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كــلمة رئيس مجلس اإلدارة
زم ـ ــالئ ــي األعـ ـ ّـزاء،
عىل الصعةد االقوصادي ربعد سنوي من معدالت ناو معودلة بلغت  %1,1خالل سنة  2016ر%2,0
الفالح الجةد رإقالع اليةاحة يف ارتفاع الناو يف بالدنا إل % 2,6
خالل سنة  ،2017ساهم الاوسم
ي
خالل سنة .2018
الووسس خالل سنة  2019إل  %2,9حيب تقديرات الاصالح
رينوظر أن ترتفع سيبة ناو االقوصاد
ي
ذات االخوصاص ،رذلك بفضل اإلصالحات الاعوادة رتحين سشاط بعض القطاعات ،رخاصة منها
قطاع اليةاحة .
الاؤشات اليلبةة عىل االنوعاشة الحقةقةة لدررة اإلنواج ،نذكر منها ر
ر
التاجع
رمن الاهم أن نالحظ ضغط
الواريخ للعجز الوجاري رميووى الاديونةة
الحاد للدينار رالنيق الشي ــع الرتفاع الوضخم رالايووى
ي
ر
الن ياكن
الخارجةة الذي تجارز الحد الانذر بالخطر رأختا تشديد رشرط الواويل عىل الايووى
العالم ي
ي
ر
الن تضاعف الضغوط عىل
أن تؤثر يف توسس لكن درن أن ننس أيضا الووترات االجوااعةة راليةاسةة ي
االنوعاشة الجةدة.
أما بالنيبة إل سشاط البورصة ،فبعد ارتفاع بنيبة  %14,45خالل سنة  ،2017تيارع سيق ناو ر
مؤش
توناندكس إل ميووى  %15,76يف موف سنة  .2018ريعوت هذا بدرن شك نتةجة طيبة لليو إال أنها
ال رتتجم تطور يف حجم اليو رال يف تنوع تيعتة البورصة رإثرائها رال يف مياهاة اليو يف تاويل
االقوصاد .
ررغم كل جهود الياحة ،فإن سنة  2018لم تشهد سوى إدراج راحد يف البورصة شال الووسيةة لوأررا
الاالةة باليو الرئييةة .ريعوت إدراج فاعل يف اليو أمرا استثنائةا رغت مألوف.
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رأعىط مجلس اإلدارة موافقوه الابدئةة إلدراج منوج الحديد "سدنور" ر
(الشكة الووسيةة لاصانع
الصلب) ،الذي أبدى رغبوه يف ٍإرجاء عالةة اإلدراج ميتندا إل مخاطر تدهور الظرف االقوصادي عىل
مخطط أعااله رارتفاع سيب الفائدة أيضا.
البنك من ارتفاع سيب الفائدة رهو ما أحدث حالة
رمثل ما هو الشأن خالل سنة  ،2017اسوفاد القطاع
ي
من االستبعاد أفضت إل توجةه تحكةم الايتثار نحو الووظةفات يف سندات الدين عىل حياب
االستثاار يف سندات رأس الاال .هذا االتجاه الذي ليس ثاة ما يدل عىل إمكانةة انعكاسه عىل الادى
الشكات الخاصة إل البورصة ألن الايتثارين ر
الاووسط ،يعرقل دخول ر
يشتطون منحة خطر إضافةة
تزيد يف ارتفاع كلفة رأس الاال .
الن ر
يبش بوحين ف تاويل االقوصاد عن طريق اليو ر
كل هذا ال ر
تبق قدراتها لوأسف غت ميوغلة رغم
ي
ي
الن ر
ر
تبق آثارها محدردة بافعول تدخلنا الذي ظل بدرره ضةقا.
الجهود رالابادرات ي
رف هذا الصدد ،نعلق آماال كبتة عىل ر
األرررب لإلعاار رالوناةة مع رزارة
الاشرع الذي يقوده البنك
ي
ي
ر
الن تطورت
الاالةة لاراجعة اإلطار
ي
القانوب ليو رأس الاال من أجل إعادة تنظته بالاعايت الدرلةة ي
اإلصالح عدد  117لينة .1994
الرئيس
منذ سن قانوننا
ي
ي
رتوص هذه الاعايت بوعزيز سلطات الجهات الوعديلةة رمخولف مؤسيات اليو رتوسيع أدرارها يف
ي
ر
ر
رف الاقابل فإن هذه الاعايت تدعم الرقابة
إطار
ي
قانوب أكت تاثةال للانظومة االقوصادية رأكت اسوقاللةة .ي
الدرل للبورصات الذي نواوع فةه بعضوية كاملة منذ سنة
يوص االتحاد
الوقائةة .فعىل سبةل الاثال،
ي
ي
ر
الذاب ،مع بقائها طبعا خاضعة لرقابة هيئة رقابة اليو .
 ،2018بواكي مؤسية اليو من الوعديل
ي
األساس رصالحةاتها
رتجد بورصة توسس نفيها أمام رضعةة موضاربة تولخص يف عدم تطابق قانونها
ي
األساس
الاحدردة من جهة ،رما ينوظره منها الفاعلون يف اليو من جهة أخرى .ربقطع النظر عن دررها
ي
رف الوحييس لدى الفاعلي يف العرض
يف تييت اليو  ،فإن البورصة تؤمن دررا يف النهوض باليو
ي
رالطلب.
ر يف هذا اإلطار ،بادرت البورصة إل تأسيس عالقات مونوعة مع عديد الاؤسيات الوطنةة رالدرلةة،
الثناب رالاوعدد األطراف ،الذين ما انفكت
الدرل
نذكر عىل سبةل الاثال الفاعلي يف مجال الوعارن
ي
ي
تيوطلع معهم اليبل الكفةلة بدفع تاويل الاؤسيات الصغرى رالاووسطة عت اليو .
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رف هذا اإلطارّ ،
تم تصور ر
رحىط بالواويل الالزم ،إال
مشرع "إنفيتةا للاؤسيات الصغرى رالاووسطة"
ي
ي
أن تفعةله مع األسف تأخر بيبب القيود الارتبطة باأسية ر
الاشرع ،باعوباره أرل هبة من هذا النوع
ر
اإلفريق للوناةة .
يطاب ربواسطة من البنك
تيند من قبل الوعارن الت ي
ي
ريــهدف هذا ر
البنك للاؤسيات الصغرى رالاووسطة .رمتته األهم أن
الاشرع إل تييت الواويل غت
ي
إعداده رتفعةله يوطلب مياهاة بقةة الفاعلي يف اليو من هيئة اليو الاالةة إل بورصة توسس
رجاعةة الوسطاء بالبورصة رالجاعةة الووسيةة للايتثارين يف رأس الاال....،
رأصبحت هذه الطريقة التشاركةة الاعوادة ف الياحة الاالةة الووسيةة ر
رالن مكنت من تاويل
ي
ي
أكت ر
الاشرع ،تات ر
ر
فأكت الابادرات األخرى لوطوير سو رأس الاال.
رتوجه اهواام بورصة توسس هالل سنة  2018بصفة خاصة إل الايتثارين الاؤسياتيي يف الاحافظ
ر
فوتس
للاؤشات رتحلةل األسوا مثل
الاالةة األجانب رذلك من خالل تعزيز عالقاتها مع أبرز الازردين
ي
س آي ،الذين يواوعون باصداقةة هامة لدى الايتثارين الدرليي.
راسل رسواندارد اند بورز رإم إس ي
ر
الن أدخلوها األرامر الوطبةقةة لقانون االستثاار .رمن
رقد تحين تقيةم اليو الووسيةة تبعا للاررنة ي
القانوب الجديد تحيينات جديدة ،إال أن أثرها سةكون ضعةفا نظرا لضيق
درن شك سةحال اإلطار
ي
اليو رقلة سيولوها ،رذلك رغم اسوجابتنا لبقةة الاعايت األخرى.
ر
رتبق سوقنا مقةدة بحجاها الصغت رمحدردية رسالوها رهو ما جعل توسس حيب الوكاالت الثالث
ر
ر
الاؤشات الاوبعة من أ كت الاوصفي يف
فه بذلك ميتبعدة من
الاذكورة تبق سوقا شبه ناشئة .ي
الاحافظ الاالةة.
رنعوقد أنه من الصرري بالنيبة ليوقنا أن ر
البنك
تشتط الدرلة من الاؤسيات الكتى الحد من تداينها
ي
رالووجه إل اليو الاالةة ،رأن تدرج الدرلة يف البورصة ،البعض من كتى مؤسياتها ،من درن الصررة
إل خوصصوها .رتاثل هذه اإلدراجات حيبا رأينا الاصعد الوحةد لوطوير اليو رتنشةطه .فالدرلة
رحدها قادرة عىل تفعةل هذه الخةارات.
أما الاصعد اآلخر الذي ياكن اعوااده فيواثل ف تركت جباية مشجعة ر
حن ال تياهم مخاطر اليو يف
ي
نفور الايتثار ،خاصة إذا ما تعلق األمر بووفت األموال إل مؤسيات صغرى رمووسطة لييت البنوك
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عىل اسوعداد لووفتها .إنه بالفعل من الصعب تصور نجاح اليو البديلة لدى الايتثارين من درن
جباية مناسبة.
فضال عن ذلك ،فقد أنجزت بورصة توسس بدعم من مؤسية كتاد أدنارر دراسة إستبةانةة لاعرفة
الوصورات الاوعلقة باليو الاالةة لدى الايتثارين رالاهنيي راألفراد رالاؤسيات الادرجة رغت
الادرجة رالفاعلي يف الانظومة الاالةة.
ر
رالن سيوم تقدياها إل الياحة،
رسواكن نوائج هذه الدراسة ،الانوظر اسوكاالها يف شهر فةفري  2019ي
بوحديد محارر الوحيينات الصررية لوطوير الخدمات الايداة إل الايتثارين ر
رالشكات ،راالسوجابة
إل تطلعاتهم عىل ميووى ماارسات اليو راإلعالم رالووعةة.
ر
ر
رب إل الانظومة
رأختا ،تؤكد بورصة توسس أنه من الانوظر أن مشرع تحويل منصة الودارل اإللكت ي
الجديدة "أربتةك " سيوم خالل شهر نوفات .2019
ر
الن تبذلها بورصة توسس رتعهدات الفاعلي يف اليو توفق كلها عىل هدف
رأخوم بالقول أن الجهود ي
راحد ،أال رهو مزيد تشجيع اللجوء إل سو رأس الاال ،هدف سهل الانال ،إال أنه بالوأكةد يحواج إل
دعم كامل من اليلطات.
مراد بن شعبان
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البـ ــورصات ف الع ـ ــالم
شهدت أغلب البورصات العالاةة صعوبات هامة خالل سنة  .2018حةث عادت الوقلبات ،يدعاها
العالم رالضغوط الجيوسةاسةة رالوجارية رالهواجس الاوعلقة بتشديد
بالخصوص تباطؤ االقوصاد
ي
اليةاسة النقدية.
عالم
فبعد بداية طيبة ،عادت الاخارف إل الياحات الاالةة العالاةة حةث تطورت رسط نزاع تجاري
ي
األمريك بهدف الحصول عىل تنازالت من بلدان يوهاها بااارسات تجارية غت
أنوجوه سةاسات الرئيس
ي
مووازنة.
رفةاا يوعلق بإيطالةا فإن كلاة "األزمة" تعود بشكل منوظم ،أهاها سيب الاديونةة الارتفعة م ّاا ّ
دعم
األرررب .إال أن
الاخارف حول بقائها من عدمه يف منطقة األررر بعد فوز األحزاب الاناهضة لالتحاد
ي
هذه الاخاطر تبددت يف النهاية مثل ما هو الشأن النزال العجز يف .2019
رف الاالكة الاوحدة ،كانت الينة صعبة بعد اسوقالة رزيري التيكييت رتصويت ر
احتازي للحزب
ي
الحاكم لرئيية حكوموه .رأمام مخاطر رفض ر
األرررب،
مشرعها الخاص باالتفا عىل الخررج من االتحاد
ي
طالبت رئيية الحكومة من ر
الشكات التيطانةة االسوعداد لفرضةة "ال توافق".
رمن جهة أخرى ،عادت أسعار الذهب األسود إل االرتفاع بعد تقلبها يف الربــع األرل ،لةصل سعر التمةل
التنت إل  86,74درالر يوم األربعاء  3أكووبر ،رهو أعىل ميووى له منذ أربــع سنوات .إال أن هذا االرتفاع
توقف بفعل الخشةة من الوباطؤ االقوصادي رفائض العرض الذين ساهاا يف انهةار سعر التمةل يف شهر
دييات إل ميووى  60درالر.
ر
رعىل ميووى أداء البورصات ،سجل ر
رليتيت تراجعا بنيبة  %5,6خالل سنة
مؤش داردجونز لبورصة
 2018بعد ارتفاع بنيبة  25,1بالاائة خالل سنة  2017رعرف ر
مؤش النازدك ألسهم الوكنولوجةا نفس
االتجاه لينخفض بنيبة %.4,1
ر
الن خشت ،%10,1
تنازل عىل غرار بورصة ا
رف أمريكا الالتينةة ،شهدت أغلب البورصات اتجاه
ي
ي
لشةىل ي
ي
بيناا ارتفعت بورصة بيوسس آرس بنيبة طفةفة بلغت  .% 0,75أما بورصة التازيل فقد سجلت قفزة
تجارزت  %13خالل سنة  2018بعد فوز مرشح الييار الاوطرف إيذانا بيةاسة اقوصادية ليتالةة.
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رتدحرجت البورصات األررربةة عىل مدار الينة بنيبة ترارحت بي  10ر %2يف اسيجام مع اتجاه
األسوا العالاةة األخرى.
رسجلت بورصة باريس خالل سنة  2018أسوء أداء لها منذ سنة  2011بعد تراجعها بنيبة %10,95
مقابل ارتفاع بنيبة  %9,2خالل سنة .2017
رحققت بورصة فرنكفورت خامس أسوء عام لها خالل  30سنة لتشهد تراجع ل ر
اؤش داكس بنيبة
.%18,3
رعىل ميووى البورصات اآلسيوية كان االنخفاض حادا بالخصوص يف الصي حةث سجلت بورصة
شنغاي انخفاضا بنيبة  24,6%رنزرل بورصة شتان بنيبة .%33,2
رباليبة لبورصة هونكونغ ،سجل ر
مؤش هانغ سانغ خيارة بنيبة  13.6%بعد ارتفاعا بنيبة 35.9
بالاائة يف .2017
رانخفض ر
مؤش نةكاي لبورصة طوكيو بنيبة  %12,1بعد ارتفاع بنيبة  %19,1يف .2017
الووال بنيبة  %5,9ر %2,4ر.%1,1
أما بورصات الهند رإندرنييةا رمالتيا ،فقد ارتفعت عىل
ي
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البــورصات العـ ــربية واإلف ـ ــريقية
ر
الن تشهدها هذه الانطقة،
رغم الظرف االقوصادي الصعب يف بعض البلدان العربةة ،رالحررب ي
رالضغوط اليةاسةة الاوصاعدة بي العديد من البلدان رتجدد تدهور سعر ر
البترل ،أقفلت بعض
إيجاب.
البورصات سنة  2018عىل رقع
ي

