبرامج التداإلتحاد

 .اإلتحاد، وعضوية سلطة دبي للمدمات المالية في لإلتحاد

 

هيئة األوراق المالية والسرررلع في ارمارا  ومعأد دع رررا  مجالا إدارا  الشرررركا  المسررراهمة بدول مجلا التعاو  لدول  

 حول حوكمة الشركا  "عن بُعد"السليج العربية ينظما  ملتقى 

 
نظمت هيئة األوراق المالية والسرلع في اإلمارات ومعهد أعضراء مجالس إدارات الشرركات المسراهمة بدول مجلس التعاون لدول 

المليج العربية ملتقى حول حوكمة الشررررركات بهدف تبنّي أفضررررل الممارسررررات في هذا الصرررردد، بالتركيي على المسررررؤوليات 

ري هرذه الشررررركرات. يرأتي تنظيم الملتقى في إطرار حملرة توعويرة بعنوان "حوكمرة  وااللتيامرات القرانونيرة التي تقع على عراتق مردي

أسرررا  للتنمية المسرررتدامة" التي أطلقتها هيئة األوراق المالية والسرررلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج   -فعالة  

 التوعية االستثمارية المليجية "ُملم". 
 

األصررول الرقمية المشررفرة وتوفيرها وإصرردارها وإدراجها وتداولها، أعلنت هيئة األوراق المالية وبهدف تنظيم من جانب آرر،  

االتفراقيرة الجرديدة ترريل الشررررركات التي تتعرامل   حيرث تتيش، والسررررلع عن توقيع اتفراقيرة مع سررررلطرة المنطقرة الحرة بمطرار دبي

صردار هيئة األوراق المالية والسرلع للموافقات والتراريل باألصرول والعمالت المشرفّرة يرمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إ

المعنية. سرررتتولى هيئة األوراق المالية والسرررلع، بالتعاون مع سرررلطة المنطقة الحرة بمطار دبي عملية اإلشرررراف التنظيمي على 

ود ارتصرراص عمليات طر  وإصرردار وإدراج وتداول األصررول المشررفرة وترريل األنشررطة المالية ذات الصررلة بها يررمن حد

 سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي. 

 

  2021تعلن عن درباحأا عن الربع األول من عام  سوق دبي المالي
 

أعلنت شرركة سروق دبي المالي عن نتائجها المالية الموحدة عن الربع األول من العام الحالي، حيث حققت الشرركة أرباحا  صرافية 

مليون  34.7البالغة  2020في المائة مقارنة بأربا  الفترة المماًلة من العام   33بانمفاض نسرربت  مليون درهم،   23.4بلغت نحو 

مليون درهم رالل الربع األول من عام  73.4في المائة لتصررررل إلى  17كما انمفض إجمالي إيرادات الشررررركة بنسرررربة   .درهم

 . 2020عام  مليون درهم رالل الربع األول من 88.2، مقابل إيرادات بلغت 2021

 

  

 * ( 2021  مايو التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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سوق دبوظبي لألوراق المالية يعلن عن إدراج برنامج السندا  العالمية متوسطة األجل الصادرة عن شركة "موانئ دبوظبي" 

 عبر طرح دسأم وسندا درهم مليارا   6 تعلن عن جمعشركة بترول دبوظبي الوطنية "ددنوك" ومليار دوالر  بقيمة

أعلن سرروق أبوظبي لألوراق المالية عن إدراج برنامج السررندات العالمية  االسررتثمار،ت بهدف توسررعة قاعدة السرروق ورفع معدال

يونيو   3اعتبارا  من يوم المميس  متوسررطة األجل الصررادرة عن شررركة "موانو أبوظبي" البالم قيمتها مليار دوالر من فئة واحدة

  ير الماصة بالسندات.، حيث جاء إدراج السندات بموجب بيان السوق الذي تضمن أحكام التسع2021
 

"، إحدى أكبر الشرررركات المدرجة في سررروق أبوظبي لألوراق أدنو "أعلنت شرررركة بترول أبوظبي الوطنية في ذات السرررياق، 

من رأ  المال في المائة  3 نحو تمثل "دنو  للتوديعأ"شررركة مليون سررهم من أسررهم  375ارتتام عملية طر  نحو  المالية عن

