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 2019 يوليو    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 2019البورصات اإلماراتية تتفوق على نظيراتها الخليجية والعالمية في يوليو 

في  0.4هامشياً بنسبة العالمي ، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي 2019ظلت تحركات األسواق العالمية محدودة ضمن نطاق ضيق في يوليو 

. 2008أسعار الفائدة للمرة األولي منذ العام بخفض االحتياطي الفيدرالي األمريكي بالفعل لخطوة قيام المائة خالل الشهر في ظل تسعير األسواق 

في المائة. وارتفعت األسهم األمريكية  2.25-2نقطة أساس ليتراوح ما من  25قام االحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع ث حي

، في حين كانت معنويات السوق مختلطة في ظل رغبة المشاركين في السوق في خفض أسعار الفائدة شهريفي المائة على أساس  1.3بنسبة 

في المائة فيما يعزى إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالتدفقات نظراً لعدم توافر ثقة  1.7ى. وتراجعت األسواق الناشئة بنسبة بوتيرة أعل

 كافية ان خطوة االحتياطي الفيدرالي كانت بداية لدورة طويلة من التيسير النقدي.

 2019أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية العام 

 

 المصدر: بحوث كامكو

ة بهدف الحفاظ دواتبعت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت خطوات مماثلة وقامت بخفض أسعار الفائ

ر الفائدة على ربط عمالتها بالدوالر األمريكي. حيث خفضت البنوك المركزية الرئيسية مثل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أسعا

 275نقطة أساس إلى  300نقطة أساس على شهادات اإليداع، في حين خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء من  25بواقع 

نقطة أساس. أما على صعيد أداء أسواق األسهم الخليجية، ارتفع  225نقطة أساس إلى  250نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي من 

، في حين ما يزال السوق مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم 2019في المائة على أساس شهري في يوليو  0.5مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 

، 2019رات اإلمارات في أدائها على مؤشرات األسهم اإلقليمية األخرى في يوليو في المائة( منذ بداية العام حتى تاريخه. وتفوقت مؤش 10.3)+

تداوالت الشهر كأفضل األسواق الخليجية  (في المائة 6.8في المائة( وسوق أبوظبي لألوراق المالية )+ 9.8حيث أنهى سوق دبي المالي )+ 

كبرى لتسجيل نمواً ثنائي  أسهمقائي لبعض الشركات الرائدة، األمر الذي دفع بعدة أداًء. وكان هذا األداء المتفوق مدفوعاً بعمليات الشراء االنت
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التدفقات السلبية  على خلفيةالمعنويات اإليجابية  بأدائه القوي في ظل استمرار( في المائة 5.8)+ السوق األول لبورصة الكويت مؤشر  واحتفظ

 أداءتراجع من جهة أخرى، . الشركات واستمرار نمو أرباحإلى مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة  مالسوق لالنضما المتوقعة من ترقية

شهري على أساس  في المائة 1.8، حيث انخفضت أسهم البنوك بنسبة 2019يوليو في المائة من قيمتها في  1.0 وفقدت نسبةالسوق السعودية 

 لقطاعمعنويات التداول السلبية وتعزى (. في المائة 18.7)+ حتى تاريخه أداًء منذ بداية العام على الرغم من كونها من بين القطاعات األفضل 

ً في المنطقة هامش كما تراجعت أنشطة التداولر الفائدة. اسعأهوامش بعد خفض إمكانية تراجع الالبنوك إلى حد كبير إلى   في المائة، 5.1 بنسبة يا

 .مليار دوالر أمريكي  24.3التداوالت قيمة  اجمالي حيث بلغ

 2019 وليويأداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر 

 أسواق األسهم الخليجية
إغالق 
 المؤش  

األداء الشهري 
)%( 

األداء منذ 
بداية العام 

)%( 

القيمة 
السوقية 

 )مليار دوالر(

قيمة التداوالت 
الشهرية )مليون 

 دوالر(

مضاعف 
السعر 

 (xللربحية )

