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2020
أسواق المال العربية في أسبوع
▪ تباين أداء البورصات العربية خالل األسبوع ال ُمنتهي في الثامن من أكتوبر ،ففي حين شهدت مؤشرات األداء
والقيمة السوقية تحسنا في عدد من األسواق المالية العربية بنهاية تعامالت األسبوع الماضي في ظل عوامل
عززت من التوقعات اإليجابية للمستثمرين في هذه األسواق ،شهدت بورصات عربية أخرى تراجعات في
مؤشراتها بما يعكس صافي حركة تعامالت المستثمرين األجانب وعدد من العوامل الداخلية األخرى ذات الصلة
بأداء االقتصادي الكلي.
▪ في إطار حرص البورصات العربية على تعزيز التثقيف المالي وتعزيز العالقة مع المستثمرين شارك عدد من
البورصات العربية األسبوع الماضي في فعالية قرع الجرس بمناسبة "أسبوع المستثمر العالمي  ،"2020ضمن
المبادرة السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية أيوسكو ( )IOSCOبهدف الترويج
لجهود التوعية االستثمارية وحماية حقوق المستثمرين .وفي سبيل سعي هيئات األوراق المالية العربية لتقوية
النظام اإلشرافي والرقابي واالرتقاء به وتعزيز عمل األسواق المالية وآليات التداول لديها بما يسهم في تطوير
قطاع األوراق المالية في الدولة وتنظيمه ،قامت هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة
خالل األسبوع الماضي بمراجعة واعتماد ضوابط تداول عقود المشتقات المنضمة لسوق دبي المالي.
▪ في إطار حرص البورصات العربية على تطوير أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو يسهم في
مساعدة الشركات على تعزيز جهودها نحو النمو والتوسع ،األمر الذي يمكنها من الترقية واالنتقال إلى القيد
بالسوق الرئيس ،أعلنت البورصة المصرية عن حزمة من اإلجراءات خاصة بسوق الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،تتضمن اعتماد معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاة المعتمدين ،وفق استراتيجية تطوير شاملة تم
صياغتها مع أطراف السوق ذات الصلة بالتنسيق مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تمهيدا لعرضها
على الهيئة العامة للرقابة المالية.
▪ كما أعلنت بورصة الدار البيضاء خالل األسبوع الماضي عن تحديث تركيبة مؤشرها ( Casablanca ESG
 ،)10الذي أطلقته في سنة  ،2018حيث يتضمن المؤشر أكبر عشرة شركات مدرجة ،ويهدف إلى جذب المزيد
من المستثمرين األجانب إلى السوق.
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▪ في المقابل ،انخفضت القيمة السوقية لخمس
بورصات عربية ،جاء في مقدمتها بورصة دبي
التي سجلت انخفاضا ً بنسبة  1.40في المائة ،بما
يعكس تراج صافي تعامالت المستثمرين
األجانب في السوق.
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▪ كما سججججل حجم التداول انخفاضج جا ً في تسج ج
بورصججججات عربية ،تصججججدرتها بورصججججات
العراق ودمشججججل والدار البيضججججاء وبيروت،
التي انخفضجت مؤشجراتها بنسجب تراوحت بين
 61و 87في المائة.

▪ كما سجلت بورصات كل من بيروت والبحرين
ومصر وقطر والدار البيضاء ،ارتفاعات في
قيمتها السوقية ،تراوحت بين  1.2و 2.0في
المائة .كما شهدت األسواق المالية في كل من
السعودية وأبوظبي ارتفاعا ً بأقل من واحد في
المائة.

في المقابل ،شهدت خمس بورصات عربية انخفاضا ،حيث
سجلت بورصة ع ّمان انخفاضا بلغ  1.33في المائة ،فيما
سجلت بورصات فلسطين ومسقط والعراق ودمشق ،انخفاضا
بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.

1/10/2020

▪ تباين أداء البورصات العربية األسبوع
الماضي من حيث القيمة المتداولة ،حيث
سجلت ستة بورصات عربية ارتفاعاً ،قادتها
بورصة تونس التي ارتفعت قيمة تداوالتها
بنسبة  127.2في المائة مستفيدة ً من المبادرات
التي أطلقتها البورصة خالل الفترة الماضية،
والخاصة بمنصات التثقيف المالي
للمستثمرين .في حين سجلت كل من بورصتي
بيروت وسورية أكبر نسبة انخفاض بلغت نحو
 76في المائة لكل منها خالل األسبوع.

