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مؤشرات أداء أسواق المال العربية
سججلت مؤشجرات األداء ارتفاعا في عدد من البورصجات العربية في نهاية شجهر يناير  ،2021لتحافظ بذلك أسجواق
المال في عدد من الدول العربية على مكاسججججبها المحققة في نهاية عام  ،2020بما يعكس التحسججججن ال ُمسجججججل في
مؤشججرات السججيولة لتلك البورصججات .كما سججاهمت حركة الترقب لنتائ األعمال السججنوية للشججركات المدرجة في
البورصجات العربية في ارتفاع مؤشجرات قيم التداول في البورصجات في الشجهر الماضجي مدعومة بارتفاع عدد من
مؤشجرات القطاعات المدرجة بما يشجمل :الخدمات ،والسجلع ،والرعاية الصجحية ،وشجركات التقنية .كما كان لتحسجن
أداء البورصجات العالمية ،واالرتفاع النسجبي المسججل ألسجعار النفط خالل الشجهر أررا إيجابيا على أداء البورصجات
العربية ،إلى جانب اآلمال بمواصجلة التعافي االقتصجادي في ظل اسجتمرار حمالت التلقيح ضجد فيروك كورونا في
عدد من الدول العربية.
على صجعيد نشجاط التداوالت في أسجواق المال العربية خالل شجهر يناير  ،2021فقد شجهدت قيمة التداول لألسجواق
المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشججر المركب لصججندوق النقد العربي ،تراجعا شججهريا بنسججبة  29.12في
المائة ،نتيجة تراجع قيمة التداول في رمان بورصجات عربية ،جاء على رأسجها بورصجات كل من بيروت ،وتونس،
في حين ارتفعت قيمة التداوالت في ست بورصات عربية قادتها كل من بورصتي العراق ودبي.
كما شجهد حجم التداوالت باألسجواق المالية العربية ،تباينا خالل شجهر يناير  ،2021حيث سججلت سجبع بورصجات
عربية ارتفاعا ،تصججدرتها سججوق العراق لألوراق المالية .في المقابل ،شججهدت رمان بورصججات عربية انخفاضججا،
حيث سجلت بورصة بيروت أعلى نسبة انخفاض في عدد األوراق المالية المتداولة.
على صجعيد القيمة السجوقية ألسجواق المال العربية ،فقد سججلت ارتفاعا بنسجبة  0.62في المائة في نهاية شجهر يناير
 ،2021مقارنة بمسججتوياتها ال ُمسجججلة بنهاية شججهر ديسججمبر  .2020في هذا الصججدد حققت جميع األسججواق العربية
مكاسجبا في القيمة السجوقية ،باسجتثناء سجوقي السجعودية والبحرين ،اللتان شجهدتا انخفاضجا بنسجبة  0.56و 1.82في
المائة على الترتيب .تصججدرت سججوق أبوظبي البورصججات العربية التي شججهدت ارتفاعا في القيمة السججوقية خالل
الشهر الماضي ،لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة  8.46في المائة .للمزيد من التفاصيل طالع صفحة .3

أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية

من جانب آخر وفي إطار سعي هيئات األوراق المالية في الدول العربية إلى تطوير اإلجراءات التشريعية والرقابية
وتوفير حلول تمويلية جديدة ،تم إقرار تعديالت في شأن طرح أو إصدار األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة
والموافقة على منح الترخيص لبعض شركات الخدمات المالية لممارسة نشاط التداول بالهامش قصير األمد .كذلك
شهد الشهر الماضي عودة نشاط االستحواذ في البورصات العربية بين الشركات العربية المدرجة ،واستمرار جهود
البورصات العربية المبذولة نحو تنمية سوق أدوات الدين ،وتنويع المنتجات وفئات األصول وتوفير فرص استثمارية
جديدة ،إضافة إلى مواصلة التطوير وتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل استحداث مؤشر
جديد ،لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات األحجام الكبيرة التي تتمتع بمعدالت سيولة مرتفعة ،وتعزيز الثقافة المالية
لدى النشء .إضافة إلى اهتمام بعض البورصات العربية بحفز الشركات على االستثمار في األوراق المالية المدرجة
من خالل منحها تحفيزات ضريبية .للمزيد من التفاصيل طالع صفحة .5

