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مؤشرات أداء أسواق المال العربية
واصلللت غالبية مؤشللرات أداء أسللواق المال العربية التحسللن الذي عرفت خالل شللهر نوفمبر ،2020
حيث شهدت ارتفاعا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر  ،2020عاكسة بذلك التحسن ال ُم سجل خالل الشهر
في مؤشلللرات األسلللواق المالية العالمية ،وارتفاع أسلللعار النفط .كما كان لتحسلللن توقعات المؤسلللسلللات
الدولية الخا صة بالمؤ شرات اإلقت صادية ون سب النمو االقت صادى العالمى أثرا إيجابيا على البور صات
العربية ،عالوة على بدء حمالت التطعيم في عدد من الدول ضلللللللد فيروس كورونا ،بعد اإلعالن عن
توفر عدة لقاحات جديدة .هذا وقد دعمت مؤشرات قطاعات كل من المواد األساسية والخدمات والسلع
واألدوية والرعاية الصحية حركة االرتفاعات المسجلة في غالبية البورصات العربية.
على صعيد ن شاط التداوالت في أ سواق المال العربية خالل شهر دي سمبر  ،2020شهدت قيمة التداول
لألسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ،تراجعا شهريا
بنسللبة  7.71في المائة ،نتيجة تراجع قيمة التداول في ثمان بورصللات عربية تصللدرتها بورصللات كل
من الكويت والعراق وأبوظبي ،في حين ارتفعت قيمة التداوالت في سللللت بورصللللات عربية قادتها كل
من بورصتي بيروت وعمان.
كما شلللهد مسلللتوى حجم التداوالت باألسلللواق المالية العربية ،تباينا خالل شلللهر ديسلللمبر  ،2020حيث
سلللجلت سلللبع بورصلللات عربية ارتفاعا ،تصلللدرتها بورصلللة الدار البيضلللاء .في المقابل شلللهدت ثمان
بورصللات عربية انخفاضللا ،حيث سللجلت سللوق العراق لألوراق المالية أعلى نسللبة انخفاض في عدد
األوراق المالية المتداولة.
على صعيد القيمة السوقية ألسواق المال العربية ،فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة  1.27في المائة في
نهاية شهر ديسمبر  ،2020مقارنة بمستوياتها ال ُم سجلة بنهاية شهر نوفمبر  ،2020حيث حققت جميع
األ سواق العربية مكا سبا في القيمة ال سوقية ،با ستثناء سوقي م سقط وال سعودية ،اللتان شهدتا انخفا ضا
بنسلللبة  0.85و 2.16في المائة على الترتيب .قادت بورصلللة بيروت البورصلللات العربية التي شلللهدت
ارتفاعا في القيمة السوقية خالل الشهر الماضي ،لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة  9.6في المائة .للمزيد من
التفاصيل طالع صفحة .3

أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية
شهد الشهر الماضي استمرار جهود البورصات العربية نحو تعزيز التحول الرقمي ،من خالل استخدام
التقنيات الحديثة .في نفس السياق ،عملت البورصات العربية خالل الشهر الماضي على إطالق أنظمة
تداول إلكترونية جديدة .بهدف توسيع قاعدة بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وزيادة عمق
األسواق ورفع مستوى السيولة ،حيث تم إدراج شركات جديدة ضمن األسواق الثانوية .كما عملت
األسواق على ترقية شركات أخرى إلى السوق الرئيس .في سياق متصل ،وبهدف توسعة قاعدة األسواق،
تم اإلعالن عن طرح إكتتاب أولي في قطاع التأمين الصحي .كما شهد شهر ديسمبر مواصلة سعي
الجهات المنظمة لألسواق المالية في البورصات العربية ،لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين .إضافة
إلى مواصلة الدول العربية سعيها للعمل على ترقية أسواقها المالية من خالل إدراجها ضمن مؤشرات
األسواق الناشئة .من جانب آخر ،وبهدف تعزيز دور صانع السوق ،تم تنفيذ أول صفقة إقراض وإقتراض
لألوراق المالية لتسوية صفقة في صناعة السوق .للمزيد من التفاصيل طالع صفحة .5

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية
العربية تعامالت شهر ديسمبر  ،2020مرتفعا بنحو  0.89في
المائة أي ما يعادل  3.78نقطة مقارنة بنهاية شهر نوفمبر
 ،2020لينهي المؤشر تعامالت شهر ديسمبر عند مستوى
 426.94نقطة مقارنة بنحو  423.16نقطة سجلها المؤشر في
نهاية شهر نوفمبر  ،2020نتيجة تحسن غالبية مؤشرات أسواق
المال العربية خالل شهر ديسمبر .2020
في هذا اإلطار ،سجلت جميع مؤشرات أداء األسواق المالية
العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعا
بنهاية شهر ديسمبر  ،2020بإستثناء مؤشرات أداء كل من
البورصة المصرية والسوق المالية السعودية ،اللتان سجلتا
انخفاضا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
تصدرت أسواق كل من العراق وعمان حركة االرتفاعات
المسجلة بنسب بلغت  5.7و 5.3في المائة على التوالي ،لتعكس
بذلك ارتفاع أسعار األسهم المدرجة في عدد من القطاعات
القيادية من بينها قطاعات الصناعة والمواد األساسية والخدمات
والسلع واالتصاالت.
