النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية
العدد الثاني واألربعون | األحد  8أغسطس 2021

تطور مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب
ألسواق المال العربية

أسواق المال العربية في أسبوع

▪ شبببببهد حجم التداول األسببببببوعي ارتفاعا كبيرا في نهاية
األسببببوع المنتهي في الخامس من أغسبببطس  .2021في
هذا اإلطار ،سبببجل ثمان بورصبببات عربية ارتفاعا في
حجم تداوالتها بنهاية األسبوع الما ي ،جاء في مقدمتها
بورصات كل من العراق وقطر وأبو بي .كذلك شهدت
بورصببات كل من السببعودية ودمشبب وع ّمان والبحرين
ارتفاعا بنسببببب تراوح بين  2.89و 10.05في المائة.
فيما سجل بورصة بيروت ارتفاعا بنسبة بلغ أقل من
واحد في المائة.
▪ في المقابل ،سببجل سبببع بورصببات عربية انخفا ببا في
حجم التداول ،جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء.

▪ تصبببدرت بورصبببة بيروت حركة االرتفاعات ال همحققة
على مستو القيمة السوقية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة
 5.46في المائة ،حيث جاء ذلك نتيجة صبببعود مؤشبببر
قطاع البنوك بنحو  8.5في المائة ،الذي اسببببتحوذ على
مبببا يفوق  70في المبببائبببة من ىجمبببالي التبببداوالت في
البورصة .كذلك سجل القيمة ال سوقية لبورصات كل
من الببدار البيضبببببببباء وقطر والبحرين ودبي ارتفبباعببا
بنسب تراوح بين  1.09و 1.81في المائة.
▪ كما حقق مؤشببببببرات بورصببببببات كل من السببببببعودية
ومصبببر ومسبببقط وأبو بي وفلسبببطين مكاسببببا بنسبببب
بلغ أقل من واحد في المائة.
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▪ في المقابل ،شببببببهدت قيمة التداول انخفا ببببببا في سبببببب
بورصببات عربية ،جاء في مقدمتها بورصببة تونس .كما
سببببببجل بورصببببببات كل من الكوي وع ّمان ومسببببببقط
وفلسببببطين وبيروت تراجعا بنسببببب تراوح بين 9.13
و 41.02في المائة.

▪ في هذا اإلطار ،سبببببببجل القيمة السبببببببوقية ارتفاعا في
جميع بالبورصببببببات العربية ال همتضببببببمنة في المؤشبببببر
المركببب لصبببببببنببدوق النقببد العربي ،بببتسبببببببترنبباء ثالث
بورصات عربية وهي :الكوي ودمش وع ّمان ،حيث
تراجع القيمة السوقية فيها بنسب تراوح بين 0.23
و 3.49في المائة.

مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية
(نقطة)
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▪ سجل قيمة التداول في أسواق المال العربية ارتفاعا في
نهاية األسبوع الما ي بنسبة بلغ  6.13في المائة .في
هذا الصبببدد شبببهدت ثمان بورصبببات عربية ارتفاعا في
قيمة تداوالتها .سببببببجل بورصببببببتا العراق وقطر أعلى
نسب ارتفاع في قيمة التداوالت الل األسبوع الما ي،
بما يهع ىلى تحسببن نشبباط التداول في قطاعات البنوك
والخدمات والصناعة في هاتين البورصتين.
▪ كما سبببجل بورصبببات كل من دبي والبحرين ودمشببب
ارتفاعا في قيمة التداول بنسبببببببب تراوح بين 25.57
و 47.11في المائة .كما شببببببهدت بورصبببببببات كل من
ال سعودية وم صر وأبو بي ارتفاعا بن سب تراوح بين
 0.26و 6.26في المائة.

▪ واصبل القيمة السبوقية للبورصبات العربية ال همتضبمنة
في قاعدة بيانات المؤشبببببببر المركب لصبببببببندوق النقد
العربي ألسببواق المال العربية حالة االسببتقرار النسبببي
الذي شبببببببهدت منذ نهاية العام الما بببببببي ،حيث حقق
مكاسبا بنحو  0.89في المائة بنهاية األسبوع الما ي.

3/8/2021

مؤشرات تداوالت أسواق المال العربية

القيمة السوقية ألسواق المال العربية

في المقابل ،سببببببجل مؤشببببببرات أداء سبببببب بورصببببببات عربية
انخفا ا الل األسبوع الما ي جاء في مقدمتها بورصة ع ّمان
حيث تراجع مؤشر أدائها بنسبة  2.54في المائة .كذلك انخفض
مؤشبببرات بورصبببات كل من تونس والكوي ومصبببر ودمسببب
ومسقط بنسب بلغ أقل من واحد في المائة.