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية
تعامالت شهر يناير  ،2021مرتفعا بنحو  1.5في المائة أي ما يعادل
 6.5نقطة مقارنة بنهاية شهر ديسمبر  ،2020لينهي المؤشر تعامالت
شهر يناير  2021عند مستوى  432.28نقطة نتيجة تحسن غالبية
مؤشرات أسواق المال العربية ،األمر الذي يظهر مواصلة حركة
التعافي التي تشهدها األسواق منذ نهاية عام .2020
في هذا اإلطار ،سجلت مؤشرات أداء عشرة بورصات عربية ارتفاعا
بنهاية شهر يناير  .2021تصدر سوق أبوظبي لألوراق المالية حركة
االرتفاعات ال ُمحققة خالل الشهر مع صعود مؤشره بنسبة  10.86في
المائة ،فيما سجلت بورصات كل من دبي ومصر ودمشق وفلسطين
والكويت وع ّمان والدار البيضاء ارتفاعا بنسب تراوحت بين  3.0و6.5
المائة .كما شهدت مؤشرات بورصتي كل من السعودية وقطر ،ارتفاعا
بنسب بلغت  0.15و 0.36في المائة على الترتيب.
في المقابل ،شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضا في
نهاية شهر يناير  ،2021حيث سجلت بورصات كل من مسقط
والبحرين وتونس والعراق تراجعا بنسب تراوحت بين  0.15و4.70
في المائة.
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على صعيد التطورات ذات العالقة باألسواق المالية العربية ،فقد عملت البورصات العربية على توسيع قاعدة
األسواق من خالل تسجيل شركات جديدة في السوق الرئيس ومنصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق آخر ،ومواصلة لسعي بعض األسواق المالية العربية لالستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي،
وجهت هذه األسوق المستثمرين الستخدام الهوية الرقمية في النفاذ إلى منصات التداول بما يتيح قدر أكبر من
الخدمات للمستثمرين .في سياق متصل ،وبهدف توفير إطار تنظيمي يدعم االبتكارات في مجال التقنيات المالية
(فينتك) ،فقد وافقت بعض البورصات العربية على طلبات تصريح تجربة بعض هذه التقنيات ومن بينها تقنية
المستشار اآللي ( )Robo-Advisoryبما يعزز حركة التداوالت ويجذب المزيد من المستثمرين.
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معدل التغير

المؤشر المركب

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

التغير الشهري
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قيمة المؤشر إغالق شهر يناير ( 2021نقطة)
قيمة المؤشر إغالق شهر ديسمبر ( 2020نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  20( 2021يناير )2021
أدنى قيمة في عام  4( 2021يناير )2021