كما سجلت بورصات كل من دمشق ،ودبي ،والدار البيضاء،
وفلسطين ،وقطر ،وأبوظبي ارتفاعا بنسب تراوحت بين 1.62
و 5.0في المائة في نهاية شهر ديسمبر  ،2020فيما شهدت
مؤشرات أداء بورصات تونس والبحرين والكويت ومسقط
صعودا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب
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المؤشر المركب

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

التغير الشهري
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قيمة المؤشر إغالق شهر ديسمبر ( 2020نقطة)
قيمة المؤشر إغالق شهر نوفمبر ( 2020نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  15( 2020يناير )2020
أدنى قيمة في عام  17( 2020مارس )2020

426.94
423.16
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365.62

مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية
يقوم صندوق النقد العربي منذ عام  1995باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة ،عالوة على احتساب مؤشر خاص بكل سوق .وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام
رقم باش المتسلسل ،والمحتسبة بالدوالر األمريكي في نهاية الفترة .يتم بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس التغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف أي من الشركات
المدرجة في األسواق المالية العربية .يضم المؤشر حاليا ُ سبعة عشر سوقا ماليا عربيا.

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استنادا ً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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مؤرشات أأداء أأسواق املال العربية (ديسمرب )2020
شللللهدت غالبية مؤشللللرات أداء البورصللللات العربية تحسللللنا في نهاية شللللهر ديسللللمبر  ،2020لتعكس بذلك المحفزات اإليجابية
المرتبطة بتعافي االقتصاد العالمي ،حيث بدأت الدول بحمالت التطعيم للوقاية من فيروس كورونا .كما شهد شهر ديسمبر ارتفاع
مؤشلللرات األسلللواق المالية العالمية ،إضلللافة إلى ارتفاع األسلللعار العالمية للنفط ،األمر الذي انعكس ايجابا على تعافي األنشلللطة
االقتصادية ،بما يمهد للعودة تدريجيا إلى مسارات النمو االقتصادي.
اسللتنادا إلى ما سللبق ،سللجلت مؤشللرات أداء األسللواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صللندوق النقد العربي ارتفاعا بنهاية
شهر دي سمبر  ،2020بإ ستثناء كل من البور صة الم صرية وال سوق المالية ال سعودية ،اللتان سجلتا تراجعا بن سب بلغت أقل من
واحد في المائة .جاء ارتفاع مؤشللللرات األداء ليعكس صللللعود عدد من المؤشللللرات الرئيسللللة باألسللللواق منها المواد األسللللاسللللية،
والخدمات ،والسلع ،والرعاية الصحية ،واألدوية ،وهو ما انعكس إيجابا على مؤشرات أداء األسواق.
تصللدر كل من سللوق العراق لألوراق المالية ،وبورصللة عمان حركة االرتفاعات المسللجلة في مؤشللرات األداء لشللهر ديسللمبر
 ،2020حيث سلجل مؤشلر سلوق العراق لألوراق المالية ارتفاعا بنسلبة  5.7في المائة ،ليصلل إلى مسلتوى  508نقطة في نهاية
شللهر ديسللمبر ،عاكسللا بذلك االرتفاع المسلجل في عدد من القطاعات منها قطاع المواد األسللاسللية الذي سللجل ارتفاعا نسللبت 4.2
في المائة  ،كما سلللجل قطاع البنو ارتفاعا بنسلللبة  3.3في المائة ،وحقق مؤشلللر قطاع الخدمات مكاسلللبا بنسلللبة  2.8في المائة،
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة  1.8في المائة.