فقد حققت بورصة قطر أعىل ارتفاعا بي البورصات الخلةجةة ،لوبلغ أرباحها  ،%20,8تتبعها بورصة
الووال أداء بنيبة  %15,8ر.%11,8
ظن حةث سجلوا عىل
ي
توسس ربورصة أبو ي
من جهة أخرى ،سجلت بورصة دب ر
التاجع األهم بنيبة  ،%24,9تليها بورصة عاان رالبورصة الاصية
ي
الووال  %15,2ر  %13,2ر.%10,3
ربورصة األردن بانخفاضات بلغت عىل
ي
ّأما عىل ميووى ساحات إفريقةا جنوب الصحراء الكتى ،كانت حصةلة  2018تقريبا سلبةة .باستثناء
بورصات الزنبابواي رالااالري رناميبةا ر
الووال  %46,3ر%34,2
إيجاب بلغ عىل
الالب أقفلن العام بأداء
ي
ي
ي
ر.%0,6
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أما البورصات اإلفريقةة األخرى ،فقد كان أدائها سلبةا بالنيبة للبورصة اإلقلةاةة لوأررا الاالةة ربتاجع
بلغ سيبة  %29,1رانخفاض لبورصة كينةا بنيبة  %18رتدحرج لبورصة نةجتيا بنيبة .%17,8