432.28
425.81
435.82
425.51

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 ا لتغيرات 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 (يناير )2021
غلبت االرتفاعات على مؤشجججرات أداء عدد من البورصجججات العربية بنهاية شجججهر يناير  ،2021عكس ذلك عدد من المحفزات
اإليجابية ألداء هذه األسجواق ،جاء بمقدمتها تواصجل تعافي األنشجطة االقتصجادية ،وتطوير اإلجراءات التنظيمية والرقابية المعززة
ألداء البورصجات العربية ،عالوة على األداء اإليجابي لتعامالت المستثمرين األجانب في البورصات العربية .كما كان الستمرار
تعافي األسجججواق المالية العالمية ،وتحسجججن األسجججعار العالمية للنفط أررا إيجابيا على أداء البورصجججات العربية خالل شجججهر يناير
.2021
في ضجوء ما سجبق ،شجهدت مؤشجرات أداء عشجرة بورصجات عربية ارتفاعا في نهاية شجهر يناير  ،2021بما يعكس األداء الجيد
لعدد من القطاعات المدرجة في هذه األسججواق على رأسججها قطاعات الخدمات والسججلع والرعاية الصججحية والعقارات وشججركات
التقنية .في المقابل ،شجججهدت مؤشجججرات أداء أربع بورصجججات عربية تراجعا في نهاية الشجججهر ،حيث سججججلت بورصجججات كل من
السعودية والبحرين وع ّمان وتونس تراجعا طفيفا بنسب أقل من واحد في المائة.
تصججدر كل من سججوق أبوظبي لألوراق المالية وسججوق دبي المالي حركة االرتفاعات المسجججلة في مؤشججرات األداء لشججهر يناير
 ،2021حيث سججل مؤشجر سجوق أبوظبي لألوراق المالية ارتفاعا بنسجبة  10.86في المائة ،ليصجل إلى مسجتوى  5594نقطة في
نهاية شجهر يناير  ،2021مسجتفيدا من إطالق اسجتراتيجيت"  ADX Oneالهادفة إلى تعزيز القيمة السجوقية واسجتقطاب مصجادر
جديدة للسججيولة ،وهو ما انعكس في االرتفاع المس ججل في عدد من القطاعات منها قطاع السججلع االسججتهالكية الذي سجججل مؤشججره
ارتفاعا بنسججبة  21.8في المائة ،ومؤشججر قطاع االتصججاالت الذي حقق نموا بنسججبة  16.9في المائة ،رم مؤشججري قطاعي البنوك
والعقارات اللذان سجال ارتفاعا بنسبة  11.2في المائة و 10.9في المائة على التوالي.
على مسجتوى قيم التداول ،سججل سجوق أبوظبي لألوراق المالية ارتفاعا بنسجبة  18.93في المائة ،خالل شجهر يناير  ،2021لتصجل
قيمة التداول الشججهرية إلى نحو  10.2مليار درهم في شججهر يناير ،مقابل  8.5مليار درهم في شججهر ديسججمبر  .2020كما شججهدت
أحجام التداول ارتفاعا أيضججا بنسججبة بلغت واحد في المائة بنهاية شججهر يناير  ،2021لتصججل إلى نحو  2.3مليار سججهم ،مقارنة
بحوالي  2.2مليار سججهم في نهاية شججهر ديسججمبر  .2020على صججعيد القيمة السججوقية ،فقد حققت مكاسججبا بنسججبة  8.46في المائة
لتصل إلى  805مليار درهم بنهاية شهر يناير  ،2021مقارنة بنحو  742مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر .2020
في سجياق متصجل ،ارتفع مؤشجر سجوق دبي المالي بنسجبة  6.50في المائة ،ليصجل إلى مسجتوى  2654نقطة ،مقابل  2492نقطة في
نهاية شجهر ديسجمبر  ،2020مسجتفيدا من صجعود عدد من القطاعات في البورصجة ،جاء على رأسجها مؤشجر قطاع االسجتثمار الذي
سججل ارتفاعا بنسجبة  15.7في المائة ،ومؤشجر قطاع االتصجاالت الذي ارتفع بنسجبة  14.8في المائة .كما ارتفع كل من مؤشجري
قطاع السججلع االسججتهالكية ،والبنوك بنسججبة  11.6في المائة و 8.9في المائة ،على التوالي .هذا وقد حققت القيمة السججوقية مكاسججبا
بنسجبة  5.15في المائة لتصجل إلى  357.6مليار درهم بنهاية شجهر يناير  ،2021مقارنة بنحو  340.1مليار درهم في نهاية شجهر
ديسمبر .2020