مضاعف 
للقيمة السعر 

ية )  (xالدفتر
 العائد الجاري )%(

   -الكويت 
 
 %3.4 1.5 16.6 3,240.3 117.2 %28.0 %5.8 6,744.1 مؤش  السوق الوزن

      %3.0 %2.4 4,881.6 15مؤش  الكويت  -الكويت 
مؤش  السوق  -الكويت 
      %20.4 %4.9 6,116.7 السعري

 %3.6 2.0 17.9 17,374.2 539.8 %11.6 (%1.0) 8,732.6 السعودية

 %4.7 1.5 13.5 1,093.7 141.6 %8.2 %6.8 5,317.9 أبوظب   

 %4.3 1.0 7.9 1,358.7 101.2 %15.4 %9.8 2,918.4 دن   

 %4.0 1.3 13.9 1,039.5 158.8 %2.0 %0.5 10,505.0 قطر

 %4.5 0.9 11.2 74.0 23.4 %15.7 %5.2 1,547.7 البحرين

 %7.7 0.7 7.7 96.8 16.6 (%13.0) (%3.2) 3,760.6 مسقط

 %3.9 1.6 14.7 24,277.1 1,098.5       إجمال  األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو

 

بأدائها اإليجابي : واصلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تفوقها على نظرائها اإلقليميين منذ بداية العام حتى تاريخه واحتفظت الكويت

هم للشهر السابع على التوالي. كما استمرت انشطة التداول في االرتفاع على عكس التباطؤ الموسمي الذي تشهده تاريخياً. وارتفعت كمية األس

المتداولة  األسهم قيمة، بينما ارتفعت 2019مليار سهم في يونيو  2.63مليار سهم مقابل  4.68في المائة إلى  78بنسبة  2019المتداولة في يوليو 

ارتفع و. 2019مليار دينار كويتي خالل يونيو  0.66مقابل  2019مليار دينار كويتي في يوليو  0.98في المائة، حيث بلغت  48.3بنسبة 

مليار  14.3ابل مليار دينار كويتي مق 33.5، حيث بلغ 2018بأكثر من الضعف مقارنةً بالعام  2019التداوالت اليومية في العام  أنشطةمتوسط 

 .2018دينار كويتي خالل العام 

في المائة، في حين ارتفع مؤشر السوق  5.8، مع ارتفاع مؤشر السوق األول بنسبة 2019وارتفعت المؤشرات الرئيسية الثالث في يوليو 

في المائة. وكانت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية  4.8في المائة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة  2.4الرئيسي بنسبة 

في المائة خالل األشهر السبعة األولى  28فعة هي المستفيد الرئيسي من عملية الترقية كما يتضح من ارتفاع مؤشر السوق األول بنسبة المرت

 20.4. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة سنويفي المائة على أساس  3، بينما شهد مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بلغت نسبتها 2019من العام 

في المائة من اجمالي القيمة السوقية  74منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، حيث شكلت أسهم السوق األول نسبة  2019حتى يوليو في المائة 

 للسوق ككل.
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في المائة.  8.4من حيث األداًء الشهري بنمو بلغت نسبته  تالقطاعاعلى صعيد األداء القطاعي، تصدر مؤشر قطاع االتصاالت قائمة أفضل و

على التوالي. وفيما يتعلق بأرباح البنوك الكبرى،  ،في المائة 4.8في المائة و 5.2البنوك والصناعة بمكاسب بلغت نسبتها  يعه مؤشر قطاعتب

في المائة مقارنة  12.5مليون دينار كويتي في النصف األول من العام بزيادة قدرها  209.1سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح قدره 

وبلغ صافي االيرادات  مليار دينار كويتي. 27.9في المائة ليصل إلى  3.4، مع ارتفاع إجمالي األصول بنسبة 2018ل من العام بالنصف األو