معدل التغير اليومي

2/8/2021

من جانب آ ر ،وا صل البور صات العربية اإلعالن عن نتائج ال شركات المدرجة للن ص األول من عام ،2021
التي جاءت ىيجابية في معامها مقارنة بنتائج العام الما ببببي  2020لذات الفترة .في سببببياق آ ر ،أعلن بورصببببة
البحرين عن بدء االكتتاب المباشر في اإلصدار رقم ( )26لسندات التنمية الحكومية.

1/8/2021

على صبببعيد التطورات التي شبببهدتها البورصبببات العربية الل األسببببوع الما بببي ،وفي ىطار جهود البورصبببات
العربية نحو زيادة عم األسواق ورفع معدالت التداول ،واستمرار مساعيها لتوسعة قاعدة الشركات ال همدرجة في
بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة واألسواق الناشئة ،أعلن السوق المالية السعودية عن ىدراج وبدء التداول
لشركة جديدة في السوق الرئيس وشركتان جديدتان في السوق الموازية "نمو" .في سياق آ ر ،وفي ىطار جهودها
الرامية لتطوير مؤشببببببرات قيا أداء األوراق المالية المتداولة والمتعلقة بتطوير ناام تداول السببببببندات الحكومية،
أطلق البورصبببة المصبببرية مؤشبببرا لسبببندات الخ انة المصبببرية المقيدة والمتداولة في البورصبببة .كما أعلن عن
اعتماد وتفعيل التعديالت الكاملة على أنامة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر
اإلغالق.

في هذا الصببببدد ،سببببجل ثمان بورصببببات عربية ارتفاعا الل
األسببببببوع الما بببببي .تقدم سبببببوق دبي المالي حركة االرتفاعات
المحققة مع صببعود مؤشببرها بنسبببة  1.98في المائة .كما سببجل
بورصبببببات كل من الدار البيضببببباء والسبببببعودية وقطر وأبو بي
والبحرين والعراق مسبببتويات ارتفاع بنسبببب تراوح بين 1.22
و 1.82في المائة .فيما سببجل بورصببة فلسببطين ارتفاعا بنسبببة
بلغ أقل من واحد في المائة.

29/7/2021

شببهدت مؤشببرات أداء البورصببات العربية حالة من التباين غلب عليها التحسببن في تداوالت األسبببوع الما ببي في
بعض البورصبببات العربية ،في ل تحسبببن أداء عدد من المؤشبببرات القطاعية منها البنوك والعقارات واالسبببترمار
والنقل والتأمين والخدمات .كما كان الرتفاع مؤشببببببرات كل من قيم التداول وأحجام التداول والقيمة السببببببوقية لتلك
األسواق أثرا ىيجابيا على مؤشرات األداء ،عالوة على حالة التفاؤل التي سادت األسواق في وء النتائج اإليجابية
التي سببجلتها عدد من الشببركات المدرجة في النص ب األول من عام  .2021في المقابل ،انخفض ب مؤشببرات أداء
عدد من البورصبببببات العربية نتيجة تراجع قيم وأحجام التداول ،ى بببببافة ىلى تراجع معدالت االسبببببترمار األجنبي،
وتسجيل صافي بيع الل األسبوع في تلك البورصات.

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب ألسواق المال العربية
ارتفاعا بنحو  0.20في المائة بنهاية تعامالت األسبببببببوع المنتهي
في  5أغسبببطس  ،2021مقارنة باألسببببوع ال همنتهي في  29يوليو
 ،2021ليصببل ىلى مسببتو  470.54نقطة ،بما يعكس االرتفاع
ال همسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية ال همتضمنة
في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

المؤشر المركب

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

التغير األسبوعي

 0.20في المائة

قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  5أغسطس (نقطة)
قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي في  29يوليو (نقطة)
أعلى قيمة للمؤشر في عام  3( 2021أغسطس )2021
أدنى قيمة في عام  4( 2021يناير )2021