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 (يناير )2021
كما شجهدت قيمة التداول ارتفاعا بنسجبة  27.83في المائة ،لتبلغ نحو  7.2مليار درهم في نهاية شجهر يناير  ،2021مقابل 5.63
مليار درهم حققتها في نهاية شجججهر ديسجججمبر  .2020كما سججججلت أحجام التداول ارتفاعا بنسجججبة  2.97في المائة ،حيث تم تداول
 5.57مليار سهم في شهر يناير  ،2021مقابل  5.41مليار سهم في نهاية شهر ديسمبر .2020
على مسجتوى قيمة التداوالت ،فقد سججلت انخفاضجا في رمان أسجواق مالية عربية مدرجة بقاعدة بيانات صجندوق النقد العربي خالل
شججهر يناير  ،2021حيث تراجعت قيمة التداوالت بنسججبة  29.12في المائة مقارنة بمسججتوياتها المسجججلة في نهاية شججهر ديسججمبر
 .2020حيث سججججلت كل من بورصجججتي تونس وبيروت انخفاض في قيمة التداول ،عاكسجججة بذلك توقف التداول في بورصجججة
بيروت خالل الشجهر نظرا لظروف اإلغالق الكلي بسجبب جائحة كورونا ،فيما كان لتراجع مؤشجرات قطاعات كل من الصجناعة
والخدمات والشركات المالية بنسب تراوحت بين  2.73و 5.10في المائة ،أررا على تراجع قيمة التداول في بورصة تونس.
في المقابل ،شججهدت بورصججتا كل من دبي والعراق أعلى ارتفاع في قيمة التداول ،حيث كان الرتفاع تداوالت األسججهم المدرجة
في سجججوق دبي بقطاعات االسجججتثمار والخدمات المالية واالتصجججاالت والسجججلع االسجججتهالكية والبنوك أررا كبيرا على ارتفاع قيمة
التداول اإلجمالية .كما انعكس أرر ترقب نتائ األعمال السججنوية على سججوق العراق على ارتفاع معدالت التداول خالل الشججهر،
األمر الذي ساهم في عودة المستثمرين للتداول خالل الشهر.
على صجعيد أحجام التداول في البورصجات العربية ،فقد شجهدت تباينا خالل الشجهر ،حيث سججلت سجبع بورصجات عربية ارتفاعا،
تصجدرتها سجوق العراق لألوراق المالية مسجتفيدا من نشجاط التداوالت على األسجهم المدرجة في عدد من القطاعات مثل قطاعات
الصجناعة ،والخدمات .في المقابل ،شجهدت رمان بورصجات عربية انخفاضجا على مسجتوى حجم التداوالت ،حيث سججلت بورصجة
بيروت أعلى نسجججبة انخفاض في حجم التداوالت متأررة بإيقاف التداول في البورصجججة خالل شجججهر يناير نتيجة اإلغالق بسجججبب
جائحة فيروك كورونا ال ُمستجد.
على مسجتوى القيمة السجوقية ،فقد واصجلت االسجتقرار الذي شجهدت" خالل الشجهريين الماضجيين لتحافظ بذلك على التحسجن المسججل
في نهاية عام  ،2020حيث حققت ارتفاعا بنسججبة  0.627في المائة في نهاية شججهر يناير  2021على مسججتوى أسججواق األوراق
المالية المدرجة في قاعدة بيانات مؤشججر صججندوق النقد العربي ألسججواق المال العربية .في هذا السججياق ،سجججلت سججوق أبوظبي
لألوراق المالية أكبر نسجججبة ارتفاع في القيمة السجججوقية بنهاية تعامالت شجججهر يناير  ،2021حيث ارتفعت بنحو  8.46في المائة،
لتصجججل إلى نحو  805مليار درهم ،مقابل  742مليار درهم حققتها في نهاية شجججهر ديسجججمبر  .2020في نفس السجججياق ،سججججلت
البورصجة المصجرية مكاسجبا في قيمتها السجوقية بنهاية شجهر يناير  2021لتحقق نموا بنسجبة  7.0في المائة عاكسجة بذلك االرتفاع
المسجججل للقيمة السججوقية لألسججهم ال ُمدرجة في قطاعات العقارات والخدمات المصججرفية والمواد األسججاسججية ،إضججافة إلى النشججاط
اإليجابي لتداول المسججتثمرين ،حيث سجججلت تعامالت المسججتثمرين األجانب صججافي شججراء بنحو  563.9مليون جني" خالل شججهر
يناير.
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قيمة التداوالت السنوية في بورصة عمان تنخفض بنسبة تقارب  34في المائة في عام 2020
أصدرت بورصة ع ّمان خالل الشهر الماضي التقرير الموجز عن أداء البورصة خالل عام  ،2020حيث أشار التقرير إلى
انخفاض قيمة التداول خالل العام لتصل إلى مليار دينار ،بنسبة تراجع بلغت  33.9في المائة مقارنة بعام  .2019على صعيد
االستثمار األجنبي في بورصة عمان ،فقد أظهرت االحصائيات تسجيل تعامالت المستثمرين األجانب لصافي بيع بقيمة
 67.5مليون دينار ،وشكلّت مساهمتهم نحو  51.1في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات تقر تعديالت طرح وإصدار األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة
في إطار سعي هيئة األوراق المالية والسلع لتطوير اإلجراءات التشريعية والرقابية وتقديم أفضل المعايير في طرح وإصدار
األوراق المالية بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة ،أقرت الهيئة تعديالت فيما يتعلق بطرح أو إصدار األوراق المالية
المتوافقة مع الشريعة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومن أهمها مبادئ مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،والمعايير المحاسبية
لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة ،ومعايير السوق المالية اإلسالمية.
سوق أبوظبي لألوراق المالية يعلن عن إطالق استراتيجية " "ADX Oneلتعزيز القيمة السوقية واستقطاب مصادر جديدة
للسيولة
في إطار استراتيجية السوق الجديدة الهادفة إلى تعزيز القيمة السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة ،أعلن سوق أبوظبي
لألوراق المالية عن خطت" لمضاعفة قيمت" السوقية خالل السنوات الثالث المقبلة من خالل إطالق" الستراتيجية ""ADX One
الجديدة الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءتها بالنسبة للمستثمرين ،حيث يتزامن إطالق هذه االستراتيجية مع ارتفاع
القيمة السوقية لألسهم المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة  39.7في المائة خالل عام  2020لتبلغ  750مليار درهم
للمرة األولى في تاريخ".