، بينما ارتفعت القروض والسلفيات 2018في المائة مقابل النصف األول من العام  2.2مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها  451.9التشغيلية 

مليار دينار كويتي. أما على صعيد قطاع االتصاالت، بلغت اإليرادات الموحدة  16.2ئة على أساس سنوي لتصل إلى في الما 6.5بنسبة 

في المائة. وبلغت األرباح قبل  61، بما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 2019مليون دينار كويتي في النصف األول من العام  811لمجموعة زين 

في المائة  109، بزيادة قدرها 2019مليون دينار كويتي في النصف األول من العام  354الك واالستهالك استقطاع الفوائد والضرائب واإله

في المائة. وبلغ صافي ايرادات  44بنسبة  واالهالكعلى أساس سنوي بما يعكس ارتفاع هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

في المائة على أساس سنوي مقابل النصف األول من العام  13مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته  97.3النصف األول من العام الحالي 

منذ بداية العام الحالي حتى  . أما على صعيد القطاعات المتراجعة، شهد مؤشر التكنولوجيا أعلى معدل تراجع من حيث كال من األداء2018

 على التوالي. ،في المائة من قيمته 17.0-في المائة و  34.3-بفقده نسبة  2019تاريخه وفي يوليو 

في المائة على أساس شهري بعد أن شهد أفضل أداء على مستوى دول  1.0بنسبة  2019تراجع أداء السوق السعودي في يوليو : السعودية

نقطة نظراً للتراجعات الشديدة التي شهدتها القطاعات  8,732.62. حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 2019الخليجي في يونيو مجلس التعاون 

خه ما الرئيسية مثل البنوك والمواد االساسية خالل الشهر. إال انه على الرغم من ذلك، فإن أداء سوق تداول منذ بداية العام الحالي حتى تاري

في المائة( فيما يعزى إلى التدفقات السلبية الناتجة عن إدراج السوق ضمن مؤشرات  11.6نمواً ثنائي الرقم )+  المؤشر ث سجل، حياً زال جيد

تي مورجان ستانلي وفوتسي راسل وستاندرد أند بورز داو جونز لألسواق الناشئة، هذا إلى جانب قيام الحكومة بالحد من القواعد التنظيمية ال

 األجنبية لألسهم.تحكم الملكية 

على ارتفاع إال ان المؤشر العام تأثر سلباً نتيجة للتراجعات  2019وكان األداء القطاعي مختلطاً، حيث أنهت العديد من القطاعات تداوالت يوليو 

 1.8شهدت تراجعاً بنسبة  التي شهدتها القطاعات الكبرى. وبالنسبة ألسهم قطاع البنوك والتي تعد األفضل أداًء خالل النصف األول من العام،

في المائة على أساس شهري. حيث انهت معظم أسهم البنوك المدرجة ضمن المؤشر تداوالت الشهر على تراجع، مع انخفاض سعر سهم 

 2.7-)في المائة( والبنك السعودي البريطاني  3.5-في المائة على أساس شهري. تبعه سهمي بنك الرياض ) 8.3مجموعة سامبا المالية بنسبة 

 في المائة على أساس شهري. 1.3في المائة(، في حين انخفض سعر سهم مصرف الراجحي بنسبة  2.7-في المائة( والبنك السعودي الفرنسي )

في المائة على  6.3في المائة على أساس شهري في يوليو، حيث انخفض سعر سهم سابك بنسبة  2.8كما تراجع مؤشر المواد األساسية بنسبة 

في  3.4في المائة و  6.3أساس شهري، تبعه سهم شركة التعدين العربية السعودية وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بتراجع بلغت نسبته 

، فقد ارتفع مؤشر قطاع االتصاالت بنسبة 2019ى أساس شهري. أما على صعيد القطاعات الرئيسية التي حققت مكاسب خالل يوليو المائة عل

في المائة على أساس سنوي، في حين قفز سعر سهم زين السعودية بنسبة  4.1في المائة، حيث سجل سهم االتصاالت السعودية نمواً بنسبة  3.8