13

التقرير السنوي 2018

نشــاط بــورصة تــونس
س ــنة 2018
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الظ ـ ــرف االقتص ــادي
ر
ر
رالن أثرت سلبا عىل
الن عايشوها خالل سنة  2018ي
تاكنت بورصة توسس من الصاود أمام الضغوط ي
تنوه الووترات اليةاسةة
مناخ األعاال رأربكت إنجاز اإلصالحات الهامة لايوقبل البالد :من جهة ،لم
ي
الن ساهات ف ر
ر
اهتاز معنويات الايتثارين ،رمن جهة أخرى ،أصبحت الاطالب االجوااعةة موواصلة
ي
ي
درن انقطاع.
رأمام هذه الضغوط ،مكنت محارالت الحكومة السوعادة الووازن من تحقيق سيبة ناو ر
محتمة بلغت
 %2,5رتأكةد االتجاه الوصاعدي راإلعالن عن انوعاشة منوظرة خالل سنة .2019
رتاتت سنة  2018إل حد كبت باخارف إزاء سيبة الوضخم حةث اسوقر معدلها يف ميووى %7,3
خالل سنة  ،2018مع آفا إيجابةة بالنيبة لينة  2019رسط ظررف مناخةة أفضل رهدرء عىل
ميووى األسوا الدرلةة للاعادن رالاواد األرلةة ،رغم أن الضغوط عىل كلفة الطاقة رسعر الدينار رعىل
الاواد رالخدمات اإلدارية ال تزال مؤثرة .
رخالل سنة  ،2018أربك ارتفاع نفقات الوصف بنيبة  ،%11,2الاالةة العاومةة ،يف حي تم الضغط
عىل تطور نفقات االستثاار إل ميووى  .%2,9رقد مكن الوحين الالاوس لإليرادات الذاتةة للدرلة
الاحىل مقابل عجز بنيبة  %6,1من
إجاال الناتج
( )%17,1من تقلةص العجز إل ميووى  %4,9من
ي
ي
العاوم إل
الاحىل خالل سنة  .2017إال أن ضغط اخوالل العجز أفض إل ارتفاع الدين
إجاال الناتج
ي
ي
ي
الاحىل مقابل  %70,3خالل سنة .2017
إجاال الناتج
 %71,7من
ي
ي
قةاس تجارز  19ملةار دينار بدافع تأثت سعر رصف
كاا اتيات سنة  2018بتيجةل عجز تجاري
ي
تنام عجز الطاقة الذي مثل
الدينار ،رذلك بالرغم من تحين الاداخةل .رتيبب ارتفاع الواردات من ي
ربــع عجز الاتان الوجاري.
يكق الموصاص تأثت
رإن كان النشاط
ي
اليةاح قد تحين بشكل ملحوظ خالل سنة  ،2018فإن ذلك لم ي
االحوةاط من العالة األجنبةة الضغط
الخارح رتآكل
العجز الوجاري .لقد راصلت اخوالالت الووازن
ي
ي
أكت من  %20من قةاوه أمام الدرالر ر
عىل الدينار حةث تراجع منذ بداية الينة ر
رأكت من  %16أمام
األررر.
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رتاتت الوضعةة النقدية باألساس بارتفاع ميووى الوضخم رشح الييولة ،رقد أدى ذلك إل ارتفاع
لجوء البنوك إل إعادة الواويل لدى البنك الاركزي .فبعد اسوعاال هذا األخت لاصعد سيبة الفائدة،
ّ
ر
الن تهدف إل الوحكم يف الوضخم ربتشةد اللجوء إل عالةات إعادة الواويل
رجه سةاسوه نحو اآللةات ي
رالتشديد عىل ر
اقتاض األفراد.
رقد أقفلت البورصة سشاطها ف ميووى هام حةث ارتفعت مردردية ر
مؤش توناندكس بنيبة %15,76
ي
بعد صعود بنيبة  %14,45خالل سنة  ،2017مدفوعة بووقعات انوعاشه عامة لالقوصاد ،بالرغم من
ً
مووقعا ،إل جانب تحين مردردية أغلب ر
الشكات الادرجة تبعا لاا أظهرته نوائجها
رتتة أبطأ ماا كان
إجاال مداخةلها خالل سنة  2018بنيبة
النصف سنوية حةث ارتفعت بنيبة  %15,9رإعالنها لصعود
ي
.%12,2
ربلغ الحجم اإلجاال لإلصدارات الانجزة خالل سنة  ،2018من قبل ر
الشكات الادرجة رالارخص لها
ي
رقاع بقةاة
من قبل هيئة اليو الاالةة  538,1م.د لجالة  25عالةة .رتوزع هذا العدد بي  12قرض
ي
 399,6م.د رعاليوي إلصدار سندات مياهاة بقةاة  22,4م.د ر 11عالةة ترفيع يف رأس الاال بقةاة
116,1م.د.
راسوضافت تيعتة البورصة خالل سنة  2018الووسيةة لوأررا الاالةة ،أرل رشكة رساطة بالبورصة
تدرج بالبورصة ،لتتفع بذلك عدد ر
الشكات الادرجة إل  82رشكة.
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تطـ ـ ّور مـ ـ ر
ؤشات بـورصة تونس خالل سنة 2018
تـونـاندكــس
أقفل ر
مؤش توناندكس سنة  2018عند النقطة  ،7271.65بارتفاع بنيبة  %15,76يف ظل الزيادات
الاووالةة الايجلة خالل سنة  2017بنيبة  %14,45رخالل سنة  2016بنيبة .%8,86