سجّلت مؤشرات أداء تسع بورصة عربية ارتفاعا خالل
األسبوع الماضي ،حيث قادت بورصة الكويت حركة
االرتفاعات ،التي يسجل مؤشرها صعودا بنسبة  5.85في
المائة .فيما سجلت بورصات كل من مصر ودبي والبحرين
وتونس ارتفاعا بنسب بلغت  2.49و 2.32و 1.81و 1.64في
المائة على التوالي .كما ارتفعت مؤشرات كل من بورصات
السعودية والدار البيضاء وأبوظبي وقطر بنسب بلغت 1.42
و 1.19و 0.46و 0.26في المائة على الترتيب.

30/9/2020

▪ شهدت قيمة التداوالت في أسواق المال
العربية ،انخفاضا ً بنسبة قاربت  22في المائة
بنهاية األسبوع الماضي.

▪ ارتفعت القيمة السوقية ألسواق المال العربية
بنسبة  0.71في المائة بنهاية تداوالت األسبوع
الماضي .عكس هذا االتجاه ،االرتفاع ال ُمسجل
في القيمة السوقية لثمان بورصات قادتها بورصة
الكويت التي ارتف مؤشرها بنسبة بلغت 5.13
في المائة ،حيث شهدت البورصة حركة نشطة
من قبل المستثمرين مدفوعةً بتعزيز مستويات
الثقة.

أغلق المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية
العربية تعامالت األسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر
بارتفاع طفيف بلغ نحو  0.01في المائة أي ما يعادل 0.05
نقطة ليصل المؤشر إلى  413.1نقطة مقارنة بنهاية تعامالت
االسبوع السابق يوم الخميس الموافق  1أكتوبر.
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المصدر :صندوق النقد العربي ،قاعدة بيانات األسواق المالية العربية.

