النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية
تطور المؤشر المركب لصندوق النقد العربي
لألسواق المالية العربية

العدد الثاني | األحد  19يوليو| 2020
أسواق المال العربية في أسبوع
▪ تمثلت أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خالل األسبوع الماضي في سعي بعض
البورصات العربية نحو طرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية لجذب المستثمرين المحليين
واألجانب السيما فيما يتعلق بالصناديق االستثمارية المتداولة ،وصناديق االستثمار العقاري،
وصناديق االستثمار في األسهم المتوافقة مع الشريعة ،عالوة على إعالن بعض البورصات العربية
عن إطالق أسواق لتداول المشتقات المالية.
▪ واصلت البورصات العربية خالل األسبوع مساعيها لالستفادة من فرص التحول الرقمي من خالل
تطوير منصات رقمية للتداول ،وتطبيقات ذكية لمتابعة حركة التداوالت ،واالفصاحات بطريقة آنية
وسلسلة تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بسهولة ويسر .كما واصلت األسواق المالية العربية
كذلك عملية اإلفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة سوا ًء من خالل شاشات التداول الحية ،أو
من خالل عمليات اإلفصاح عن بعد عبر عدد من التطبيقات التقنية التي ساعدت تلك األسواق خالل
الفترة الماضية على االستمرار في نشر نتائج األعمال -رغم تداعيات جائحة كورونا -بما ساهم في
تعزيز الشفافية ودعم التداوالت.
▪ من جهة أخرى ،قامت بعض أسواق المال العربية خالل األسبوع الماضي بنشر تقارير األداء نصف
السنوي الخاصة بها ،التي أظهرت نجاح عدد منها في جذب المستثمرين األجانب عن طريق تشجيع
المزيد من الشركات المدرجة على زيادة نسبة األسهم المسموح لألجانب بتداولها ،وكذلك عن طريق
زيادة مستويات الشفافية واإلفصاح.

مؤشرات تداوالت أسواق المال العربية

القيمة السوقية ألسواق المال العربية

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية
تعامالت األسبوع المنتهي في السادس عشر من يوليو متراجعا بنحو
 0.01في المائة ليصل المؤشر إلى  410.97نقطة مقابل 411.01
نقطة لقيمة المؤشر المسجلة بنهاية األسبوع السابق له .سجل مؤشر
األداء انخفاضا ً في معظم األسواق باستثناء األسواق المالية في كل
من العراق والبحرين والمغرب والسعودية التي سجلت مؤشراتها
ارتفاعا ً خالل األسبوع الماضي.
في هذا السياق ،ارتفع مؤشر البورصة العراقية بنسبة  4.3في المائة
خالل األسبوع ،فيما سجلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا ً بنحو
 1.30في المائة بنهاية التعامالت األسبوعية .كذلك ارتفع مؤشر
بورصة البحرين بنحو  1.26في المائة ،فيما سجل مؤشر البورصة
السعودية ارتفاعا ً بنسبة  0.14في المائة .في المقابل ،سجلت
مؤشرات البورصات العربية األخرى تراجعاً ،جاء على رأسها
البورصة المصرية التي تراجع مؤشرها بنحو  4.71في المائة بنهاية
تعامالت األسبوع المنتهي في السادس عشر من يوليو ليفقد بذلك
المؤشر جانبا ً من مكاسبه المحققة األسبوع السابق له.

المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ألسواق المال العربية
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▪

في المقابل ،سجلت حركة التداوالت
في كل من بورصات البحرين،
والكويت ،وعمان ،وقطر نشاطا ً
ملحوظا ً في حجم وقيمة التداوالت
األسبوعية بما يعكس عدد من العوامل
من بينها نشاط تداوالت األسهم
المدرجة في قطاعي البنوك التجارية
والشركات االستثمارية.

▪

في حين تراجعت القيمة السوقية في
بورصات عربية أخرى في ظل تواصل
عمليات البيع التي قام بها بعض
المستثمرين األجانب لجني أرباح
االرتفاعات المسجلة سابقاً .جاء على
رأسها البورصة المصرية التي
انخفضت القيمة السوقية الخاصة بها
بنسبة  3.7في المائة خالل األسبوع.
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▪

سجل عدد من البورصات العربية
انخفاضا ً في مؤشرات األداء خالل
األسبوع الماضي ،سوا ًء فيما يتعلق
بانخفاض حجم أو قيمة التداول
المسجلة خالل األسبوع بما يعكس
افصاحات عدد من الشركات المدرجة
عن بياناتها المالية ،أو ترقب نتائج
أعمال شركات أخرى.

▪

شهدت القيمة السوقية لألسهم المدرجة
في أربع بورصات عربية تحسنا ً خالل
األسبوع الماضي بنسب تراوحت ما بين
 0.21و 1.35في المائة مستفيدة ً من
اتجاه عدد من الدول العربية إلى تخفيف
القيود على األنشطة االقتصادية جاء
على رأسها كل من المغرب والبحرين
بارتفاع بلغت نسبته  1.35في المائة
و 1.26في المائة على التوالي.
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المصدر :صندوق النقد العربي ،قاعدة بيانات األسواق المالية العربية.