ر
الاؤش ارتفاعا قةاسةا عند النقطة
رعىل إثر اتجاهه بنيق تصاعدي ميوار منذ بداية الينة ،بلغ
 8431.64يوم  28أرت  ،2018قبل أن يقفل الشهر بأرباح بلغت  ،%34,01ر
ريتاجع عىل إثرها بنيبة
البنك الذي خش يف نفس
نازل فةاا بعد عىل  %13,62يف األربــع أشهر الاوالةة ،لةعكس انخفاض القطاع
ي
ر
الفتة تقريبا نصف أدائه (.)%22,16
ربالوال،
األمريك.
رخالل سنة  ،2018لم يصاد الدينار أمام أبرز العاالت األجنبةة مثل األررر رالدرالر
ي
ي
ر
رباحتيابه باألررر سجل ر
الاؤش
مؤش توناندكس تراجعا طفةفا بنيبة  ،%0,12يف الاقابل ،خش
 %4,03باحتيابه بالدرالر.
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تـونـاندك ــس20
سجل ر
مؤش توناندكس ،20الذي يحتيب مردردية ال ـ  20رشكة األكت من حةث الرسالة اليوقةة
رالييولة ،تقريبا نفس أداء ر
مؤش توناندكس ،حةث أقفل الينة يف ميووى  3248.56نقطة ،بارتفاع بلغ
 .%15,09ريعود هذا األداء الجةد إل تطور أسعار خاس ر
عشة رشكة رإل االرتفاعات الهامة ألسهم
الاشربات بووسس ( )%46,92ر
تلنات القابضة ( )%69,75ر
ر
رشكة الوأمي سوار ()%36,94
رشكة
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الووسس ()%28,77
الفالح ( )%38,46رالبنك
الوطن
رتوسس لاجنبات األلانيوم ( )%35,14رالبنك
ي
ي
ي
ربولينا القابضة (.)%24,61

الم ـ ـ ـ ـ ـ ر
ـؤشات القطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعية
تنشها البورصة إيجابةة ف الجالة .فان بي  13ر
ر
الن ر
ر
مؤش
ي
كانت الحصةلة الينوية للاؤشات القطاعةة ي
قطاع  8قطاعات حققوا أداءا إيجابةا خالل سنة .2018
ي
القطاعات

2018

الشركات المالية

2017

11,58%

17,01%

البنوك 11,56%

19,46%

تأمينات 19,33%

-1,17%

خدمات مالية 7,82%

-0,37%

-1,24%

-3,91%

التوزيع -3,88%

-2,83%

27,18%

19,15%

خدمات للمستهلك

مواد االستهالك

تجهيزات السيارات -14,72%

33,72%

الفـالحة و صناعة المشروبات 38,13%

20,02%

التجهيزات المنزلية والمواد الصحية -19,13%

12,25%

الصناعة

-0,34%
مقـاوالت ومـواد بنـاء -11,85%

المواد األساسية

84,05%
77,77%

11,25%
0,50%

10,05%

ر
القطاع للاواد األساسةة بأفضل أداء بارتفاع بلغ  %84,05نتةجة لوطور أداء بعض
الاؤش
راسوأثر
ي
األسهم ك رشكة الصناعات الكةاةائةة للفليور ( )%550,55ر
رالشكة الووسيةة لصناعة الور ()%41,52
رتوسس لاجنبات األلانيوم ( .)%35,14رف الارتبة الثانةة رالثالثة ،سجل ر
مؤشي مواد االسوهالك
ي
ر
الووال  %27,28ر.%10,79
رالشكات الاالةة مردردية بلغت عىل
ي
الاؤشات القطاعةة الفرعةة ،حقق ر
ر
مؤش الصناعات الغذائةة ارتفاعا بنيبة  %38,03بفضل
رف مقدمة
ي
األداء الجةد لكل من أسهم رشكة اإلنواج الفالح بطبلبة (%121,62ا) ر
ر
الاشربات بووسس
رشكة
ي
ر
الاؤشات القطاعةة الفرعةة للوأمي رالبنوك عىل
( )%46,92رمجاوعة بولينا القابضة ( ،)%24,61يلةه
الووال بنيبة  %19,32ر.%10,59
ي
19
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ر
الاؤشات القطاعةة الفرعةة للاواد الاتلةة راليةارات راألجهزة إل ضغط قوي
يف الاقابل ،تعرضت
الووال  %18,37ر.%12,86
سلن بلغ عىل
خالل سنة  2018لوقفل بأداء
ي
ي

تط ـ ـ ّـور ّالرسملة ّ
الس ـ ــوقية
يف نهاية سنة  ،2018تطورت رسالة اليو بقةاة  2 528م.د لتيجل ارتفاعا بنيبة  %11,57رتيوقر
يف ميووى  24 380م.د مقابل 21 852م.د يف نهاية سنة .2017
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ريعود هذا االرتفاع إل تطور رسالة خاس رشكات ره عىل الووال :رشكة ر
الاشربات بووسس (1280
ي
ي
الووسس ( 339م.د)
م.د) رمجاوعة بولينا ( 396م.د) رالصناعات الكةاةائةة للفليور ( 316م.د) رالبنك
ي
رالوجاري بنك ( 223م.د).

