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حتليل أثر جائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية العربية
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ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل املسامهة يف حتليل أثر جائحة كوفيد  19على مؤشرات
األسواق املالية العربية خالل الفرتة املمتدة من  1ديسمرب  2019إىل  31ماي ،2020
وقد مت اعتماد فرتتني للدراسة :الفرتة األوىل قبل تفشي جائحة كوفيد  19والفرتة الثانية
أثناء تفشي جائحة كوفيد  ،19ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام البياانت اليومية
لعينة مكونة من إحدى عشر مؤشر ممثل لألسواق املالية العربية .مت معاجلة هذه البياانت
ابستخدام الربامج اإلحصائية spss19 :و ،Excel 2007حيث اعتمدان اختبار t
للعينتني املرتبطتني عند مستوى داللة  .%5أظهر التحليل اإلحصائي وجود أتثري سليب
جلائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية العربية من خالل وجود فروق معنوية
ذات داللة إحصائية يف املؤشرات بني الفرتتني ،جتسد هذا التأثري السليب أساسا يف
اخنفاض قيم املؤشرات بنسبة %15.67وزايدة درجة تذبذهبا بنسبة .%51.74
كلمات مفتاحية :جائحة كوفيد  ،19مؤشرات السوق ،العوائد اليومية ،األسواق املالية العربية.
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ANALYSIS OF THE COVID -19 PANDEMIC’S IMPACTON
THE INDICATORS OF ARAB FINANCIAL MARKETS
- SELECTED CASES FROM 11 ARAB COUNTRIES FOR THE
PERIOD (DECEMBER 2019-MAY 2020) ABSTRACT

The study contributed to the analysis of Covid-19 pandemic’s
impact of on the indicators of Arab financial markets during the
period from 1 December 2019 to 31 May 2020, during which two
study periods were adopted: The first period before the Covid-19
pandemic outbreak and the second period during the Covid-19
pandemic outbreak. To achieve the objectives of the study, daily data
were used for a sample of eleven representative indicators for Arab
financial markets. This data was processed using statistical programs:
SPSS19 and Excel 2007.We adopted the T test for the two associated
samples at a 5% indication level. Statistical analysis showed a negative
impact of the Covid-19 pandemic on Arab financial market indicators
by having statistically significant differences in indicators between the
two periods, mainly reflecting a 15.67% decline in indicator values
and a 51.74% as well as the increase in their volatility.
KEYWORDS: Covid–19 pandemic, Market indicators, Daily Return,

Arab Financial markets.
JELCLASSIFICATION: G1, G15.
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L'ANALYSE DE L'IMPACT DE LA PANDÉMIE COVID-19
SUR LES INDICATEURS DES MARCHÉS FINANCIERS
ARABES : CAS CHOISISDE 11 PAYS ARABES POUR LA
PÉRIODE (DÉCEMBRE 2019 - MAI 2020)
RÉSUMÉ

L’étude vise à contribuer à l'analyse de l'impact de la pandémie
covid-19 en usant des indicateurs des marchés financiers arabes au
cours de la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, ou où deux
périodes d'étude ont été retenues : la première période précède
l’apparition de la pandémie covid-19 et la deuxième, durant la
pandémie. Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, les données
quotidiennes d’un échantillon de onze indicateurs représentants les
marchés financiers arabes ont été utilisées. Leur traitement s’est
effectué à l’aide des programmes statistiques : spss19 et Excel 2007.
Nous avons adopté paired samples t-test à un niveau de signification
de 5%. L'analyse statistique a démontré l’impact négatif de la
pandémie covid-19 sur les indicateurs des marchés financiers arabes
par la présence de différences statistiquement significatives dans les
indicateurs entre les deux périodes, cet effet négatif s'est
principalement traduit par la baisse de 15,67% des valeurs des indices
et l'augmentation de leur volatilité de 51,74%.
MOTS CLÉS: Pandémie covid-19, indicateurs boursiers, Revenu

journalier, marches financiers arabes.
JELCLASSIFICATION : G1, G15.

مقدمة

 وامتدت أضراره إىل أن خلفت،2019  الصني منذ ديسمرب19 اجتاح وابء كوفيد
 فما إن أعلنت احلكومة الصينية عن أول حالة إصابة،أزمة إنسانية وصحية غري مسبوقة
 حىت اجتاح هذا الوابء العامل يف فرتة وجيزة امتدت إىل أكرب االقتصادايت19 بكوفيد
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أتثريا يف العامل ،حىت اعتربت جائحة عاملية من قبل منظمة الصحة العاملية بتاريخ 12

مارس .(Zeren, Hizarci ,2020, p. 79) 2020
لقد أدت اإلجراءات االحرتازية الحتواء كوفيد  19من قبل الدول إىل إحداث هبوط
اقتصادي ،هذا ما أكدته العديد من الدراسات والتقارير العاملية ،حيث أصبح من
الضروري على صانعي السياسات املالية يف الدول تقدير توقعات النمو االقتصادي واملايل
للفرتة القادمة.
امتدت جائحة كوفيد  19إىل الدول العربية حيث تطور بشكل سريع ،مما أجرب
حكومات الدول العربية على جماهبته من خالل اختاذ العديد من اإلجراءات االحرتازية
ختص خمتلف املعامالت التجارية واملالية.
ويتأثر مؤشر سوق األوراق املالية ابلتيريات احلاصلة يف عناصر البيئة االقتصادية ،حيث
تؤدي إىل تقلبات اقتصادية تؤثر ابنتظام على مستوايت النشاط االقتصادي واملايل ،وعلى
حركة مؤشر السوق "صعودا أو نزوال،)Al-abedallat and Al Shabib 2012, p 130(.
األمر الذي جعل دراسة أتثري جائحة كوفيد  19على تطور مؤشرات األسواق املالية العربية
ذو أمهية ،حيث جاءت هذه الدراسة لتقدم حتليال إحصائيا لتأثري جائحة كوفيد19 -على
أسواق األسهم العربية ،من خالل حماولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل:
"ما مدى أتثري جائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية العربية"؟