سررندات قابلة  "أدنو "تيامنت هذه العملية مع طر   .والمتداولة في سرروق أبوظبي لألوراق المالية شررركة المدرجةلالمسررجل ل

أدنو  "من رأ  المال المسجل لشركة    في المائة 7تمثل هذه السندات نسبة . مليارات درهم تقريبا   4.385لالستبدال بأسهم بقيمة 

وفقا  لشروط راصة في  "أدنو  للتوديع"يمكن اسرتبدال السرندات بأسرهم في شركة حيث  ،2024وهي مسرتحقة الدفع في   "للتوديع

  .مليارات درهم 6إطار عملية الطر  المجّمع التي استطاعت أدنو  من رالل  جمع 

في حال اسرتبدال جميع السرندات بأسرهم  في المائة  30تتيش هيكلية الصرفقة إمكانية ديادة التداول الحر ألسرهم أدنو  للتوديع بنسربة 

تنويع قاعدة المسرراهمين، كما يسررهم مييج السررعر لألسررهم المطروحة في  سررهم ويُ الشررركة، فعلية، ما يوفر سرريولة أكبر ألسررهم 

ظ أدنو  بعد الصرفقة وتحتف ،لالكتتاب والسرندات القابلة لالسرتبدال، بتحسرين القيمة اإلجمالية لعملية البيع بالنسربة لمجموعة أدنو 

 .في شركة أدنو  للتوديع التي تحظى بإمكانات واعدة للنموفي المائة  70بحصة استراتيجية تبلم 
 
 

 ( لسندا  التنمية الحاومية 24بورصة البحرين تعلن عن بد  االكتتاب المباشر في ارصدار رقم )
 

بدء االكتتاب مباشررة من رالل السروق األولي بالبورصرة في إصردار سرندات التنمية الحكومية رقم  عنأعلنت بورصرة البحرين 

( بحريني للمسرررتثمرين البحرينيين وغير البحرينيين ، ومن ًم تداول  في السررروق الثانوي من رالل بورصرررة البحرين فور 24 

يمة إسرمية قدرها دينار بحريني واحد للسرند، في حين تبلم  مليون دينار بحريني بق 200  اإلصردارهذا ويبلم حجم  .2021إدراج   

في المائة  3.60 تاريخ االسررتحقاق(. يبلم العائد الثابت  2026مايو  5حتى  2021مايو  5سررنوات اعتبارا  من  5مدة اإلصرردار  

 .مدة اإلصدارنوفمبر من كل عام رالل  5مايو و 5سنويا ، يتم راللها دفع فوائد اإلصدار كل ستة شهور تستحق في 
 

في إطار جهود بورصة البحرين لييادة مستويات الشفافية، أعلنت البورصة عن إطالق دليل أفضل الممارسات وفي سياق آرر،  

في مجال تنظيم عالقة المستثمرين بالشركات المدرجة. يتضمن الدليل مجموعة من القواعد اإلرشادية للشركات المدرجة لتعييي  

المسرتثمرين بالشرركات المدرجة وكيفية تطوير رطة اسرتراتيجية شراملة في هذا اإلطار وفق أفضرل الممارسرات العالمية عالقات 

 مستعريا  الدور الذي تلعب  كل من الجهة التشريعية، والسوق المالية.

 

  

 * ( 2021  مايو التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 

 

 * استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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اسرتعدادا    "مجموعة تداول السرعودية" سرمإتحت تعلن تحولأا إلى شرركة قاب رة  "تداول"شرركة السروق المالية السرعودية 

 للطرح العام األولي
 

السوق المالية السعودية  تداول( عن تحولها لتصبش  أعلنت ،ن استمرارية تطورهااتنمية السوق ويماسمرار السعي نحو بهدف 

شررركة قابضررة باسررم  مجموعة تداول السررعودية(، بهيكل جديد كمطوة أررى نحو جاهيية المجموعة للطر  العام األولي رالل 

كسرروق لألوراق المالية،  "تداول السررعودية":  وهيشررركات تابعة  أربعتضررم  مجموعة تداول السررعودية(  .2021العام الحالي  

المتمصرصرة  "وامض"، وشرركة "إيداع"، وشرركة مركي إيداع األوراق المالية  "مقاصرة"وشرركة مركي مقاصرة األوراق المالية  

هذا وسرررتسرررتفيد المجموعة من تكامل ردمات الشرررركات التابعة لها واألعمال  .في المدمات والحلول التقنية القائمة على االبتكار

اسرتقاللية الشرركات بيئة عمل تتسرم بالمرونة واالبتكار لمواكبة التطورات السرريعة في األسرواق العالمية وفر تا سر كمالمشرتركة، 

 والمحلية.