رراصلت ر
الشكات الاالةة هةانوها عىل اليو بحصة رصلت إل  ،%46,6تليها قطاع مواد االسوهالك
ر
الووال بنيبة  %33ر.%7
الن اسوأثرا عىل
ي
رالصناعة ي
ر
رمثلت حصة رسالة ر
العشة األكت يف اليو  %63,3من الرسالة اإلجاالةة لليو لوبلغ
الشكات
 15434م.د.
ر
رتبق رشكة ر
الاشربات بووسس يف الارتبة األرل برسالة سوقةة بلغت 3894م.د لواثل  %16من رسالة
اليو .
من جهوها ،اسوحوذت مجاوعة بولينا عىل الحصة الثانةة برسالة سوقةة بلغت  2250م.د لواثل %9,2
الثاب لةصبح يف الارتبة الثالثة برسالة بقةاة
الدرل مركزه
العرب
من رسالة اليو  .رفقد بنك توسس
ي
ي
ي
 2032م.د ربحصة مثلت .% 8,3

اإلدراج ـ ــات الجديدة بالب ـ ــورصة
خالل سنة  ،2018لم يوم إدراج سوى ر
الشكة الووسيةة لوأررا الاالةة يوم  28سبوات  2018باليو
الرئييةة لتيعتة البورصة ،لتتفع عدد ر
الشكات الادرجة إل  82رشكة.
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عاوم بيعر محدد شال  604572سهم رقع اكووابها  11مرة
رأنجزت هذه العالةة عن طريق عرض
ي
رتوزعت عىل  3802مياهم جديد ،رتوظةف خاص لاائة ألف سهم لدى  4ميتثارين .رتاثل جالة
األسهم الاعررضة  %35,23من رأس الاال.
رعىل أساس سعر محدد لليهم بقةاة  31دينار ربلغت القةاة اإلجاالةة للعالةة  21,8م.د.

اصدار السندات من طرف ر
الشكات المدرجة
خالل سنة  ،2018بلغت قةاة إصدارات ر
الشكات الادرجة الارخص لها من قبل هيئة اليو الاالةة
 538,1م.د إثر إنجاز  25عالةة مقابل  49عالةة بابلغ  1044م.د خالل سنة .2017
ريفش هذا ر
التاجع الحاد يف تعبئة األموال باليو إل ارتفاع سيب الفائدة باليو النقدية رشح الييولة.
رقاع بقةاة  399,6م.د رإصدارين ليندات الاياهاة
رتوزعت إصدارات سندات الدين عىل  12قرض
ي
بقةاة  22,4م.د مقابل  20عالةة بقةاة  781م.د خالل سنة .2017
ربلغت القةاة اإلجاالةة ليندات رأس الاال  116,1م.د تاثل  11عالةة مقابل  262,6م.د ر 29عالةة
خالل سنة .2017

22

التقرير السنوي 2018

تطـ ــور حج ــم المعـ ــامالت
اإلجاال للودارل خالل سنة  2018بنيبة  %10,3ليبلغ  3837م.د مقابل  3480م.د
تطور الحجم
ي
خالل سنة .2017
اإلجاال للودارل ،فةاا بلغت حصة الودارل
رقد اسوأثرت تيعتة البورصة بنيبة  %66من الحجم
ي
باليو الاوازية  4%ر %30لعالةات التيجةل رالوصي ــح.

حجـم الوـدارل بتيعةـرة البــورصة
ارتفع حجم الودارل بتيعتة البورصة خالل سنة  2018بنيبة  %4,7لةصل إل  2521م.د مقاب ـ ـل
يوم للودارل بقةاة  10,1م.د مقابل  9,6م.د خالل سنة
 2408م.د خالل سنة  ،2017أي باعدل ي
.2017
رمثل حجم الودارل عىل سندات رأس الاال  %75من حجم الودارل عـىل تيعتة البورص ـ ـ ـة بقةا ـ ـ ـة
 1898م.د مقابل  2243م.د خالل سنة .2017
رمثلت عالةات الكول  %25من حجم الودارل عىل سندات رأس الاال ر %19عىل تيعتة البورصة ،باا
قةاوه  470م.د مقابل  1271م.د خالل سنة .2017
أما بالنيبة لحصة حجم الودارل عىل سندات الدين ،فقد مثلت  %25من حجم الودارل عىل تيعتة
البورصة ،بقةاة  621م.د خالل سنة  ،2018أي ما يعادل  3,8مرة الحجم الايجل خالل سنة 2017
( 165م.د).
23
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الاال حةث اسوأثرت
القطاع ،هةانت العالةات عىل سندات رأس الاال للقطاع
رعىل الايووى الووزي ــع
ي
ي
بنيبة  %39,38من حجم الودارل بتيعتة البورصة ،باا قةاوه  747م.د ،يتبعها قطاع مواد االسوهالك
بنيبة  %32,30رالصناعة بنيبة .%10,26

ر
لةأب
رقد هةان الايتثاررن األفراد عىل حجم الودارل عىل سندات رأس الاال بحصة بلغت  ،%74,1ي
الجااع يف األررا الاالةة بحصة رصلت إل  .%12,6أما األجانب فقد
بعدها مؤسيات الووظةف
ي
اسوأثررا بحصة بلغت  %11,5من حجم الودارل عىل سندات رأس الاال.

حجم الودارل باليـو الاـوازية رعالةات التيجةل رالوصي ــح
تطورت قةاة العالةات باليو الاوازية بنيبة  %158,7لوصل إل  166م.د مقابل  64م.د خالل سنة
.2017
ربلغت قةاة عالةات التيجةل رالوصي ــح  1151م.د مقابل  1007م.د خالل سنة  ،2017بارتفاع بنيبة
.%14,3
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راسوأثرت  3قطاعات عىل حصة بلغت  %44,5من قةاة عالةات التيجةل %18 :ر 206م.د لقطاع
الصناعات الغذائةة ر 14,9%ر 171م.د بالنيبة ر
لشكات االستثاار رأختا  % 11,6ر 134م.د لقطاع
اليةاحة.
الشكة الووسيةة للوأمي رإعادة الوأمي بابلغ  133,9م.د ر
رشالت أكت عالةات التيجةل ر
رشكة ألفا
هنداي موتور بقةاة  106م.د ر
رشكة ماد لالستثاار بقةاة  106,3م.د.

ح ـ ــركة األسهم الم ـ ـ ــدرجة
تاتت حصةلة تغت األسعار خالل سنة  2018بعدد أ كـت لالرتفاعات شال  45رشكة مقابل تراجع أسعار
أسهم  36رشكة.
رف مقدمة قائاة األسهم األفضل أداءا ،سهم رشكة الصناعات الكةاةائةة للفليور الذي أقفل باردردية
ي
رصلت إل  ،%550,6يتبعها سهم رشكة اإلنواج الفالح بطبلبة بنيبة  %121,6ر
رالشكة الووسيةة
ي
للاقارالت اليلكةة رالالسلكةة بنيبة .%109,5
رف الاقابل ،أهم االنخفاضات شالت سهم ر
إلكترسوار ر
رالشكة الووسيةة للصناعات الصةدلةة رسنةااد
ي
الووال بنيبة  %47,9ر %46,2ر.%43,7
بعد تراجعهم عىل
ي
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األسهم األكثـ ــر نشاطـ ــا
ر
اسوأثرت لوحدها ر
األكت سشاطا خالل سنة  2018بحصة بلغت  %57,7من حجم الودارل
العشة أسهم
عىل سندات رأس الاال لواثل ما قةاوه  1094م.د.