470.54
469.58
470.70
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 اص 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 ى افة أو حذف أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية .يضم المؤشر حاليا ه 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*
بورصة عمان تعلن عن ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة للنصف األول من عام  2021بنسبة  328في المائة
مقارنة مع النصف األول من عام 2021
أعلن بورصة عمان عن ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة للنص األول من عام  2021بنسبة  328في المائة
مقارنة مع النصببب األول من عام  ،2021حيث شبببهدت أرباح الشبببركات تحسبببنا كبيرا لترتفع ىلى نحو  502.7مليون دينار في
النصبببببب األول من عام  2021مقارنة بحوالي  117.5مليون دينار للنصبببببب األول من عام  .2020قطاعيا ،فقد سببببببجل قطاع
الصببببناعة األكبر ارتفاع من حيث األرباح نسبببببة بلغ  567.3في المائة ،يلي قطاع الخدمات بارتفاع بلغ نسبببببت  133.0في
المائة ،والقطاع المالي بنسبة  82.5في المائة.
من جانب آ ر ،أعلن بورصببة ع ّمان أن قيمة األسببهم المشببتراة من قبل المسببترمرين غير األردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية
شهر يوليو  ،2021قد بلغ  172.5مليون دينار أردني تمرل  13.4في المائة من قيمة التداول الكلي ،في حين بلغ قيمة األسهم
المباعة من قبلهم نحو  194.8مليون دينار .في نفس السياق ،صرح البورصة أن نسبة مساهمة المسترمرين غير األردنيين في
القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بلغ حوالي  48.8في المائة في نهاية شهر يوليو  ،2021حيث شكل مساهمة
المسببترمرين العرب ما نسبببت  34في المائة ،ومسبباهمة المسببترمرين غير العرب نحو  14.8في المائة من ىجمالي القيمة السببوقية
للبورصبببة .على مسبببتو القطاعات المدرجة ،فقد بلغ نسببببة مسببباهمة المسبببترمرين غير األردنيين في الشبببركات المدرجة في
البورصة  53.4في المائة في قطاع الصناعة ،ونحو  53.3في المائة للقطاع المالي ،و 21.5في المائة في قطاع الخدمات.
سوق دبي المالي تتصدر االرتفاعات األسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشرها بنسبة  1.98في
المائة
أنهى مؤشببر سببوق دبي المالي تداوالت األسبببوع الما ببي على ارتفاع بلغ نسبببت  1.98بالمائة ،ليصببل ىلى  2820.37نقطة،
بدعم من ارتفاع المؤشرات القطاعية ألسهم البنوك والعقارات واالسترمار والنقل والتأمين والخدمات ،التي سجل صعودا بنسب
تراوح بين  1.67و 2.45في المائة .على صبببعيد القيمة السبببوقية ،فقد سبببجل مكاسببببا بنحو  1.09في المائة ،لتصبببل ىلى نحو
 382.4مليار درهم ،مقابل نحو  378.3مليار درهم سببجلتها في نهاية األس ببوع السبباب علي  .على مسببتو القيمة المتداولة ،فقد
بلغ ىجمالي قيمة التداول الل األسببببببوع الما بببببي نحو  882.49مليون درهم ،مقابل نحو  599.86مليون درهم في األسببببببوع
السببباب علي  ،لتحق السبببوق بذلك ارتفاعا بنحو  282.62مليون درهم .فيما سبببجل حجم التداول انخفا بببا ليصبببل ىلى 466.58
مليون ورقة مالية ،مقابل نحو  572.13مليون ورقة مالية في نهاية األسبوع الساب علي .
بورصةةة البحرين تعلن عن بدء االكتتاب المباشةةر في ادصةةدار ر  )26لسةةندات التنمية الحمومية وشةةركة البحرين للمقاصةةة
تعلن عن انتهائها من توزيع األرباح النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
أعلن بورصبببببة البحرين عن بدء االكتتاب المباشبببببر في اإلصبببببدار رقم ( )26لسبببببندات التنمية الحكومية بداية من يوم الخميس
المواف  29يوليو  .2021هذا و يمكن للمسببببببترمرين البحرينيين وغير البحرينيين االكتتاب مباشببببببرة من الل السببببببوق األولي
بالبورصبة .يبلغ حجم اإلصبدار نحو  150مليون دينار بحريني بقيمة ىسبمية قدرها دينار بحريني واحد للسبند ،في حين تبلغ مدة
اإلصدار  3سنوات اعتبارا من  5أغسطس  2021حتى  5أغسطس ( 2024تاريخ االستحقاق) ،ويبلغ العائد الراب نسبة 3.20
* استنادا ً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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في المائة سببببنويا ،يتم اللها دفع فوائد اإلصببببدار كل سببببتة شببببهور تسببببتح في  5فبراير و 5أغسببببطس من كل عام الل مدة