 

 شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( تعلن عن اعتماد التعليما  الساصة بمركز إيداع األوراق المالية الدولية
 

تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشررررى مع أبرد الممارسررررات الدولية ورفع كفاءة وجاذبية السرررروق المالية أمام االسررررتثمار   بهدف

األجنبي،  أعلنت شرركة مركي إيداع األوراق المالية  إيداع( عن صردور قرار مجلس هيئة السروق المالية المتضرمن الموافقة على 

وراق المالية الدولية، حيث تنظم هذه التعليمات إجراءات طلب الربط وشررروط  وحسررابات  التعليمات الماصررة بمراكي إيداع األ

مايو   6من تاريخ ا  مركي اإليداع المتعقلرة بالربط وأحكرام عامة أررى. تجردر اإلشررررارة إلى أن  قد تم العمرل بهذه التعليمات اعتبار

2021. 

 

 مشاركة الحاومية شأامة في السوقسوق السرطوم لألوراق المالية يعلن عن إدراج شأادا  ال
 

المايررري عن إدراج شرررهادات المشررراركة الحكومية شرررهامة في السررروق   الشرررهرأعلنت سررروق المرطوم لألوراق المالية رالل 

بدأ تداول هذه الشرهادات في السروق ابتداء  من جلسرة يوم ، فيما جني  للصرك 500 سرمية تبلمإ( بقيمة 2021شرهر يناير   إصردار

 . 2021مايو  4الموافق  الثالًاء
 

 شركة معتمدة لعمليا  التداول في ذا  الجلسة 30بورصة مسقط تعلن عن قائمة جديدة لعدد 
 
وديادة معدل السررريولة وتنشررريط كمية وحركة األسرررهم   ،بهدف تحسرررين بيئة االسرررتثمار في األوراق المالية لتكون أكثر جاذبية 

المتداولة في البورصررة، وتحسررين الفرص للمسررتثمرين، أعلنت بورصررة مسررقط عن القائمة الجديدة للشررركات المعتمدة للقيام 

مرايو   3من تراريخ  شررررركرة. هرذا وقرد تم البردء برالعمرل برالقرائمرة الجرديردة اعتبرارا   30دهرا بعمليرات الترداول في ذات الجلسررررة البرالم عرد

بتطبيق التداول في ذات الجلسررة، حيث   2016. تجدر اإلشررارة إلى أن بورصررة مسررقط بدأت منذ شررهر نوفمبر من عام  2021

 1.75بالمائة ليصرربش مقدار العمولة  50يحصررل المتعامل في مثل هذا النوع من التداول على رصررم في عمولة التداول بنسرربة 

لى عدد من المعايير يتمثل  لسة علية ارتيار الشركات المتضمنة في قائمة التداول في ذات الجآباأللو. تستند  3.5باأللو بدال من 

يتمثل المعيار  شرركة من حيث حجم التداول رالل سرنة كاملة  سرنة التقييم(، فيما 30أولها في حجم التداول حيث يتم ارتيار أعلى  

وجود رالل سرنة ، إيرافة إلى   اإلجماليعن نصرو عدد أيام التداول  ام تداول الشرركة  أيالثاني في أيام التداول بحيث ال يقل عند 

  .ألو سهم ليوم التداول الواحد 200لجميع الشركات وهو مسمو  ب  سقو موحد 

  

 * ( 2021  مايو التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 
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بهدف مسراعدة المسرتثمرين في البورصرة على تحديد الشرركات ذات األداء الجيد والسريولة الممتادة، أصردرت من جانب آرر، و

العكس، ببشرأن نقل إدراج عدد من الشرركات المسراهمة العامة من السروق الموادي إلى السروق النظامية و  ا  بورصرة مسرقط قرار

 أعلنت بورصرة مسرقطكما  .وأيضرا نقل إدراج عدد من الشرركات المسراهمة العامة من سروق المتابعة إلى السروق الموادية والعكس