التغير األسبوعي

%-0.01

قيمة المؤشراألسبوع المنتهي في  9يوليو (نقطة)
قيمة المؤشراألسبوع المنتهي في  16يوليو (نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  15( 2020يناير )2020
أدنى قيمة في عام  17( 2020مارس )2020

411.01
410.97
455.39
365.62

مؤشر صندوق النقد العربي المركب لألسواق المالية 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 أسبوعية 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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أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
تداوالت المستثمرين األجانب تشكل  11.4في المائة من تداوالت بورصة ع َّمان خالل النصف األول من عام 2020
بلغت قيمة تداوالت المستثمرين غير األردنيين ال ُمسجلة في بورصة عَّمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو  2020نحو 48.9
مليون دينار مشكلةً ما نسبته  11.4في المائة من حجم التداول الكلي وذلك بحسب اإلحصاءات الصادرة عن بورصة عَّمان .عليه ،تصبح
نسبة مساهمة المستثمرين غير األردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر يونيو  2020حوالي  50.6في المائة من
إجمالي القيمة السوقية .شكلت مساهمة المستثمرين العرب ما نسبته  34.3في المائة ،والمستثمرين غير العرب  16.3في المائة من
إجمالي القيمة السوقية للبورصة .على المستوى القطاعي ،بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير األردنيين في الشركات المدرجة في
السوق نحو  54.9في المائة من أسهم القطاع المالي ،و 18.3في المائة في قطاع الخدمات ،و 61.8في المائة في قطاع الصناعة.
سوق أبوظبي لألوراق المالية يسعى لطرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية من خالل منصة رقمية متطورة
أعلنت إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية سعيها في الوقت الحالي لطرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية ،من خالل منصة رقمية
متطورة ومبتكرة وذلك بما يشمل طرح أدوات لالستثمار في الصناديق االستثمارية المتداولة ،وصناديق االستثمار العقاري ،وصناديق
االستثمار في األسهم المتوافقة مع الشريعة .يُشار إلى أن سوق أبوظبي لألوراق المالية يدرس كذلك طرح أدوات مالية جديدة لتمكين
السوق من جذب المزيد من المستثمرين ،وزيادة حجم التداوالت وذلك بما يشمل أدوات اإلقراض اآلمن ،والبيع على المكشوف Short
 ،Sellingوعقود المشتقات.
أعلن السوق خالل األسبوع المنتهي في  16يوليو عن ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بنسبة  11في المائة خالل
النصف األول من عام  2020لتصل إلى نحو  22.5مليار درهم ،كما استقطبت السوق نحو أكثر من  1723مستثمراً في تلك الفترة،
غالبيتهم من المستثمرين األفراد والذين شكلت نسبتهم  87في المائة من إجمالي المستثمرين .في هذا السياق ،تسعى السوق إلى تشجيع
المزيد من الشركات المدرجة على زيادة نسبة تملك األجانب في أسهمها لزيادة حجم وعمق السوق وتوفير التمويل الالزم لدعم االقتصاد
الوطني.
دمج تطبيق شاشة التداول مع تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي
أعلن سوق دبي المالي عن تطوير تطبيق “ ”DFM Smart Servicesليشمل ميزات جديدة من بينها تسجيل الدخول بالهوية الرقمية،
وعرض شاشة الفئة الثانية الجديدة في شاشة األسعار ،والبحث عن اإلفصاحات بالرموز ،وتحميل مرفقات متعددة لتتبع بيانات السوق
والمعامالت بسهولة من خالل تطبيق واحد .يُشار إلى أنه استنادا ً إلى قرار هيئة األوراق المالية والسلع بشأن إجراءات التعامل مع
الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة ،قام سوق دبي المالي بإنشاء شاشة تداول خاصة بالفئة الثانية التي تضم الشركات التي
حققت خسائر متراكمة بنسبة  50في المائة فأكثر من رأس مالها وفق آخر بيانات مالية سنوية مدققة ،إضافة إلى الشركات التي تم تعليق
إدراج أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر ،وذلك في إطار الجهود المشتركة بين السلطة اإلشرافية والسوق لتعزيز الشفافية وتوعية المستثمرين
بأية مستجدات تتصل بالوضع المالي لهذه الشركات.
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إطالق سوق المشتقات المالية
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالل األسبوع الماضي عزمها إطالق سوق المشتقات المالية بنهاية شهر أغسطس 2020
وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية .تأتي هذه الخطوة في إطار
مساعي تطوير السوق المالية السعودية من خالل تزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات االستثمارية .في
هذا السياق ،تم تطوير أدوات العقود المستقبلية السعودية لتزويد المستثمرين بآليات للتحوط ضد المخاطر بشكل أكثر فعالية ،وتوفير
فرص متنوعة لالستثمار.
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أهم تطورات أسواق المال العربية خالل األسبوع
من جانب آخر ،أعلنت كذلك شركة مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة) عن موعد بدء ممارسة أعمالها بنهاية شهر أغسطس المقبل
بهدف دعم تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية ،إضافة
إلى التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة .يُشار إلى أن الشركة تم تأسيسها في عام  2018كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع
المالي بإطار "رؤية المملكة العربية السعودية  ،"2030وهي أحد الركائز الداعمة لسوق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية.
على صعيد آخر ،شهدت السوق المالية السعودية األسبوع الماضي إتمام إدراج وبدء تداول أسهم شركة أمالك العالمية ،ضمن قطاع
البنوك بنسبة تذبذب يومي لسعر السهم  10في المائة .يُشار إلى أن حجم التغطية باكتتاب أسهم أمالك لألفراد قد بلغ  26.90مرة من
إجمالي األسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين األفراد ،والبالغة  2.72مليون سهم تمثل  10في المائة من مجموع األسهم
الكلية المطروحة لالكتتاب .تم تخصيص  10أسهم كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب االكتتاب ،وتخصيص األسهم المتبقية
على أساس تناسبي بنا ًء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المتبقية المطلوب االكتتاب فيها .يعد إدراج أسهم "أمالك العالمية"،
اإلدراج الثاني بالسوق المالية السعودية "تداول" خالل عام .2020
سوق العراق لألوراق المالية يواصل عمليات اإلفصاح عن بُعد
واصل سوق العراق لألوراق المالية األسبوع الماضي عرض اإلفصاح المالي والمعلوماتي للشركات المساهمة عن بُعد ،ذلك ضمن
اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .كما أصدر السوق تقريره للنصف االول لسنة  ،2020ودليل الشركات
عن عام ( 2019الجزء األول) ،ويتضمن الدليل بيانات  25شركة كما في  31ديسمبر .2019
التزام  90في المائة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين باإلفصاح عن بيانات الربع األول من عام  2020خالل المهلة المحددة
تمكن نحو  90في المائة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من اإلفصاح عن بيانات الربع األول من عام  2020خالل المهلة
سوق دمشق لألوراق المالية تقدم محاضرة لطالب جامعة أنطاكية السورية الخاصة
المحددة لذلك ،وحقق  78في المائة منها ربحية خالل تلك الفترة .أظهرت نتائج الربع األول تراجع صافي أرباح هذه الشركات ليصل
.2019
السورية عام
أنطاكية األول من
مقارنة بالربع
المائة
الماليةقدره 50
بانخفاض
أمريكي
سوقدوالر
نظمتمليون
إلى 48.5
اليوم األربعاء بتاريخ  08يوليو
الخاصة
جامعة
في مع
بالتنسيق
لألوراق
دمشق