اإلصدار ،الذي من المتوقع أن يتم ىدراج وتداول بتاريخ  22أغسطس  2021في السوق الرانوي.
من جانب آ ر ،أعلن شركة البحرين للمقاصة عن توزيع األرباح النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020حيث تم توزيع
حوالي  121.82مليون دينار بحريني كأرباح نقدية عن األوراق المالية المدرجة في بورصبببة البحرين (البالغ عددها  23شبببركة
قام بتوزيع أرباحها المعلنة للسببببنة المنتهية في  31ديسببببمبر  )2020لمسببببتحقيها من المسببببترمرين الذين قاموا بتحديث بيانات
حساباتهم البنكية في شركة البحرين للمقاصة وهو ما يمرل  82في المائة من ىجمالي توزيعات األرباح المعلنة.
بورصة تونس تعلن عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة للنصف األول من عام 2021
أعلن بورصببببة تونس عن ارتفاع أرباح الشببببركات المدرجة في البورصببببة ،للنصبببب األول من عام  .2021أ هرت البيانات
ارتفاع أرباح الشبببركات المدرجة للنصببب األول من عام  2021بنسببببة  15في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2020لتبلغ
نحو  9.5مليار دينار في نهاية النص األول من عام  ،2021مقابل نحو  8.3مليار دينار للنص األول من عام .2020
السوق المالية السعودية تعلن عن إدراج شركات جديدة في السوق الرئيس والسوق الموازية "نمو" وتعلن عن نشر التقرير
الشهري لملمية األسه والقيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر)
في ىطار جهود السوق نحو زيادة عم األسواق ورفع معدالت التداول واستمرار مساعيها لتوسعة قاعدة الشركات ال همدرجة في
بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة واألسواق الناشئة ،أعلن السوق المالية السعودية عن ىدراج وبدء التداول لشركة جديدة
في السوق الرئيس وشركتان جديدتان في السوق الموازية "نمو" .تفصيال ،تم ىدراج وبدء تداول أسهم شركة التنمية الغذائية في
السببوق الرئيس اعتبارا من يوم األربعاء المواف  4أغسببطس  2021ببمن حدود التذبذب السببعرية اليومية ) (30 -/+في المائة
مع تطبي حدود ثابتة للتذبذب السبببعري عند ) (10 -/+في المائة .حيث سبببيتم تطبي هذه الحدود فقط الل األيام الرالثة األولى
من اإلدراج ،وابتداء من اليوم الرابع للتداول ،سببيتم ىعادة بببط حدود التذبذب السببعرية اليومية ىلى ) (10 +/-في المائة وىلغاء
الحدود الرابتة للتذبذب السبببعري .في ذات السبببياق ،تم األسببببوع الما بببي ىدراج وبدء تداول أسبببهم شبببركتي "الوطنية لصبببناعة
األسبمدة الكيماوية" ،و"مجمع المرك الكندي الطبي" في السبوق الموازية "نمو" ،كتدراج مباشبر بمن حدود التذبذب السبعرية
اليومية بنسبة ) (30 -/+في المائة مع تطبي حدود ثابتة للتذبذب السعري عند ) (10 -/+في المائة.
في سببياق آ ر ،أصببدرت السببوق المالية السببعودية األسبببوع الما ببي التقرير الشببهري لملكية األسببهم والقيمة المتداولة ،الخاص
بالسوق الرئيس (حسب الجنسية ونوع المسترمر) لشهر يوليو  .2021أو ح التقرير أن القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة للشهر
المنتهي في  29يوليو  2021قد بلغ  144.85مليار لاير سببببببعودي ،بتنخفاض نسبببببببت  50.85في المائة مقارنة بشببببببهر يونو
 ،2021فيما بلغ مجموع القيمة السوقية لألسهم المدرجة  9,688.19مليار لاير بنهاية شهر يوليو  ،2021بتنخفاض بلغ نسبت
 0.34في المائة مقارنة بالشهر الساب علي  .هذا وقد بلغ ىجمالي قيمة عمليات الشراء للمسترمرين السعوديين الل شهر يوليو
 ،2021نحو  133.90مليار لاير سببببعودي تمرل ما نسبببببت  92.44في المائة من ىجمالي عمليات الشببببراء ،فيما بلغ مجموع قيم
عمليات البيع  133.58مليار لاير سبببعودي ،تمرل ما نسببببت  92.22في المائة من ىجمالي عمليات البيع .أما بالنسببببة لقيمة ملكية
المسبببترمرين السبببعوديين ،فقد شببب ّكل ما نسببببت  96.63في المائة من ىجمالي القيمة السبببوقية لألسبببهم المدرجة كما في  29يوليو
 ،2021بانخفاض نسبت  0.01في المائة مقارنة بالشهر الساب علي .
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بلغ مجموع قيم عمليات شببراء "المسببترمرين األجانب" الل الفترة المذكورة  9.97مليار لاير سببعودي تمرل ما نسبببت  6.88في
المائة من ىجمالي عمليات الشبببراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  9.96مليار لاير سبببعودي تمرل ما نسببببت  6.87في المائة