التغير األسبوعي

 0.01في المائة

قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  8أكتوبر (نقطة)
قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  1أكتوبر (نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  15( 2020يناير )2020
أدنى قيمة في عام  17( 2020مارس )2020
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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 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*
استثمارات األجانب في بورصة ع َّمان تمثل نحو  50.2في المائة من القيمة السوقية بنهاية سبتمبر 2020
أعلنت بورصةةة عمان أن قيمة األسةةهم المشةةتراة من قبل المسةةتثمرين غير األردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شةةهر سةةبتمبر 2020
بلغت  73.5مليون دينار لتشةةةكل ما نسةةةبته  10في المائة من حجم التداول الكلي ،في حين بلغت قيمة األسةةةهم المباعة من قبلهم نحو
 135.6مليون دينار .بذلك تكون قيمة صةةافي االسةةتثمار غير األردني ) (62.1-مليون دينار مقابل ) (47.3-مليون دينار لنفس الفترة
من العام .2019
في نفس السةياق ،صةرحت البورصةة أن نسةبة مسةاهمة المسةتثمرين غير األردنيين في الشةركات المدرجة في البورصةة في نهاية شةهر
سةةةبتمبر  2020بلغت حوالي  50.2في المائة من إجمالي القيمة السةةةوقية ،حيث شةةةكلت مسةةةاهمة العرب ما نسةةةبته  33.7في المائة،
ومسةةةاهمة غير العرب  16.5في المائة من إجمالي القيمة السةةةوقية للبورصةةةة .أما من الناحية القطاعية ،فقد بلغت نسةةةبة مسةةةاهمة
المسةةتثمرين غير األردنيين في الشةةركات المدرجة في البورصةةة في نهاية شةةهر سةةبتمبر  2020نحو  53.7في المائة للقطاع المالي،
و 18.4في المائة لقطاع الخدمات ،و 60.7في المائة لقطاع الصناعة.
هيئة األوراق المالية والسلع االماراتية تنجز مراجعة واعتماد ضوابط تداول عقود المشتقات بسوق دبي المالي
في إطار سةعي هيئة األوراق المالية والسةلع لتقوية النظام اإلشةرافي والرقابي واالرتقاء به وتعزيز عمل األسةواق االلية وآليات التداول
لديها بما يسةةهم في تطوير قطاع األوراق المالية في الدولة وتنظيمه ،قامت الهيئة خالل األسةةبوع الماضةةي بمراجعة واعتماد ضةةوابط
تداول عقود المشتقات بسوق دبي المالي.
تفصةيال ،أوضةحت الهيئة أن عقود المشةتقات تصةدر وفقا لشةروط وضةوابط السةوق ،ويتم تداولها من خالل شةركات الوسةاطة أو صةناع
السوق الحاصلين على موافقة السوق لتولي مهام عضو المشتقات ،وذلك وفقا للشروط وااللتزامات الواردة في تلك الضوابط المعتمدة.
وبموجب تلك الموافقة ،يمكن لعضةةو المشةةتقات عقد اتفاقيات مع عمالئه للتداول وفقا ألوامرهم في عقود المشةةتقات المنظمة بعد إيداع
العميل للهامش األولي ،المحدد من المقاصةةة المركزية في حسةةابه الخاص بتداول عقود المشةةتقات ،وتعهده بتغذية ذلك الحسةةاب فورا
عنةد انخفةاق قيمةة الهةامش األولي إلى هةامش الصةةةةيةانةة الةذي يمثةل الحةد األدنى من الهةامش األولي المتفق عليةه بين العميةل وعضةةةةو
المشةتقات ،بما ال يقل عن الحد المقرر من المقاصةة المركزية ،ذلك إلعادة حسةاب العميل إلى الهامش األولي .كما تضةمنت الضةوابط
إجراءات السةوق المتعلقة بتلك التداوالت واإلجراءات االحترازية التي يجوز للسةوق القيام بها حفاظا على حسةن سةير العمل في السةوق
وضمان عدم مخالفة أي من التشريعات المعمول بها ،فضال عن اإلفصاحات الملزمة ومسؤولية العمالء.
تعزيزا ً لجهود توعية المستثمرين ،األسواق العربية تشارك في فعالية قرع الجرس بمناسبة "أسبوع المستثمر العالمي "2020
اسةتضةاف سةوقا دبي المالي وناسةداك دبي ،بمشةاركة هيئة األوراق المالية والسةلع خالل األسةبوع الماضةي ،فعالية قرع الجرس بمناسةبة
"أسةةةبوع المسةةةتثمر العالمي  ،"2020تماشةةةيا مع المبادرة السةةةنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية أيوسةةةكو
) (IOSCOبهدف الترويج لجهود التوعية االستثمارية وحماية حقوق المستثمرين .تنظم البورصتان في إطار مشاركتهما النشطة في
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هذا الحدث أيضةا جلسةتين تعريفيتين افتراضةيتين يومي الثالااء واألربعاء للمسةتثمرين والوسةطاء حول المنصةة الجديدة المرتقبة لتداول
عقود األسهم المستقبلية ،التي من المقرر إطالقها خالل شهر أكتوبر الجاري.
من جانب آخر ،شةاركت البورصةة التونسةية في الفعالية وأعلنت خاللها عن انطالق الدورة الثامنة من مسةابقة (اسةتثماري) ،بداية من
 02نوفمبر  2020التي تأتي في إطار مبادرة منصةة (أكاديمية االسةتثمار) الخاصةة بتعميم وتبسةيط اقافة أسةواق المال لدى المسةتثمرين.
تهدف المسابقة إلى تمكين المشاركين من معرفة آليات وطرق عمل السوق والتدرب على االستثمار في محافظ االوراق المالية.
جدير بالذكر أن بورصةة تونس قامت كذلك بتصةميم منصةة أخرى تحت مسةمى (اسةتثماري( منصةة تخت