على مسللتوى قيم التداول ،فقد سللجل سللوق العراق لألوراق المالية تراجعا بنسللبة  55.1في المائة ،خالل شللهر ديسللمبر ،2020
لتصلللل إلى نحو  12.6مليار دينار ،مقابل  28.1مليار دينار ،في شلللهر نوفمبر  .2020على صلللعيد أحجام التداول ،فقد شلللهدت
تراجعا أيضا بن سبة بلغت  64.6في المائة بنهاية شهر دي سمبر  ،2020لتصل إلى نحو  12.5مليار سهم ،مقارنة بحوالي 35.4
مليار سللهم في نهاية شللهر أكتوبر  ،2020ذلك بسللبب اسللتمرار إيقاف تداول األسللهم لما يقرب من نحو  31شللركة مدرجة لم تقم
باإلفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث .2020
في نفس السياق ،ارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة  5.3في المائة ،ليصل إلى مستوى  1657نقطة ،مقابل  1573نقطة في نهاية
شهر نوفمبر  ،2020م ستفيدا من ا ستمرار فتح األن شطة االقت صادية ،إ ضافة إلى صعود عدد من القطاعات في البور صة ،جاء
على رأسها قطاعات الصناعة والقطاع المالي ،والخدمات التي سجلت ارتفاعا بنسب تراوحت ما بين  4.3و 7.4في المائة.
هذا وقد حققت القيمة السللوقية مكاسللبا بنسللبة  4.33في المائة لتصللل إلى  12.9مليار دينار بنهاية شللهر ديسللمبر  ،2020مقارنة
بنحو  12.3مليار دينار في نهاية شللهر نوفمبر  .2020كما شللهدت قيمة التداول ارتفاعا بنسللبة  129في المائة ،لتبلغ نحو177.8
مليون دينار في نهاية شلللهر ديسلللمبر  ،2020مقابل  77.5مليون دينار حققتها في نهاية شلللهر نوفمبر  .2020كما سلللجلت أحجام
التداول ارتفاعا بنسللبة  65.9في المائة ،حيث تم تداول  163مليون سللهم في شللهر ديسللمبر  ،2020مقابل  98.3مليون سللهم في
نهاية شهر نوفمبر .2020
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مؤرشات أأداء أأسواق املال العربية (ديسمرب )2020
على مسللتوى قيمة التداوالت ،فقد سللجلت تراجعا في ثمان أسللواق مالية عربية مدرجة بقاعدة بيانات صللندوق النقد العربي خالل
شللهر ديسللمبر  ،2020حيث انخفضللت قيمة التداوالت بنسللبة  7.7في المائة مقارنة بمسللتوياتها المسللجلة في نهاية شللهر نوفمبر
 .2020حيث سجلت كل من بورصة الكويت والعراق أكبر انخفاض في قيمة التداول بنسب بلغت  57.6و 55.1في المائة على
التوالي ،عاك سة بذلك قيام الم ستثمرين بعمليات ت سييل للمحافظ اال ستثمارية بعد انتهاء ال شركات المدرجة من اإلعالن عن نتائج
أعمالها الفصلللللللية للربع الثالث من عام  ،2020كما عمل أغلب المسللللللتثمرين على إغالق مراكزهم المالية خالل هذه الفترة من
السنة ،استعدادا إلعادة بناء المراكز المالية الجديدة الخاصة بهم للعام القادم .في المقابل ،شهدت بورصتا كل من بيروت وعمان
ارتفاعا في قيمة التداول بنسللللللب بلغت  131.6و 129.3في المائة على الترتيب ،حيث كان الرتفاع تداوالت األسللللللهم المدرجة
بقطاع البنو في بورصلللللللة بيروت بنحو  19في المائة األثر الكبير على ارتفاع قيمة التداول اإلجمالية .كما انعكس أثر تخفيف
إجراءات الحظر التي فُرضلللت بسلللبب جائحة كورونا إيجابا على بورصلللة عمان ،مما أدى إلى عودة المسلللتثمرين للتداول خالل
الشلللهر ،كما كان لالرتفاعات التي شلللهدتها تداوالت قطاع الصلللناعة ،والقطاع المالي ،وقطاع الخدمات ،أثرا إيجابيا على ارتفاع
قيم التداول في البورصة.