الاشربات بووسس األ ر
ركان سهم رشكة ر
كت سشاطا خالل سنة  2018بحجم تدارل بلغ  280م.د مقابل
 12,6مليون سهم تم تبادله بحصة مثلت  %14,8من حجم العالةات عىل سندات رأس الاال بتيعتة
البورصة.
الدرل يف الارتبة الثانةة بحجم تدارل يف ميووى  141م.د عىل إثر تبادل
العرب
رصنف سهم بنك توسس
ي
ي
 1,1مليون سهم.
ر
الفالح يف الارتبة الثالثة بحجم تدارل بقةاة  137م.د بعد تبادل  8,2مليون
الوطن
يأب سهم البنك
ر ي
ي
ي
سهم.

ت ــوزي ــع األربــاح
رزعت ر
الشكات الادرجة خالل سنة  2018أرباحا بقةاة  755م.د مقابل  690م.د خالل سنة 2017
بوطور  .%9,4إجاالةا 55 ،رشكة من جالة  82رشكة مدرجة رزعت أرباحا خالل سنة  2018مقابل 54
رشكة خالل سنة .2017
رمن بي  55رشكة رزعت أرباحا 29 ،منها قامت بزيادة يف القةاة الاوزعة ر 14رشكة حافظت عىل نفس
ميووى الووزيعات ر 10رشكات فقط خفضت من ميووى الووزيعات مقارنة بينة .2017
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المس ــاهمة األج ــنبية
بلغت قةاة اقوناء أسهم ر
الشكات الادرجة من قبل األجانب  165م.د خالل سنة  ،2018مقابل مبةعات
سلن بقةاة  108م.د.
صاف
بابلغ  273,1م.د ،ماا أفرز رصةد
ي
ي

رتطورت الرسالة اليوقةة لوأجانب لوصبح يف حدرد  6071م.د لواثل  %24,9من الرسالة اإلجاالةة
لليو مقابل  5122م.د رحصة تصل إل  %23,31يف موف سنة .2017
ربلغ عدد األسهم بحوزة األجانب  410مليون سهم مع نهاية سنة  2018مقابل  378مليون يف نهاية
سنة .2017

نشــاط رشكـات الوســاطة بالبـورصة
اسوأثر الوسطاء الخاس ر
األكت سشاطا يف تيعتة البورصة يف سنة  2018بحصة بلغت  %70,4من حجم
العالةات بقةاة  3546م.د.
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راحولت رشكة الوساطة ،الووسيةة لوأررا الاالةة ،عىل الارتبة األرل بحصة بلغت  %24,8من حجم
الودارل بتيعتة البورصة ،باا يعادل قةاة  1250م.د ،يتبعها الوجاري للوساطة بحصة بلغت %19,1
رحجم تدارل بقةاة  963م.د .راحولت رشكة ماك الارتبة الثالثة بحجم بلغ  588م.د ما ياثل .%11,7
ر ر
الووال بحجم
الدرل رأس الاال عىل
العرب
كن أمان لالستثاار ربنك توسس
ي
ي
ي
رتكال هذه الخااسةة ش ي
بلغ  419م.د ربحصة تياري  %8,3رحجم بقةاة  327م.د رحصة تياري .%6,5
الفالح رؤرس أموال بحصة تياري
الوطن
ربالنيبة لعالةات التيجةل ،يعود الاركز األرل إل البنك
ي
ي
 %18,4ربابلغ  423م.د ،يتبعها الايتشارين الااليي العرب بحصة تياري  %12,9رحجم تدارل بقةاة
 297م.د.
اإلجاال للودارل ،حققت الووسيةة لوأررا الاالةة  %22من حجم الودارل ما
رعىل ميووى الحجم
ي
قةاوه  1686م.د ،يتبعها الوجاري للوساطة بحصة بلغت  %14,4رحجم بقةاة  1101م.دّ .أما الارتبة
الثالثة فكانت من نصيب ر
"شكة ماك" بحصة بلغت  %9,5رحجم تدارل بقةاة  732م.د.
اإلجاال للودارل ،باا قةاو ـ ـ ـه
راسوأثرت رشكات الوساطة الخاس األرل بنيبة  %61,7من الحجم
ي
 4728م.د.
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أنشطة النهـ ـ ـ ــوض ّ
بالس ـ ــوق
ارتفع سيق أسشطة بورصة توسس للنهوض باليو خالل سنة  2018بشكل كبت باالعوااد عىل ر
سش ثقافة
البورصة عىل أرسع نطا ماكن ردعم ر
الشكات الادرجة رتاوقع أكت ضان الانظومة الاالةة.

دعم الثقافة المالية
مع الهياكل المهنية
تطبةقا التفاقةة ر
الشاكة مع جاعةة الختاء الاحاسبي بووسس خالل سنة  ،2017نظات بورصة توسس
دررة تكوينةة لفائدة الختاء الاحاسبي الطالعهم عىل آلةات رماارسات اليو  .حةث شارك أ ك رت من
 80عضو يف الجاعةة يف هذه الدررة الوكوينةة.
كاا رقعت بورصة توسس اتفاقةة مااثلة مع مجاع الاحاسبي بالبالد الووسيةة لواكي أعضائه يف كل
ر
الاقتحة من قبل البورصة.
مناطق بالبالد من فرصة االسوفادة من برامج الوحييس رالوكوين

رنظات بورصة توسس دررة تكوينةة حول اليو

الاالةة لفائدة قضاة مركز الدراسات القانونةة

رالقضائةة.
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ربــهدف تنظةم نفس الودريب للهةاكل األخرى بوزارة العدل رخاصة لفائدة القضاة الاكلفي بالقصايا
االقوصادية رالاالةة راألسالك األخرى للقضاء ،رقعت بورصة توسس ررزارة العدل اتفاقةة رشاكة رت ّم
تنظةم دررة تكوينةة ثانةة.

رشاركت بورصة توسس يف ندرة نظاها مركز الايتين الشبان حول "موضوع الواويل البديل للاؤسيات
الصغرى رالاووسطة" تم خاللها اسوعراض رشرط اللجوء رالنفاذ إل الواويل عن طريق اليو الاالةة.
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ر
لالستشاف رالدراسات الوناوية حول
كاا نظات بورصة توسس حلقة نقاش مع مركز الهادي نويرة
مواضيع "تراجع الدينار ،األسباب ،الوأثتات رالحلول" ر" الخررج عىل األسوا
راال ر
ستاتةجةات الاثىل".

