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 بورصة الدار البيضاء تطلق المؤشر الجديد
 MSI20 (Morocco Stock Index 20) 

 

 

  يجمع مؤشرMSI20  قيمة مدرجة ببورصة الدار البيضاء من حيث نسبة سيولتها.  20أهم 

  مؤشرMSI20  .السوق المالية  
 
 هو مؤشر من الجيل الجديد صمم ليعكس بشكل أفضل المبادالت ف

  اكة وثيقة مع   شر
 
 العلمية بمجلس القيم المنقولة. اللجنة صمم هذا المؤشر كل من بورصة الدار البيضاء ف

  من المنتظر أن يصبح مؤشرMSI20  ان ببورصة الدار البيضاء مع مؤشر  . MASIأحد أهم مؤشر

   ي   لامعة الحتياجات الاستجاب
 
اتيجية تطوير منتجاتها وخدماتها،  السوق  ف   إطار استر

 
الدار البيضاء  بورصة تطلقوف

 Morocco Stock Index 20 (MSI20 .)مؤشر 

قيمة مدرجة ببورصة الدار البيضاء من حيث  20صمم هذا المؤشر من الجيل الجديد حتى يعكس أداء سعر أهم 
وتمثيل أفضل الباحثي   عن أكتر القيم سيولة،  االستجابة لتطلعات المستثمرينوهو ما سيمكنه من  نسبة سيولتها،

كيبة بورصة الدار البيضاء  المدرجة.  وتمثيل أهم القطاعاتمن حيث تمازج الرسملة العائمة/الحجم،  لبى

جم الجهود التشاركية الهامة المبذولة من أجل تصميم وإطالق مؤشر  االهتمام الخاص الذي يوليه السوق  MSI20تتر
ات مقياسا ومرجعية  ات البورصة. فزد عىل عكسها التجاهات السوق وتقديمها لعامل أداء، تشكل هذه المؤشر بمؤشر

  هذا اإلطار، أدوات أساسية ترافق تطور وسيولة أي سوق أسهمبالنسبة لمديري حافظات األوراق المالية. وه  بذلك 
 
. ف

   ،MASIمقياسا سوقيا لبورصة الدار البيضاء شأنه شأن مؤشر  MSI20بح مؤشر من المنتظر أن يص
 
ة ف المنشور مباشر

 مؤسسة مالية ووكالة أنباء ومعلومات مالية.  400بلدا ولدى أكتر من  30

. وقد صممته فرق بورصة الدار أفضل الممارسات الدولية وخصوصيات السوق المالية المغربية MSI20يراع  مؤشر 

اكة وثيقة مع البيضاء    شر
 
 العلمية بمجلس القيم المنقولة. اللجنة ف

  رسملة عائمة بالسوق 40من بي   أهم  MSI20المكونة لمؤشر  20تختار القيم 
 
، وذلك عىل أساس حجم تداولها ف
ها. إذ تسند لهذان العامالن عالمة ثم يتم جمعها وتوحيدها بهدف تجانس البيانات. كما  السوق المركزية وتواتر تسعت 

ازية المفروضة عىل هيئات التوظيف 10% و15% و20تضاف لهذه القيم أسقف من    انسجام مع القواعد االحتر
 
% ف

% عىل الرسملة العائمة للعينة. تتم مراجعة 45% فرض حد 10ة. فإذا تجاوز مجموع القيم سقف الجماع  للقيم المنقول
 .  قائمة القيم المكونة لهذا المؤشر سنويا خالل شهر شتنتر

ستخضع قواعد اإلدارة هذه لمراجعة منتظمة من قبل بورصة الدار البيضاء وذلك بهدف ضمان حسن تمثيلها ألهداف 
 .  هذا المؤشر

 

 عن بورصة الدار البيضاءنبذة 

. وه  خاضعة لوصاية وزارة االقتصاد والمالية وتزاول نشاطها بناء عىل دفتر 1929تم إنشاء بورصة الدار البيضاء عام 

اتيجية  للتحمالت. ومن مهام بورصة الدار البيضاء إثراء عرض المنتجات والخدمات بطريقة مستمرة، وتطوير ونشر استر
كة بي   مخت   تطويره، وإدارة الكيانات شاملة مشتر

 
لف مكونات سوق األوراق المالية، وتطوير بنيته التحتية والمساهمة ف

كة القابضة اف الشر  .الخاضعة إلشر

  نهاية عام 
 
  أفريقيا. وف

 
، احتلت المرتبة الثانية من 2019وتعد بورصة الدار البيضاء واحدة من أهم األسواق المالية ف

  بلغت 
مليار دوالر  7.8مليار دوالر أمريك  والمرتبة الثالثة من حيث حجم المعامالت الذي بلغ  65.3حيث الرسملة التر
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ة، عززت بور    السنوات األخت 
 
. ف صة الدار البيضاء انفتاحها عىل األسواق المالية اإلفريقية، وكذلك عالقاتها مع أمريك 

  القارة. 
 
 الفاعلي   ف

ات  نبذة عن اللجنة العلمية للمؤشر

ات بورصة الدار  اتها، ارتأت بورصة الدار البيضاء التعاون مع لجنة علمية، دورها تحليل مؤشر   إطار اإلدارة الرشيدة لمؤشر
 
ف

 ت  الشامل فيها. البيضاء والتفك

ات بورصة الدار البيضاء. هذه اللجنة    التوجهات العامة لمؤشر
 
ا شامال، ف ، تفكت    التفكت 

 
تتمثل مهمة اللجنة العلمية ف

 هيئة مستقلة عن بورصة الدار البيضاء، تمارس إرادتها الحرة فيما فيه مصلحة السوق والمستثمرين. 

صة الدار البيضاء، وممثلي   عن الهيئات التنظيمية )الهيئة المغربية لسوق تتكون اللجنة العلمية من ممثلي   عن بور 
كات التأمي    (، والمستثمرين المؤسسيي   )الجامعة المغربية لشر الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماع 

كات وصناديق إدارة االستثمار المغربية(، باإلضافة إىل ختر    وإعادة التأمي   وجمعية شر
 
اء مستقلي   منهم متخصصي   ف

  اإلحصاء والمالية. 
 
اء ف  األسواق المالية واقتصاديي   وأكاديميي   ختر

أس اللجنة أعضاء مستقلون بالتعاقب. رئيسها الحاىل  السيد حسن صياغ، المدير العام لمجموعة   . HEMويتر
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