على صعيد أحجام التداول في البور صات العربية ،فقد شهدت تباينا خالل ال شهر ،حيث سجلت سبع بور صات عربية ارتفاعا،
تصللللدرتها بورصللللة الدار البيضللللاء التي ارتفع حجم تداوالتها بنحو  764في المائة ،لتعكس بذلك االرتفاع المسللللجل لمؤشللللرات
قطاعات كل من الترفي بنسللللللبة  3.60في المائة ،مواد البناء ( 2.72في المائة) ،والنفط والغاز ( 2.30في المائة) .في المقابل،
شلللهدت ثمان بورصلللات عربية انخفاضلللا على مسلللتوى حجم التداوالت ،حيث سلللجل سلللوق العراق لألوراق المالية أعلى نسلللبة
انخفاض بحوالي  64.6في المائة متأثرا بإيقاف التداول على نحو  31شركة مدرجة من قبل السوق ،ب سبب عدم تقديمها لبياناتها
المالية عن الربع الثالث من عام .2020
على مسلللتوى القيمة السلللوقية ،وعلى الرغم من ارتفاعها في احدى عشلللرة بورصلللة عربية مدرجة بقاعدة بيانات صلللندوق النقد
العربي ألسللواق المال العربية خالل شللهر ديسللمبر  ،2020إال أنها سللجلت في المجمل انخفاضللا بنسللبة  1.27في المائة مقارنة
بنهاية شهر نوفمبر .2020
في هذا السياق ،سجلت بورصة بيروت أكبر نسبة ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعامالت شهر ديسمبر  ،2020حيث ارتفعت
بنحو  9.59في المائة ،لتصل إلى نحو  6.72مليار دوالر مقابل  6.13مليار دوالر حققتها في نهاية شهر نوفمبر  ،2020عاكسة
بذلك اإلرتفاع المسللجل للقيمة السللوقية لألسللهم ال ُمدرجة في قطاع البنو  ،إضللافة إلى النشللاط اإليجابي لتداول المسللتثمرين .كما
سللجلت القيمة السللوقية لسللوق دمشللق لألوراق المالية ارتفاعا في نهاية شللهر ديسللمبر بنسللبة  5.0في المائة ،نتيجة ارتفاع أسللعار
األسهم المدرجة في قطاعات الصناعة والبنو والخدمات المالية.
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هيئة األوراق المالية وبورصة ع ّمان تطلقان نظام اإلفصاح اإللكتروني بلغة )(XBRL
بهدف رفع مستويات الشفافية واإلفصاح بما يعزز من كفاءة السوق وحماية المستثمرين وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية،
أعلنت هيئة األوراق المالية وبورصة ع ّمان عن إطالق نظام اإلفصاح اإللكتروني بلغة ) ،(XBRLيوم األحد  20ديسمبر
 .2020يُمكٍن النظام الجديد الشركات المدرجة في البورصة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ومستخدمي النظام من إعداد
إفصاحاتها المالية وغير المالية ونشرها باللغتين العربية واإلنجليزية إلكترونيا ،كما يُم ٍكن المستثمرين ومدراء صناديق االستثمار
من اإلطالع على المعلومات المالية فور وضعها على النظام بشكل يتفق مع المعايير المالية والمحاسبية الدولية.
بورصة ع ّمان تعلن عن انتهائها من المراجعة الربعية الدورية لمؤشر البورصة
أعلنت بورصة ع ًمان عن إنهائها للمراجعة الربعية الدورية لكافة الشركات المدرجة في السوق وذلك الختيار عينة المؤشر العام
ألسعار األسهم لبورصة عمان بهدف ضمان أن يعكس المؤشر حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق .بموجب هذه المراجعة يتم
متابعة نشاط الشركات خالل آخر ربع ويتم اختيار شركات عينة المؤشر من خالل تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان
الختيار الشركات وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خالل آخر ربع .أوضحت البورصة بأن عينة الرقم القياسي تشمل
الشركات المائة األكثر نشاطا في البورصة واألعلى من حيث القيمة السوقية ،حيث تشكل القيمة السوقية لشركات العينة ما
نسبت  84.1في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة ،فيما تشكل نسبة القيمة السوقية لألسهم الحرة
لهذه الشركات  94.3في المائة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.
هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات تعلن عن تفعيل آلية وكيل المستثمرين بالجمعيات العمومية في 2021
في إطار حرص هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات على تعزيز دور المساهمين األقلية في الجمعيات العمومية للشركات
المساهمة العامة المدرجة في السوق ،قامت الهيئة بإجراء عدة مسوحات تتعلق بأفضل الممارسات العالمية ،بعدد من األسواق
المالية العالمية المتقدمة ،من بينها ألمانيا وإسبانيا .في هذا الصدد ،استنادا إلى ذلك ،أقر مجلس إدارة الهيئــــة اعتماد دليل حوكمة
الشركات المساهمة العامة إضافة إلى اشتراط تعيين وكيل المساهمين في الجمعيات العمومية لينوب في الحضور عن المساهمين
الذين يتعذر عليهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في التصويت ومناقشة قرارات الجمعية
العمومية.
سوق أبوظبي لألوراق المالية تعلن عن إدرج ثالث شركات في السوق الثاني
في إطار جهود السوق المتواصلة لدعم بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وتوسيع قاعدة السوق ،أعلن سوق أبوظبي
لألوراق المالية ،عن قيام إدارة المقاصة والتسوية واإليداع ،بتسجيل أسهم شركة "بالمز الرياضية" في نظامها اإللكتروني ،حيث
تم إدراجها في السوق بتاريخ  21ديسمبر  .2020في سياق متصل ،أعلنت السوق عن تسجيل إدارة المقاصة والتسوية واإليداع
أسهم "مخازن زي" في نظامها اإللكتروني ،وتم بدء التداول على أسهمها بتاريخ  23ديسمبر  ،2020كما قامت السوق بتسجيل
أسهم شركة "إيزي ليس" لتأجير الدراجات النارية في نظامها اإللكتروني ،وبدء التداول عليها يوم  27ديسمبر .2020
* استنادا َ إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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سوق أبوظبي تعلن عن فترة حظر تعامالت الم ّ
طلعين
أصدر سوق أبوظبي لألوراق المالية قراره ببدء حظر تداوالت ال ُمطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة اعتبارا من يوم
 17ديسمبر  ،2020الذي سيستمر حتى إعالن الشركات عن نتائجها المالية السنوية لعام  .2020تهدف عملية حظر تداوالت
ال ُمطلعين إلى منع استغالل أية معلومات خاصة بالشركات التي يتم تداول أسهمها في األسواق المالية ،كما تأتي تنفيذا ألحكام
النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع.
سوق دبي المالي تعلن عن تنفيذ "الرمز كابيتال" أول عمليات إقراض واقتراض األوراق المالية لتسوية صفقة في صناعة
السوق
أعلنت شركة "دبي للمقاصة" ،إحدى الشركات التابعة لسوق دبي المالي ،أن شركة "الرمز كابيتال" نفذت أول صفقة إقراض
وإقتراض لألوراق المالية لتسوية صفقة في صناعة السوق .وبينت أن هذه الصفقة هي أول صفقة متكاملة تتم باستخدام تسهيل
إقراض واقتراض األوراق المالية للتسوية في سوق دبي المالي .يتيح إقراض واقتراض األوراق المالية للمستثمرين تعزيز العوائد
على استثماراتهم طويلة األجل عن طريق إقراض أوراقهم المالية مقابل رسوم سنوية مع االحتفاظ بحقوق التملك .كما يسهل
إقراض واقتراض األوراق المالية البيع على المكشوف المغطى في سوق دبي المالي ،ما يتيح للمستثمرين التحوط على محافظهم
اإلستثمارية.
بورصة البحرين تنضم إلى مجلس إدارة جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا"
بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين في مملكة البحرين ،أعلنت بورصة البحرين عن انضمامها
كعضو في مجلس إدارة جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" ذلك خالل االجتماع الربعي لمجلس إدارة الجمعية
الذي عقد في  9ديسمبر  .2020يأتي التعيين نتيجة للجهود التي بذلتها بورصة البحرين في دعم وتطوير أفضل الممارسات في
مجال عالقات المستثمرين وتعزيز الشفافية في سوق رأس المال بالمملكة.