الدرلةة :الرهانات

مع المحيط المدرس والجامعات
مجاوعات موعددة من الوالمةذ رالطلبة ينواون إل ثالث معاهد ثانوية ر 40مؤسية جامعةة شاركوا يف
ر
أكت من  150ندرة حول مواضيع مرتبطة بابادئ اليو  ،تنظةاها رالوعامل فيها ،األدرات الاالةة
ين.
الاودارلة رإطار الص ي

الالوق الوطن للاهن الانظم من قبل رزارة ر
ر
التبةة مكنت خالله الوالمةذ
رشاركت بورصة توسس كذلك يف
ي
الناجحي يف البكالوريا من الوعرف عىل درر رتنظةم اليو الاالةة رمخولف الاهن الاالةة.
الجامع ،شاركت بورصة توسس يف ندرة نظاها الاعهد األعىل
رف إطار الازيد من االنفواح عىل الاحةط
ي
ي
للدراسات الوجارية بقرطاج حول "الايئولةة الاجواعةة للاؤسيات :الرهانات راآلفا يف توسس" .رقدم
مدير عام بورصة توسس بهذه الاناسبة ،طريقة اعوااد البورصة للايئولةة الاجواعةة للاؤسيات
ر
الن تضم األسوا الاالةة
رأهداف انضاامها يف أكووبر  2015إل مبادرة األمم الاوحدة للوناةة الايودامة ي
الاوطورة رالناشئة .ر يف هذا اإلطار ،دقت النياء الحارصات يف هذه الندرة الجرس لالحوفال باليوم
العالم للارأة رالاياراة بي الجنيي.
ي
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دورة جديدة لمسابقة ماي أنفستيا
االفتاص خالل ر
أطلقت بورصة توسس الدررة اليادسة لايابقة "ماي إنفيتةا" للودارل ر
الفتة الااودة
ي
من غرة أكووبر  2018إل  26أفريل . 2019
ر
الن خصصت كبيوالت أسبوعةة
رتجدر اإلشارة إل أن هذه الدررة أنجزت برعاية إذاعة إكيتاس أف.م ي
حول تطور ترتيب الاشاركي ررمضات إشهارية للحث عىل الاشاركة يف هذه الايابقة ،ماا مكن من
الرفع يف عدد الاشاركي إل .12711
رتنظم هذه الايابقة يف إطار برنامج تعزيز القدرات الوعلةاةة لوناةة ثقافة البورصة الذي أطلقوه بورصة
توسس منذ  2012رالذي يهدف إل تلقي الاشاركي الوقنةات رالااارسات الجةدة لالستثاار يف محافظ
األررا الاالةة لواكينهم من تطبيق قواعد الوعامل يف أسوا البورصة.

مرافقة ر
للشكات المدرجة
بهدف دعم ر
الشكات الادرجة رحثها عىل الوواصل مع مخولف الاودخلي يف اليو
الن تقدمها لهم ،تقوم البورصة بإرسال ملخص إل ر
ر
الشكات
الايتثارين رالاياهاي ي
رف طار الخدمات ي
الاوقعة عىل إتفاقةة تعارن مع البورصة يوم باقوضاها إرسال ر
سشية حول حركة األسهم رالعديد من

عىل غرار

الاعلومات الاوعلقة بالودارل يف اليو شهريا.
كاا نظات البورصة لقاءات موعددة مع ر
الشكات رالاودخلي يف اليو حول الاواضيع الوالةة :
ر
بالشاكة مع مؤسية "كتاد أيدنارر ستةفوونغ" ،لقاء حول تأمي إدارة الاعلومات يف الاؤسية.

ماثىل
ربــهذه الاناسبة ،قدم ختاء الجوانب الاخولفة لطر تأمي الاعلومات ،فةاا اسوعرض
ي
ثالث رشكات حاصلة عىل شهادة األيزر  27001تجاربــهم.
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ين
 ررشة عال حول اإلطار
ي
الجباب لوأررا الاالةة هدفها تاكي الاوعاملي من النظام الص ي
لوأررا الاالةة الاطبق عىل ر
الشكات رالايتثارين.
القانوب لالستثاار ،الوضعةة الحالةة رالوطورات ،رذلك عىل إثر إصدار
 حلقة نقاش حول اإلطار
ي
األمر الجديد عدد  417لينة  2018لوأسشطة االقوصادية الخاضعة ر
للتخةص.
الاال حول
 بالوعارن مع مؤسية "كتاد أيدنارر ستةفوونغ" ،لقاء يوطر إل "اإلعالم غت
ي
ر
اتةخ أر رصررة ،بحضور رزير الصناعة
الايئولةة الاجواعةة للاؤسيات" :خةار است ي
عىل ،نائبة باجلس
رالاؤسيات الصغرى رالاووسطة ،اليةد سلةم
ي
الفرياب راليةدة لةىل أرالد ي
نواب الشعب.

إضافة إل ذلك ،فوحت بورصة توسس مقرها لونظةم  20لقاءا إعالمةا قامت به رشكات مدرجة إلعالم
اليو بأسشطوها رآفاقها الايوقبلةة .رتجدر اإلشارة إل أن عدد اللقاءات الاالةة ر
يبق منخفضا
لالسوجابة لوطلعات الاحللي الااليي رالايتثارين.
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رف نفس اإلطار ،نظات بورصة توسس خالل شهر سبوات حفال لالحوفاء بانطال الودارل عىل أسهم
ي
ر
الشكة الادرجة الجديدة الووسيةة لوأررا الاالةة ،أرل رشكة رساطة تدرج أسهاها بالبورصة.

تعزيز الدور المؤسساب للبورصة
يف إطار تعزيز دررها للنهوض باليو ركاصدر لواويل الاؤسيات ،رقعت بورصة توسس يوم  26جوان
 2018مع رزارة الصناعة رالاؤسيات الصغرى رالاووسطة ،اتفاقةة رشاكة تهدف إل دفع رتييت نفاذ
ر
هذه ر
الاباش عت اليو لوحيي تنافييوها رتأمي دياوموها.
الشكات إل الواويل
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ر
ر
الن يجب توفتها إل
الن تشال بالخصوص أسشطة الدعم رالارافقة ي
رحدد الطرفان أهم محارر الوعارن ي
الاؤسيات الصغرى رالاووسطة القادرة عىل الناو رإحداث مواطن الشغل بهدف تاكينها من تعزيز
مواردها الذاتةة رالواوع بصفة عامة بازايا اللجوء إل اليو .