في  0.3في المائة( ومؤشر إدارة وتطوير العقارات )+ 2.7أساس شهري. واغلق مؤشر صناديق العقارية المتداولة )+ في المائة على 13.1

 أداء صناديق العقارات المتداولة على المؤشر األخير.   تفوقالمائة( على ارتفاع، مع 

مليون لاير سعودي في الربع الثاني من  2,580بقيمة وعلى صعيد إعالنات األرباح الرئيسية، أعلن بنك الراجحي عن تحقيق صافي أرباح 

. كما ارتفع 2018مليون لاير سعودي في الربع الثاني من العام  2,474في المائة على أساس سنوي مقابل  4.3، بنمو بلغت نسبته 2019العام 

افي الدخل من العموالت الخاصة والدخل من رسوم في المائة على خلفية نمو ص 13.4صافي الدخل نتيجة لزيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 

يق صافي ربح بقيمة قمن جهة أخرى، أعلن البنك األهلي التجاري عن تح الخدمات البنكية وتحويل العمالت األجنبية ودخل العمليات األخرى.

مليار لاير سعودي في  2.17تقريباً مقابل  في المائة 24، بنمو بلغت نسبته حوالي 2019مليار لاير سعودي في الربع الثاني من العام  2.69
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، حيث إن النمو في صافي الدخل كان ناتجاً عن ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات. 2018الربع الثاني من العام 

رتفاع في صافي دخل العموالت في المائة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى اال 8.5ارتفع إجمالي دخل علميات البنك األهلي التجاري بنسبة و

الخاصة و دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل من تحويل عمالت أجنبية ودخل االستثمارات كما انخفضت مصاريف العمليات األخرى. على 

يار لاير مل 2.12، حيث بلغ 2019في المائة في الربع الثاني من العام  68.4صعيد منفصل، أعلنت سابك عن انخفاض صافي الربح بنسبة 

فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة  2018مليار لاير سعودي في الربع الثاني من العام  6.7سعودي مقابل 

 سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

األفضل أداًء على مستوى دول مجلس التعاون   -المالي سوق دبي  -كان سوق أبوظبي لألوراق المالية إلى جانب نظيره اإلماراتي : االمارات

في المائة على أساس شهري. وأغلق المؤشر عند مستوى   6.8، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة 2019الخليجي في يوليو 

في المائة على أساس شهري  21.4حيث ارتفع بنسبة نقطة، وكان األداء القطاعي إيجابياً. وكان مؤشر قطاع العقارات األفضل أداًء  5,317.90

في المائة على أساس  21في المائة. تبعه مؤشر قطاع السلع االستهالكية بنمو بلغت نسبته  22.2على خلفية نمو سهم شركة الدار العقارية بنسبة 

في  7.1كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة . 2019في المائة على أساس شهري في يوليو  56.8شهري، حيث ارتفع سعر سهم أسماك بنسبة 

في المائة على أساس شهري، في حين سجل سهمي مصرف  7.6المائة على أساس سنوي على خلفية ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي األول بنسبة 

إيرادات بنك أبوظبي األول في نمت و على التوالي. ،في المائة 7.5في المائة و  8.2أبوظبي اإلسالمي وبنك أبوظبي التجاري نمواً بنسبة 

مليار درهم  6.3مليار درهم إماراتي. وبلغ صافي الربح  10.1في المائة على أساس سنوي وبلغت  3بنسبة  2019النصف األول من العام 

بيان الصادر عن قاً للفي المائة على أساس سنوي مدفوعاً بنمو اإليرادات ومراقبة التكاليف وإدارة المخاطر، وف 4إماراتي بنمو بلغت نسبته 

مليون درهم إماراتي  2,887.1بنك. من جهة أخرى، بلغت صافي إيرادات مجموعة مصرف أبوظبي اإلسالمي في النصف األول من العام ال