بالتدريب على االسةتثمار

بالبورصة ،التي تعتبر األولى من نوعها في العالم العربي وافريقيا.
أطلقت بورصةة فلسةطين خالل نفس األسةبوع عدة نشةاطات ذات صةلة تحت شةعار "بالمعرفة نسةتثمر" ،بهدف التأكيد على دور المعرفة
المالية في تعزيز الوعي والمعرفة لدى أفراد المجتمع ،باإلسةةةةتثمار في األوراق المالية ،بما يشةةةةمل إطالق حملة توعوية على مواقع
التواصةةل االجتماعي ،تركز على ضةةرورة تعزيز المعرفة والوعي االسةةتثماري ودور أسةةواق المال في تعزيز هذه المعرفة ،وآليات
االستثمار في البورصة.
من جانبها استهدفت مشاركة بورصة قطر في فعالية "أسبوع المستثمر العالمي" تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع ،خصوصا
منها الشةةةباب ،ذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشةةةكل محورا مهما من محاور اسةةةتراتيجية البورصةةةة بما يسةةةاهم في تحقيق جهود
االسةتدامة االقتصةادية ودعم المرتكزات البشةرية ،تحقيقا لرؤية قطر الوطنية  2030التي تسةعى إلى بناء اقتصةاد وطني قوي قائم على
المعرفة .
يُشةار إلى أن بورصةة قطر قد قامت منذ عام  2013بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على  10آالف مشةارك يمثلون عددا من المؤسةسةات
التعليميةة والجةامعةات والكليةات المةدنيةة والعسةةةةكريةة داخةل الةدولةة ،بةاإلضةةةةافةة إلى العةديةد من فئةات المجتمع األخرى  ،كةالمسةةةةتثمرين
والمحللين ومندوبي الصةحافة االقتصادية .كما أطلقت البورصة مؤخرا برنامجا مجانيا للتعلم عن بُعد ُمخصصا لعامة الجمهور من فئة
الشةباب والمهتمين ،وأفادت البورصةة أن البرنامج الذي يشةارك فيه نخبة من األسةاتذة في الجامعات والخبراء من البورصةة ،يهدف إلى
تقديم محتوى تعليمي يسةةاهم في تطوير الثقافة االسةةتثمارية لجميع شةةرائح المجتمع المحلي حول أسةةاسةةيات التداول واالسةةتثمار في
البورصة .وقد وصل عدد المشاركين في هذا البرنامج على مدى األشهر األربعة األخيرة إلى نحو  2700مشارك.
البورصة المصرية تتخذ حزمة إجراءات جديدة لتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت البورصةة المصةرية عن حزمة من اإلجراءات خاصةة بسةوق الشةركات الصةغيرة والمتوسةطة ،تتضةمن اعتماد معايير وضةوابط
جديدة لعمل الرعاة ال ُمعتمدين للعرق على الهيئة العامة للرقابة المالية ،وشةةةطب عدد من الرعاة ،والموافقة على إضةةةافة رعاة جدد،
باإلضةافة إلى تعديل في قواعد اإلدرا باألنشةطة المتخصةصةة ،بما يسةمح للشةركات بالتقدم بطلب إعفائها من التعاقد مع راعي بعد عام
شرط استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي .تأتي هذه القرارات في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على تطوير سوق الشركات
الصةغيرة والمتوسةطة على نحو يسةهم في مسةاعدة هذه الشةركات على النمو والتوسةع ،ومن ام االنتقال إلى القيد بالسةوق الرئيس ،ذلك
وفق استراتيجية تطوير شاملة تم صياغتها مع أطراف السوق ذات الصلة بالتنسيق مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
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تضةةمن قرار البورصةةة تعديل قواعد اإلدرا في قوائم األسةةهم المسةةموت التعامل عليها باألنشةةطة المتخصةةصةةة ،تمهيدا للعرق على
الهيئة ،الذي يقضةي بالسةمات للشةركات المقيد لها أوراق مالية بسةوق الشةركات الصةغيرة والمتوسةطة ،التقدم بطلب إعفائها من مطلب
التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين إلدراجها بأحد القوائم "القائمة" أ" أو "ب" متى استوفت المعايير الكمية.
بورصة الدار البيضاء تحدث مؤشر ()Casablanca ESG 10
أعلنت بورصةة الدار البيضةاء عن تحديث تركيبة مؤشةرها ( ، )Casablanca ESG 10الذي يقيس أداء أكبر عشةرة شةركات مدرجة
في البورصةة ،في ضةوء المراجعة السةنوية التي أجرتها الوكالة الدولية المسةتقلة للبحوث وخدمات البيئة والمجال االجتماعي والحكامة
وبعد انعقاد اللجنة العلمية لمؤشةرات بورصةة الدار البيضةاء .سةيضةم مؤشةر السةوق ابتداء من  02أكتوبر  ،2019الشةركات المدرجة
في نظام التداول المسةةتمر في بورصةةة الدار البيضةةاء .تجدر اإلشةةارة إلى انه قد تم إطالق مؤشةةر( )Casablanca ESG 10سةةنة
 ،2018بهدف جذب فئة جديدة من المستثمرين األجانب من خار المغرب والرصد الدوري ألداء السوق.

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

جدول ()1

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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جدول ()4

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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