رف نفس االتجاه ،شاركت بورصة توسس أيام  28فةفري رغرة مارس  2018يف صالون الاؤسية الذي
ي
انعقد يف مركز األعاال بصفاقس ،إل جانب أهم الفاعلي يف منظومة األعاال.
ر
الاباش ربآلةات االستثاار يف الاحافظ الاالةة.
ركانت هذه األيام فرصة لفر البورصة للوعريف بالواويل
لنش ثقافة البورصة موجهة حيب ر
كاا قدموا اآللةات البةداغوجةة رالوعلةاةة ر
الشيحة :الطلبة ،أصحاب
الاهن الحرة ،ميتي ر
الشكات ،كبار الاياهاي ،الاوظفي ،الصحفيي...،
رالبنك تحت عنوان:
الاال
كاا شاركت بورصة توسس يف الدررة األرل للجامعة الصةفةة حول القطاع
ي
ي
مال ميئول ،نظم من قبل الجاعةة الووسيةة للنهوض بالثقافة الاالةة من 27
كلنا معا من أجل نقاش ي
إل  31أرت  2018بالحاامات.
ر
الدرل للاالةة رالوأمي الذي نظم من قبل رحدة البحوث للاعهد
العلم
الالوق
رحصت البورصة يف
ي
ي
العال للوصف بقابس رالهيئة الوطنةة لاقارمة الفياد من  16إل  18دييات بجربة حول موضوعه
ي
الرئيس :الفياد ،أخالقةات رماارسات األعاال رالاال :الوضعةة راآلفا .
ي

35

التقرير السنوي 2018

اإلشعا الدول
ر
رفوتس ،قرر االتحاد
س آي
عىل إثر تحين تقيةم توسس من قبل مزردي الاؤشات العالاةة آم آس ي
ي
الدرل للبورصات رساةا قبول عضوية بورصة توسس كعضو كامل رذلك خالل اجوااعه الينوي الثامن
ي
رالخايون الانعقد بأثينا يف  3أكووبر .2018

رعىل إثر الاررر من صفة الاراسل ثم العضو الانتيب ،مثلت صفة العضو الكامل توويجا إلجراء طويل
للعضوية تم عىل إثره تدقيق يف اإلجراءات من قبل بورصات نظتة (النازداك ،بورصة الشنغاي ربورصة
إيجاب إل مجلس إدارة
البورمودا) رذلك يف إطار زيارة إل توسس يف شهر فةفري  2018تم إرفاقها بوقرير
ي
الدرل للبورصات يف جوان .2018
االتحاد
ي
ر
رالشكات الادرجة لدى الايتثارين األجانب رمنهم
رسواكن هذه الصفة من دعم إشعاع توسس
بالخصوص الاؤسياتيي.
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مشاريـ ــع التطوير
ر
مشو مراجعة سوق رأس المال -البنك األوروب لإلعمار-وزارة المالية
ر
ر
يع
باتفا مع رزارة الاالةة ،قبل البنك
ي
األرررب لإلعاار رالوناةة تاويل مشرع مراجعة اإلطار التش ي
ر
الووسس أطلق بابادرة من لجنة الياحة الاالةة.
تين الانظم ليو رأس الاال
رالت ي
ي
رأسند البنك هذه الاهاة إل مكوب "كرامر" رذلك بعد استشارة صادقت عليها لجنة من مهولف
الاودخلي يف اليو الاالةة الووسيةة.
الثاب من سنة  2018رمن الانوظر أن تاود تقريبا  18شهرا .رقد تم القةام
ربدأت هذه الاهاة يف النصف ي
القانوب ررضع خطة عال تم تقدياها إل أعضاء لجنة مرافقة
يف الارحلة األرل بتشخةص لإلطار
ي
ر
الاشرع منذ دييات .2018

ر
تسعية البورصة
مشو إعادة تنظيم السوق بديلة و ر
الاقتح الاوعلق ب ر
ر
اقتاحات إلإعادة
صاد مجلس إدارة بورصة توسس الانعقد يف شهر نوفات 2017
تنظةم تيعتة البورصة رإعادة تنظةم اليو البديلة.

وضع اإلطار التطبيف لنشاط صانع السوق
ر
الاقتح لازارلة
صاد مجلس إدارة البورصة عىل إجراءات ماارسة سشاط صانع اليو رناوذج العقد
هذا النشاط.
رللوذكت فإن سشاط صانع اليو هو سشاط مرخص له من قبل هيئة اليو الاالةة يوقع خالله صانع
اليو مع البورصة عقدا لصناعة اليو يوعهد باوجبه عىل تحيي سيولة اليهم الادرج ر ر
يحتم فةه
عند تدخالته قواعد حين ست اليو .

إطالق البورصة لنشاط مزود السيولة
صاد مجلس إدارة البورصة عىل ر
االقتاحات الاوعلقة بالنقاط الوالةة:
 .1إطال البورصة لنشاط مزرد الييولة
 .2اإلجراءات الوطبةقةة لوأطت رماارسة هذا النشاط
 .3الحوافز الاانوحة لازردي الييولة.
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يقوم بنشاط مزرد الييولة رسةط بالبورصة عن طريق عقد موقع مع البورصة .مزرد الييولة يودخل يف
اليو لفائدة أصحاب الحيابات الاوقعة عىل العقد رذلك ر
باحتام مبادئ الودخل الاحددة بقرار هيئة
اليو الاالةة عدد 6الاوعلق بناوذج عقد الييولة.

ر
مشو تنقيح القانون األساس للبورصة
بهدف تحيي حوكاة البورصة ،اعواد مجلس اإلدارة ر
األساس باتجاه تعيي أعضاء
مشرع تنقيح القانون
ي
داخىل رميثا لحين اإلدارة.
ميوقلي باجلس اإلدارة رإصدار ترتيب
ي

ر
مشو تنقيح اليتيب الخاص بصندوق ضمان السوق
ر
باقتاح من البورصة بصفوها موصف يف صندر ضاان اليو  ،عرضت جاعةة الوسطاء بالبورصة عىل
مشرع تنقيح ر
هيئة اليو الاالةة ر
التتيب الاوعلق بصندر ضاان اليو رخاصة عند النقطة الاوعلقة
بالقانون األساس للصندر كاشارك ف ر
الشكة الووسيةة للاقاصة ركذلك طر تدخل الصندر ركةفةة
ي
ي
تاويله.

تقدم ر
مشو منظومة التداول "أوبتيك"
اإللكترب ،ر
ر
يبق ر
ر
مشرع أربتةك
الن ستشال منصة الودارل
ي
إل جانب القفزة الوكنولوجةة الهامة ي
ر
الرئيس لبورصة توسس إذ أنه سةقحم رظائف جديدة ريرافق تطور اليو .
الاشرع
ي
سوضم سيخة الودارل أربتةك أرامر رقواعد تييت جديدة لليو  ،زيادة عىل قدرتها تييت أسوا
الفعىل عىل منظومة أربتةك يف نهاية سنة .2019
الاشوقات .رينوظر أن يبدأ الوعامل
ي

تعزيز الحوكمة داخل البورصة
داخىل للودقيق رمراقبة الوصف يف إطار إعادة تنظةم البورصة الانجز يف سبوات
تم اسوحداث هةكل
ي
الداخىل للودقيق يف البورصة خالل سنة  2018بعد اعوااد لجنة الودقيق الدائاة
 .2016ربدأ العال
ي
ر
الاقتح من اإلدارة العامة.
للاخطط الينوي للودقيق

إدارة أمن المعلومات
الووال شهادة نظام إدارة أمن الاعلومات لبورصة
الثاب عىل
جددت مؤسية  AFAQ-AFNORللعام
ي
ي
ً
توسس ،رفقا لاعةار . ISO 27001
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