 . وارتفع صافي2018مليون درهم إماراتي في النصف األول من العام  2,728.8في المائة على أساس سنوي مقابل  5.8بنمو بلغت نسبته 

درهم  1,163مليون درهم إماراتي مقابل  1,230.5في المائة خالل نفس الفترة إلى  5.8بنسبة  2019ربح المجموعة للنصف األول من العام 

، 2019في المائة على أساس شهري في يوليو  3.4. كما شهد مؤشر قطاع االتصاالت نمواً بنسبة 2018إماراتي في النصف األول من العام 

 في المائة على أساس شهري. 15نمواً بنسبة  وريدوأفي المائة على أساس شهري، في حين سجلت  3.4عر سهم اتصاالت بنسبة حيث ارتفع س

في المائة  9.8، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2019جاء مؤشر سوق دبي المالي في الصدارة كأفضل األسواق الخليجية أداًء في يوليو 

كأحد أفضل األسواق أداًء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وأنهى المؤشر تداوالت الشهر عند  2019السبعة األولى من العام وأنهى األشهر 

نقطة في ظل اغالق كافة المؤشرات القطاعية على ارتفاع. ومال معامل انتشار السوق نحو األسهم الرابحة، حيث لم يتراجع  2918.4مستوى 

في المائة على  18فقط في سوق دبي المالي بنهاية تداوالت الشهر. وكان قطاع العقارات األفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة  سوى سهمين اثنين

في المائة( وأرابتك  18.8في المائة( وشركة إعمار للتطوير )+  23.7أساس شهري بدعم من األداء القوي لسهم شركة إعمار العقارية )+ 

في  3في المائة تقريباً، حيث أعلنت الشركة عن تسجيل نمواً بنسبة  5كما سجل سهم إعمار مولز نمواً بنسبة  ة(.في المائ 16.5القابضة  )+

مليار درهم إماراتي في النصف  1.102مليار درهم إماراتي مقابل  1.130، حيث بلغ 2019المائة في صافي الربح في النصف األول من العام 

في المائة على أساس سنوي لتصل إلى  6بنسبة  2019إيرادات إعمار مولز في النصف األول من العام . وارتفعت 2018األول من العام 

في المائة على أساس شهري، حيث ارتفع  14.3مليار درهم إماراتي. وجاء مؤشر السلع االستهالكية ثانياً، حيث حقق مكاسب بنسبة  2.227

في المائة تقريباً خالل  15في المائة، في حين ارتفع سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة  17.1سعر سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 

في المائة بدعم من األداء القوي لسهم سوق دبي المالي الذي قفز  13.1الشهر. كما ارتفعت أسهم شركات االستثمار والخدمات المالية بنسبة 

ً  33.1بنسبة  في المائة على خلفية ارتفاع سعر سهم بنك اإلمارات  4.2 مؤشر قطاع البنوك بنسبة في المائة على أساس شهري. كما ارتفع أيضا

بنك اإلمارات  وأعلنفي المائة على أساس شهري.  4.1في المائة على أساس شهري، وسهم بنك دبي اإلسالمي بنسبة  4.9دبي الوطني بنسبة 
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مليار درهم إماراتي،  7.5في المائة على أساس سنوي وصوالً إلى  49بة بنس 2019دبي الوطني عن نمو ارباحه في النصف األول من العام 

 مليار درهم إماراتي. 2.1حيث تتضمن النتائج ربحاً ناتج عن التخلص من حصة مسيطرة في نتورك انترناشيونال بقيمة 

شهدته خالل الشهر السابق، حيث أغلق في اعقاب االرتفاع الذي  2019في المائة( في يوليو  0.5: ظل أداء بورصة قطر مستقراً )+ قطر

ً أوسع من السوق،  10505.00عند مستوى  20مؤشر بورصة قطر  نقطة. كما أكد مؤشر بورصة قطر لجميع األسهم، والذي يغطي نطاقا