في إطار جهود السوق لتوسعة قاعدة الشركات ال ُمدرجة في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ،أعلن السوق إدراج
أسهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية اعتبارا من يوم األربعاء الموافق  13يناير  2021ضمن السوق الثاني .كما
أعلن السوق خالل الشهر عن استحواذ بنك أبوظبي األول على نسبة  100في المائة من رأسمال بنك عوده مصر" .تفصيال،
ستساهم عملية االستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي األول في مصر بشكل كبير ،ليكون بذلك أحد أكبر البنوك
األجنبية العاملة في مصر من حيث األصول ،التي تبلغ قيمتها نحو  8.1مليار دوالر .كما أعلن السوق عن توقع" إتمام  10عمليات
إدراج على األقل خالل العام الجاري .2021
سوق دبي المالي يعلن عن الترخيص لبعض شركات الوساطة المالية لبدء ممارسة نشاط التداول بالهامش قصير األمد
وبدء تداوالت صناديق االستثمار العقاري)(REITs
أعلن سوق دبي المالي خالل الشهر الماضي عن منح" لثالرة من شركات الوساطة المالية الترخيص لممارسة نشاط التداول
بالهامش قصير األمد .تجدر اإلشارة إلى أن قائمة الشركات المعتمدة لتقديم خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي تضم
حاليا  19شركة .في سبيل تعزيز استراتيجية السوق لتنويع المنتجات وفئات األصول وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين
المحليين واألجانب ،أعلن سوق دبي المالي عن بدء تداول أول صناديق االستثمار العقاري " "REITsفي السوق.
* استنادا َ إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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تجدر اإلشارة إلى أن سوق دبي المالي يتعاون مع كل من هيئة األوراق المالية والسلع ودائرة األراضي واألمالك في دبي لتطوير
حزمة من القواعد التنظيمية والتشريعية الكفيلة بفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية بوج" عام وصناديق االستثمار
العقاري " "REITsعلى وج" خاص.
بورصة البحرين تعلن عن بدء اإلكتتاب المباشر في اإلصدار رقم ( )22لسندات التنمية الحكومية
أعلنت بورصة البحرين خالل الشهر الماضي عن بدء االكتتاب المباشر في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم ( ،)22الذي
أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين من خالل السوق األولي بالبورصة ،ومن رم تداول" في
السوق الثانوي لبورصة البحرين فور إدراج" .يبلغ حجم اإلصدار  100مليون دينار بحريني ،في حين تبلغ مدة اإلصدار  5سنوات
اعتبارا من  10يناير  2021حتى  10يناير ( 2026تاريخ االستحقاق) ،بعائد رابت يبلغ  3.75في المائة سنويا.

بورصة تونس تعلن عن رفع سقف الطرح من أساس الضريبة على الدخل في إطار حسابات االدخار في األسهم
في إطار تشجيع الشركات على االدخار طويل المدى ،أعلنت بورصة تونس بموجب قانون المالية لسنة  ،2021رفع سقف
الطرح من أساك الضريبة على الدخل من  50000دينار إلى  100000دينار ،لصالح المبالغ المودعة في حسابات االدخار
في األسهم ،حيث توفر حسابات االدخار في األسهم استثمارات متنوعة على المدى المتوسط وطويل المدى.
السوق المالية السعودية تعلن عن الموافقة على إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق
بهدف تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمق السوق ،أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن الموافقة على الطلب المقدم من
وزارة المالية إلدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقا لقواعد اإلدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ
 2.95مليار ريجال ،من خالل إصدارين األول بقيمة إجمالية تبلغ  880مليون لاير ،والثاني بقيمة  2.07مليار لاير .من جانب
آخر ،وافقت السوق خالل الشهر على طلب تصريح تجربة التقنية المالية ال ُمقدم من إحدى الشركات الختبار خدمة المستشار