العربيةبهدف توضيح المفاهيم األساسية في
البورصاتالسوق
واالقتصادية في مقر
اجتماعات العلوم
لطالب كلية
محاضرة
2020
اإلداريةالعادية التحاد
الجمعية العامة
تترأس
المصرية
البورصة
السوق وشرح آلية التداول وإطالع الطالب على أهمية االدخار من خالل االستثمار في السوق المالي ،وتضمنت
عقدت
ترأست البورصة المصرية اجتماعات الجمعية العامة العادية التحاد البورصات العربية المنعقدة بتاريخ  15يوليو  ،2020التي ُ
المحاضرة مجموعة من النصائح واإلرشادات للمستثمرين المحتملين ،حيث تم اعطاهم فكرة عامة وشاملة
عن بُعد تماشيا مع اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .ناقش االجتماع التطورات في أسواق المال العربية.
يقدمها
والخدماتعامالتي
للبورصاتخالل
السوقيةالسوق من
القيمةيتيحها
ارتفاعالتي
االستثمارية
الفرص
لمختلف
مقابل  1.1تريليون عن
2019
المنتجات دوالر في
مختلف 3.1تريليون
العربية إلى
اإلشارة إلى
االجتماع
تم خالل
عام  ،2018حيث جاء االرتفاع مدفوعا ً باكتتاب شركة أرامكو السعودية الذي بلغ قرابة  26مليار دوالر .فيما ارتفع عدد الشركات المقيدة
في البورصات العربية إلى  1662شركة بعد االكتتاب في  15اكتتابا ً جديدا ً خالل  ،2019استحوذ من بينها قطاعي التقنية واألدوية على
أعلى نصيب من االكتتابات .يُشار إلى أن اتحاد البورصات العربية يضم حاليا ً  21عضوا ً يمثلون نحو  17بورصة أوراق مالية وسلعية
و 4شركات مقاصة ،باإلضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية.

نشرة أسبوعية 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

3

مؤشرات أداء األسواق المالية العربية

نشرة أسبوعية 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

4

أحجام التداول ألسواق المال العربية

نشرة أسبوعية 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

5

قيمة التداوالت في األسواق المالية العربية (عملة محلية)

القيمة السوقية ألسواق المال العربية (وحدة عملة محلية)

نشرة أسبوعية 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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