من ىجمالي عمليات البيع .أما بالن سبة لقيمة ملكية "الم سترمرين األجانب" فقد ش ّكل ما ن سبت  2.86في المائة من ىجمالي القيمة
السوقية لألسهم المدرجة كما في  29يوليو  ،2021بارتفاع نسبت  0.02في المائة مقارنة بالشهر الما ي.
بورصة المويت تعلن عن ارتفاع صافي أرباحها في النصف األول من عام  2021بنسبة  39في المائة
أعلن بورصة الكوي عن تحقي صافي أرباح لمساهمي الشركة بقيمة  7.8مليون دينار كويتي عن األشهر الستة المنتهية في
 30يونيو  ،2021ب يادة ملحو ة قدرها  39في المائة مقارنة بصبافي األرباح المسبجلة عن نفس الفترة من العام  ،2020البالغة
حوالي  5.6مليون دينار كويتي.
البورصة المصرية تعلن عن إطالق مؤشر جديد للسندات الحمومية وتعتمد تطوير منهجية احتساب سعر إغالق األسه
استكماال لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قيا أداء األوراق المالية المتداولة والمتعلقة بتطوير ناام تداول للسندات الحكومية
بما يسببببببمح بتتاحة منتجات اسببببببترمارية تتبع تلك المؤشببببببرات وتع ز من تنوع المنتجات االسببببببترمارية المتاحة أمام جميع فئات
المسترمرين ،بما يتواف مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وىدارة مؤشرات البورصات ،أطلق البورصة المصرية
مؤشببرا لسببندات الخ انة المصببرية المقيدة والمتداولة في البورصببة .تضببم المؤشببرات الجديدة السببندات األكرر سببيولة ،فيما تحدد
القيمة السببوقية للسببند وزن كل ىصببدار دا ل المؤشببر ،حيث يأ ذ المؤشببر في اعتباره كل من العائد الناتج عن التغير في أسببعار
السندات ،والعائد الناتج عن القسائم المستحقة ،مما يعكس العائد الكلي ألداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر .
من جانب آ ر ،وتماشبببيا مع أفضبببل الممارسبببات في البورصبببات المتقدمة والناشبببئة والتي تعتد بأنامة الم ايدة في تحديد سبببعر
اإلغالق ،ول يادة معدالت االسببترمار المؤسببسببي ،أعلن البورصببة المصببرية عن اعتماد وتفعيل التعديالت الكاملة على أنامة
التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر اإلغالق ،على أن يتم العمل بها بداية من شهر سبتمبر من
عام .2021
تعتمد المنهجية الجديدة في احتسببباب سبببعر اإلغالق اللحاي على المتوسبببط المرجح بالكميات ،المتحرك بال من لمدة  30دقيقة
) ،(Moving VWAPعو ا عن الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليوم.
تتضبببمن المنهجية الجديدة اسبببتحداث جلسبببة م اد لتحديد سبببعر ىغالق األوراق المالية ) ، (Pre-close auctionذلك قبل نهاية
جلسببة التداول و الل آ ر نص ب سبباعة ،على أن تحدد ىدارة البورصببة موعد جلسببة الم اد الل األسبببوع المقبل ،وىذا ما نتج
عن جلسبببة الم ايدة سبببعر جديد ل غالق ،يتم السبببماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصبببة قبل السببباعة الرانية والنصببب
مساء ،بعد جلسة الم اد على سعر اإلغالق الناتج عن جلسة الم اد ،وتسمى ) ، (Trade-at-closeوفي حال عدم تحقي جلسة
الم ايدة سعر ىغالق جديد ،يتم السماح بنقل الملكيات عند آ ر سعر متوسط مرجح متحرك ) (Moving VWAPالل جلسة
سعر اإلغالق الناتج عن الم اد.
كما شبببمل التعديالت على الناام توحيد نسببببة التغير اليومي ألسبببعار األوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في
كامل جلسات مجتمعة والتي تشمل جلسة الم اد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة الم اد لتحديد سعر اإلغالق لتكون
 20في المائة على مدار اليوم بالكامل.
* استنادا ً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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جدول ()1

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
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جدول ()2

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات 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

6

جدول ()3

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات 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

7

جدول ()4

المصدر :البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
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