اآللي ) (Robo-Advisoryبهدف توفير إطار تنظيمي يدعم االبتكار في التقنيات المالية في السوق المالية السعودية.
مواصلة لتنظيم وتطوير سوق مالية تسهم في دعم نمو الشركات واستدامتها في السوق المالية ،أعلنت هيئة السوق المالية السعودية
عن اعتماد تعديل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،حيث تأتي التعديالت التي أقرتها الهيئة في ضوء تطوير
فئات تصنيف العمالء ،ومتطلبات معرفة العميل ،وفهم العميل للمخاطر ،ومالءمة العميل ،وتطوير الهيكل الخاص بالمنشأة ذات
األغراض الخاصة ،بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
سوق الخرطوم لألوراق المالية يعلن عن إدراج شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" في السوق
أعلن سوق الخرطوم لألوراق المالية عن إدراج شهادات المشاركة الحكومية شهامة في السوق (إصدار شهر يوليو )2020
بقيمة إسمية تبلغ  500جني" للصك .يُشار إلى أن شهادة المشاركة الحكومية شهامة عبارة عن صكوك مالية متوافقة مع الشريعة
تصدرها وزارة المالية تمثل أنصبة محددة في صندوق خاص يحتوي على أصول يتم إصدارها بواسطة الدولة مقابل حقوق
ملكيتها في عدد من المؤسسات الرابحة نيابة عن جمهورية السودان ويتم تسويقها عبر منافذ عديدة.
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سوق مسقط لألوراق المالية تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة "بورصة مسقط"
شهد الشهر الماضي صدور مرسوم بتحويل سوق مسقط لألوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم شركة
بورصة مسقط  .وفق المرسوم تؤول ملكية البورصة إلى جهاز االستثمار العُماني ،وتؤول إليها كافة المخصصات
واألصول والحقوق وااللتزامات والموجودات والسجالت الخاصة بسوق مسقط لألوراق المالية .من جانب آخر ،أعلنت
بورصة مسقط الشهر الماضي عن انتهائها من المراجعة نصف السنوية لمعامل األسهم الحرة ومعامل التحديد لعينة
المؤشرات.
بورصة قطر تعلن عن إدراج أسهم " كيو إل إم " للتداول في السوق ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى  48شركة
أعلنت بورصة قطر عن إدراج أسهم شركة كيو إل إم ) (QLMللتداول في البورصة خالل شهر يناير  ،2021ليرتفع
عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى  48شركة مساهمة عامة قطرية .تم إدراج أسهم شركة كيو إل إم برمز
التداول ) (QLMIفي قطاع التأمين ،وتم السماح بتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة  10في المائة صعودا وهبوطا
وفق األطر التنظيمية لتداول الشركات المدرجة في السوق.
البورصة المصرية تعلن عن االنتهاء من مرحلة التقييم الثانية لرعاة بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة

في إطار خطة الهيكلة الشاملة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة لتطوير وتنمية بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة،
لتأهيل وتحسين قدرات الشركات المدرجة والعمل على جذب شركات جديدة للقيد في البورصة ،إضافة إلى تعزيز السيولة
والتداول في السوق ،أعلنت البورصة المصرية عن نتائ عملية التقييم الثانية لسجل الرعاة المعتمدين لشركات سوق
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،التي أسفرت عن قيد واستمرار قيد إحدى عشرة شركة ،وشطب خمس شركات ،إضافة إلى
تعليق قيد عدد رمان شركات ،إلى حين توفيق أوضاعها بحسب القواعد المنظمة لعمل الرعاة.
كما أعلنت السوق عن إلغاء مؤشر النيل واستبدال" بمؤشر تميز في إطار إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
حيث تتج" إدارة البورصة إلى تطوير منهجية عمل مؤشر البورصة ليضم الشركات األكثر تميزا من حيث األداء المالي
والتشغيلي .تعتمد منهجية اإلدراج في المؤشر بجانب معيار السيولة الحالي قيم التداوالت  ،على إضافة معيار رأك المال
السوقي مرجحا بالتداول الحر.
من جانب آخر ،أعلنت البورصة المصرية عن تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيس ) (EGX30بهدف تحسين التوزيع النسبي
للشركات داخل المؤشر .تضمنت أبرز نتائ المراجعة األخيرة للمؤشر ،انخفاض الوزن النسبي ألكبر الشركات المكونة للمؤشر
من حيث الوزن النسبي من حوالي  44.42في المائة إلى  36.81في المائة ،بعد تطبيق المنهجية الجديدة.
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