الها وسررلوكها المالي مع متطلبات الشررريعة حسررب القواعد أعم شررركة مسرراهمة عامة توافقت 15عن اعتماد  الشررهر المايرري

 .2020حسب البيانات المالية للربع الثالث من عام ب والمراجعة المالية اإلسالمية الشرعية الُمقرة من هيئة المحاسبة

 

  (MSCI)في مؤشر مورغا  ستانلي المت منةنوية للشركا  الس بورصة قطر تعلن عن نتائج المراجعة نصف
 

في مؤشرررات مورغان سررتانلي   المتضررمنة( للشررركات 2021سررنوية  مايو الأعلنت بورصررة قطر عن نتائج المراجعة نصررو 

 MSCI  درال شرركة "مجموعة المسرتثمرين القطريين" إلى مؤشرر مورغان إسرتانلي، فيما إ(، حيث أسرفرت نتائج المراجعة عن

  لم يتم إرراج أي شركة مدرجة في بورصة قطر من عينة المؤشر، ذلك بحسب نتائج المراجعة.

 

  2021بورصة الاويت تعلن عن درباحأا عن الربع األول من عام 
 

مار   31مليون دينار كويتي عن األشرررهر الثالًة المنتهية في  3.77أعلنت بورصرررة الكويت عن تحقيق أربا  تشرررغيلية بقيمة 

، التي بلغت نحو 2020في المائة مقارنة باألربا  التشغيلية المسجلة عن نفس الفترة من عام   74.32، بنسبة ارتفاع بلغت 2021

، 2021مليون دينار كويتي عن الربع األول من العام   3.26ركة أرباحا  صرافية بقيمة بلغت مليون دينار كويتي. حققت الشر  2.16

 مليون دينار كويتي. 3.27أرباحا  بلغت  راللها ، التي سجلت الشركة2020عام ذلك في أداٍء مماًل للفترة المماًلة من 

 

  البورصة المصرية تعلن عن ارنتأا  من تطوير نظام تداول السندا 
 

اسررررتمرارا  لمسرررراعي البورصررررة لتنمية أدوات الدين، وبهدف ديادة معدالت التداول التي بدورها تسرررراعد في بناء منحنى عائد 

أعلنت   ،واسررتحداش مؤشرررات ومنتجات اسررتثمارية جديدة، وتسررهيل التواصررل بين كافة أطراف عملية التداول بكفاءة وفاعلية

البنك المركيي وودارة المالية، مع م جديد لتداول السررندات الحكومية بالتعاون البورصررة المصرررية عن انتهائها من تطوير نظا

حيث يتيش النظام المعلومات على مسررتوى األسررعار والعروض. يتضررمن النظام الجديد رصررائل أهمها "آلية طلب التسررعير"،  

إلى "شراشرة تسرعير"، تسرمش ألي   إيرافةوهي آلية تسرمش للمتعاملين الرئيسرين بتقديم طلبات لتسرعير السرندات من رالل النظام،  

غب في بيع  أو شرراهه، وكذلك التداول المسرتمر من رالل تالقي أوامر البيع والشرراء، وعديد امتعامل رئيس بتسرعير السرند الر

بالذكر  شراشرة تنفيذ التعامالت. جديرتتبع الذاتي لالسروق، بدال من ال همن الميارات التي تسرهل عملية تواصرل المتعاملين دارل هذ

  .2020عام ر من ديسمب منأن النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، قد تم تفعيل  رسميا  
 

نحو سرررعي البورصرررة المسرررتمر لرفع معدالت السررريولة والتداول، وإتاحة أوراق مالية جديدة للتداول، أعلنت ومن جانب آرر،  

شرركة  -ميدوج بين بورصرتي مصرر ولندن شرركة قيد عملية المايري عن بدء التداول ألول  الشرهرالبورصرة المصررية رالل 

البورصرة أنها بصردد الترتيب لعدة طروحات أولية متوقعة رالل النصرو "التشرميل المتكاملة القابضرة". من جانب آرر، أعلنت  

  .2021الثاني من العام الجاري 

 

 * ( 2021  مايو التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية )   أأبرز 
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 مؤرشات التداول الشهري 

 المصدر: اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة.



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

 

 
10 

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

 

 