وان مال في األغلب  في المائة خالل الشهر. وكان معامل انتشار السوق متوازناً إلى حد ما 0.1استقرار أداء السوق من خالل ارتفاعه بنسبة 

. وكان مؤشر قطاع االتصاالت 2019سهماً في يوليو  26سهماً ارتفاعاً في أسعارها، بينما تراجع أداء  20نحو األسهم المتراجعة، حيث سجلت 

ى أساس شهري. في المائة عل 9.3ريدو بنسبة وفي المائة على أساس شهري بدعم من ارتفاع سهم ا 5.8هو األفضل أداًء، حيث ارتفع بنسبة  

في المائة(  3.3في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سهم شركة المالحة القطرية )+ 2.1تبعه مؤشر قطاع النقل بنمو بلغت نسبته 

يث ، ح2019في المقابل، واصل مؤشر قطاع العقارات تراجعه في يوليو  في المائة(. 2.2ناقالت ) –وسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

 3.5تراجعاً بنسبة  في المائة من قيمته على أساس شهري. كما شهد مؤشر قطاعي الصناعات والتأمين اداًء سلبياً وسجال 1.0فقد القطاع نسبة 

، حيث 2019على التوالي. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية األكثر نشاًطا من حيث القيمة المتداولة خالل يوليو  ،في المائة 1.2في المائة و

في المائة من إجمالي قيمة التداوالت، تبعه قطاعي الصناعات والبضائع والخدمات االستهالكية باستحواذهما على  41.9استحوذ على نسبة 

 على التوالي. ،مائة من اجمالي قيمة التداوالت الشهريةفي ال 12.7في المائة و 20.1

 15.7أدائه القوي واحتفظ بمركزه كثاني أفضل المؤشرات الخليجية أداء منذ بداية العام حتى تاريخ )+مؤشر بورصة البحرين  : واصلالبحرين

األداء تأثر نقطة. و 1,547.68غلق عند مستوى وأ 2019 يوليوفي المائة على أساس شهري في  5.2بنسبة في المائة( حيث ارتفع المؤشر 

في المائة  31.9في المائة على أساس شهري وبنسبة  8.1بصفة رئيسية بأداء قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة القطاعي 

 9.2د وبنك البحرين والكويت حيث ارتفعاً بنسبة منذ بداية العام حتى تاريخه. وكان أداء القطاع مدفوعاً بالنمو الذي سجله البنك األهلي المتح

في المائة  3.7على أساس شهري. كما كان أداء قطاع الخدمات ايجابياً هو اآلخر، مسجالً نمواً بنسبة  ،على التوالي ،في المائة 14.3في المائة و

في المائة  6.1، في حين ارتفع سهم بتلكو بنسبة في المائة على أساس شهري 11.4على أساس شهري على خلفية نمو سهم زين البحرين بنسبة 

 0.8في المائة و 3.7على أساس شهري. اما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد مؤشر قطاع الفنادق والسياحة ومؤشر قطاع التأمين نسبة 

 على التوالي.  ،في المائة من قيمتهما

ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد من التراجع  للشهر العاشر على التوالي 2019 يوليومرة أخرى في  30تراجع مؤشر سوق مسقط  :عمان

نقطة، بما دفع بأداء  3,760.63تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  وأنهىفي المائة خالل الشهر  3.2بنهاية الشهر. حيث انخفض المؤشر بنسبة 

في المائة.  13.0حتى تاريخه ليكون األدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مسجالً نمواً بنسبة  2019ية العام المؤشر منذ بدا

في المائة من قيمته على أساس  4.5وتراجعت كافة المؤشرات القطاعية بنهاية الشهر بدون استثناء، حيث فقد مؤشر القطاع الصناعي نسبة 

في المائة  2.8في المائة واخيراً مؤشر القطاع المالي بتراجع بلغت نسبته  4.0-دمات بخسائر شهرية بلغت نسبتها شهري، تبعه مؤشر قطاع الخ

 على أساس شهري. 

 