بورصة تونس تعلن عن نتائج الشركات اإلجمالية للتسعة أشهر األولى من عام 2020
أعلنت بورصة تونس عن النتائج اإلجمالية للشركات المدرجة من خالل مؤشرات نشاط الشركات عن األشهر التسعة األولى من
سنة  ،2020التي أظهرت البيانات انخفاض أرباحها بنسبة  5في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2019حيث سجلت نحو
 8.66مليار دينار عن التسع األشهر األولى من سنة  ،2020مقابل  9.12مليار دينار خالل نفس الفترة من سنة  . 2019هذا وقد
أظهرت مؤشرات الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2019تراجعا بلغت نسبت  22في المائة.
من جانب آخر ،ومواصلة لجهود البورصة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ،أطلقت بورصة تونس المرحلة الثانية المتعلقة
بالتدقيق والمساندة ،ذلك في إطار تنفيذ مشروع ) (Entreprise Investiaالمتعلق بتسهيل حصول الشركات الصغرى
والمتوسطة على موارد التمويل غير البنكية.

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

6

أأبرز التطورات اليت شهدهتا أأسواق املال العربية (ديسمرب )2020
سوق مسقط لألوراق المالية تعلن عن موعد إطالق نظام التداول الجديد )(Optiq
بهدف زيادة قدرة نظام التداول اإللكتروني المستخدم في البورصة على استيعاب الزيادة الكبيرة في أحجام التداول اليومية وتحقيقا
لسياسة البورصة الرامية إلستخدام التقنيات الحديثة ،أعلنت سوق مسقط لألوراق المالية عن موعد إطالق نظام التداول الجديد
) ،(Optiqبدال من نظام التداول الحالي ) ، (V900ليكون يوم  7يناير  .2020من جانب آخر ،أعلنت السوق عن اعتمادها 25
شركة مساهمة عامة توافقت أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة حسب القواعد الشرعية المقرة من هيئة المحاسبة
والمراجعة المالية اإلسالمية ،ذلك حسب البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري  .2020ينص القانون في سوق مسقط على
أن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة يتم مراجعتها كل ثالثة أشهر بإضافة الشركات الملتزمة بالمعايير ،وحذف الشركات التي
تفقد أهليتها .فيما يتعلق بعينة المؤشر الشرعي ،التي تضم أفضل  15شركة متوافقة مع المعايير الشرعية ،فقد شهدت خروج ثالث
شركات ،كما شهدت القائمة تضمين ثالث شركات أخرى في عينة المؤشر.
بورصة فلسطين تعلن عن انطالق التطبيق الفعلي ألنظمة التداول الجديدة معلنةً مرحلة انطالق التطبيق الفعلي
مواصلة لسعيها في تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بالتقنيات الحديثة وأنظمة التداول ،وتعزيزا للقدرة التشغيلية والبنية التحتية
اإللكترونية ،أعلنت بورصة فلسطين أحدث المستجدات الخاصة بتطبيق أنظمة البورصة الجديدة المتمثلة بنظامي "التداول"
و"مركز اإليداع والتحويل" وكافة الخدمات المرافقة لها .صرحت البورصة أن أعمال التطوير الخاصة باألنظمة الجديدة قد
أشرفت عن اإلنتهاء ،مشيرة إلى أن الفترة القادمة حتى منتصف العام  ،2021ستكون فترة البدء الفعلي بالعمل على تطبيق هذه
األنظمة .من جهة أخرى ،أعلنت بورصة فلسطين تمديد العمل بعينة الشركات المكونة لمؤشر القدس دون تغيير للعام ،2021
بحيث تضم  15شركة من أصل  46شركة مدرجة موضحة أن هذا القرار جاء وفق دراسة داخلية تبين من خاللها تأثر المحددات
الرئيسة الختيار العينة الجديدة في ظل الجائحة وهو ما يصعب على ضوئ تغيير العينة الحالية.
بورصة قطر ت ُعلن عن طرح أسهم شركة "كيو إل إم" لتأمينات الحياة والتأمين الصحي لإلكتتاب العام األولي بقيمة 659.4
مليون لاير قطري
تعزيزا لمساعي بورصة قطر لتوسعة قاعدة المستثمرين في السوق ،أعلنت البورصة عن طرح أسهم شركة "كيو إل إم" لتأمينات
الحياة والتأمين الصحي لإلكتتاب العام األولي في قطاع التأمين الصحي والتأمين على الحياة في قطر علما بأن المؤهلين لالكتتاب
هم المواطنون القطريون والكيانات االعتبارية القائمة في دولة قطر التي تحمل شهادة قيد سارية في السجل التجاري صادرة عن
وزارة التجارة والصناعة القطرية.
بورصة الكويت تنتهي من عملية اإلدراج في مؤشرات ) (MSCIلألسواق الناشئة
أعلنت بورصة الكويت عن انتهائها من إدراج سوق المال الكويتي في مؤشرات ) (MSCIلألسواق الناشئة من خالل التنفيذ
الناجح لالنضمام ،حيث تم ضم سبع شركات مدرجة في السوق األول في مؤشرات ( .)MSCIأسفر االنضمام عن تدفقات كبيرة
إلى السوق ،حيث تجاوز إجمالي التداوالت في اليوم األول نحو  961.6مليون دينار كويتي ،معظمها تدفقات رؤوس أموال أجنبية.
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بورصة الكويت تعلن عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال إلعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات إلى السوق األول
في إطار سعي البورصة المتواصل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق األول من
خالل تسهيل دخول المزيد من الشركات الصغيرة المتوسطة إلي  ،أعلنت بورصة الكويت عن حصولها على موافقة هيئة أسواق
المال إلعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى السوق األول .تشمل إعادة هيكلة متطلبات اإلدراج في السوق األول تثبيت متطلب القيمة
السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بنحو  78مليون دينار كويتي كحد أدنى للتأهل ،أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية
للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت .إضافة إلى ذلك ،تم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة اإلسمية لسهم
الشركة ،كما قامت البورصة بإضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية إلى السوق األول بالنسبة إلى الشركات التي صدر في حقها
جزاءات تأديبية خالل السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة ،أو وقف
أو إلغاء ترخيصها ،أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي.
البورصة المصرية تعلن عن إطالق نظام التصويت اإللكتروني ( (E-Maglesلتسهيل انعقاد مجالس اإلدارات والجمعيات
العمومية عن بُعد
أطلقت البورصة المصرية نظام اإللكتروني ) ،(E-Maglesوهو أول نظام تصويت إلكتروني في مصر يستخدم لتسهيل انعقاد
مجالس اإلدارات والجمعيات العمومية عن بُعد ،وهو نظام معتمد من الهيئة العامة لإلستثمار ،وهيئة الرقابة المالية .هذا وقد تم
عقد ما يقارب من نحو  111اجتماع وجمعية عمومية منذ إطالق النظام.
كما شهد الشهر الماضي إعالن البورصة المصرية عن أبرز مزايا القيد بالسوق للشركات الصغيرة والمتوسطة ،المتمثلة في أن
البورصة هي المنصة األرخص في الحصول على التمويل للشركات ،كما أنها تقدم حوافز ضريبية ،منها اإلعفاء من ضرائب
األرباح الرأسمالية ،وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة ،تصل إلى  5في المائة مقارنة بنسبة 10
في المائة للشركات غير المقيدة .كما أن تطبيق قواعد الحوكمة يساعد الشركات خاصة العائلية منها على الحفاظ على نشاط
الشركة من خالل ضمان استمرارية النشاط وفقا لنظام مؤسسي.
بورصة الدار البيضاء تطلق مؤشر ) (MASI20ألهم  20شركة مدرجة
في إطار استراتيجية تطوير منتجاتها وخدماتها ،واستجابة الحتياجات المستثمرين في السوق ،أعلنت بورصة الدار البيضاء عن
إطالق مؤشر ) ،(Morocco Stock Index MASI20الذي يجمع أهم  20شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء من حيث
نسبة السيولة .جدير بالذكر أن مؤشر ( )MASI20يستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ،مع مراعاة خصوصية
السوق المالية المغربية .كما تم اختيار الشركات العشرين المكونة لمؤشر( )MASI20من بين أهم  40شركة مدرجة في السوق،
بناء على حجم تداولها في السوق وتواتر تسعيرها.

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
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