هبدف اإلجابة على هذه اإلشكالية سنحاول تقسيم فرتة الدراسة (ديسمرب -2019
ماي  )2020إىل فرتتني بناء على تواريخ بداية جائحة كوفيد  19يف الدول املدروسة،
حيث الحظنا أن بداية شهر مارس  2020كانت اجلائحة موجودة يف مجيع الدول
املدروسة وعليه مت تقسيم الفرتتني كتايل:
 الفرتة األوىل :ديسمرب  ،2019جانفي وفيفري 2020؛ الفرتة الثانية :مارس ،أفريل وماي .2020134
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فرضية الدراسة
بناء على نتائج الدراسات السابقة وعلى واقع املمارسات السلوكية يف األسواق املالية
املدروسة يف ظل األزمات املالية السابقة تنص فرضية الدراسة على مايلي" :يوجد اخنفاض

معنوي ذو داللة إحصائية يف أداء مؤشرات األسواق املالية العربية خالل فرتة جائحة
كوفيد "19
أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة بشكل عام إىل حتليل أثر جائحة كوفيد  19على مؤشرات

األسواق املالية العربية خالل الفرتة ديسمرب -2019ماي  ،2020حيث مت تقسيمها إىل
فرتتني متساويتني قبل وأثناء اجلائحة ،وخبصوص املتيريات املدروسة فتم اعتماد حركة
املؤشرات خالل الفرتتني ودرجة تقلبها ،وميكن ذكر أهداف الدراسة بشيء من التفصيل
فيما يلي:
 تقدمي حتليل تطوري ملؤشرات األسواق املالية العربية املدروسة خالل فرتيت الدراسة؛ حتديد درجة تذبذب قيم املؤشرات من األسواق املالية املدروسة خالل فرتيت الدراسة؛ تقدمي حتليل مقارن خيص عينة الدراسة ومتيرياهتا(متوسط املؤشرات اليومية ،ودرجةتقلبها) تبعا لفرتيت الدراسة(قبل وأثناء اجلائحة)؛
 حتديد درجة أتثري جائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية العربية املدروسةخالل الفرتة الثانية.
 -1اإلطار املفاهيم للدراسة:

هبدف ضبط وحتديد متيريات الدراسة ،سنحاول يف هذا اجلانب ،تقدمي مفاهيم
وأسس تتعلق ابإلطار املفاهيمي ملؤشرات األسواق املالية ،حيث سنركز على مفهوم وحركة
مؤشر السوق ،وذلك فيما يلي:
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 -1-1مفهوم مؤشر السوق

يعترب املؤشر ثمثابة حجر األساس للسوق ،حيث يتم حسابه ابستخدام حركة أسعار
األسهم األساسية ( ، )Mahalakshmi et la. 2020, p: 2كما يعد من الدالئل اهلامة
اليت يعتمد عليها احملللون واملستثمرين يف بناء قراراهتم االستثمارية يف األسواق املالية ،وفيما
يلي أهم اجلوانب النظرية املتعلقة ثمؤشر السوق.
تتعدد املفاهيم اخلاصة ثمؤشر السوق بتعدد استخداماته ،حيث يعرف على
أنه":مقياس ألداء سوق األوراق املالية يتم حسابه من خالل املتوسط املرجح لألسهم
املختارة ( ،)Tanveer, et la 2017,p :71كما عرف مؤشر السوق أبنه :مؤشر إحصائي
يستخدم كمعيار لقياس األداء العام للسوق ،وخيتلف من حيث أسلوب احلساب وعدد
األوراق املالية حلساب املؤشر ()Al-abedallat and Al Shabib 2012, p:131
يف ذات السياق ميكن اعتبار مؤشر السوق أداة لقياس حالة السوق املايل حيث جاء
حسب (ايرة ،2018 ،ص )61.ما يلي":رقم قياسي يقيس مستوى األسعار يف السوق
ويعكس أسعار التعامل يف سوق معينة ،سواء ابلزايدة أو النقصان ،وابالستناد على عينة
من أسهم الشركات اليت يتم تداوهلا ،وغالبا ما يتم اختيار العينة بشكل يتيح للمؤشر أن
يعكس حالة سوق األوراق املالية املراد قياسه" ،كما يعترب مؤشر السوق" :تقنية تعطي
ملستعمليها نظرة شاملة على تطور أسعار سوق البورصة يف وقت معني ،وعامة ما يكون
األساس احلسايب للمؤشر حمدودا على عينة من القيم املتداولة اليت هلا متثيل على السوق
موضوع الدراسة (درابل ،2014 ،ص.)31 .
من خالل املفاهيم املقدمة ملؤشر السوق نستنتج ما يلي:
 يعطى نظرة شاملة على األداء الكلي للسوق املايل املمثل له ( األداء اليومي،الشهري ،السنوي)؛
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 يسمح إبجراء العالقات السببية بني خمتلف األسواق املالية ،والقطاعات املدرجة يفالسوق؛
 يستخدم كدليل اسرتشادي يف اختاذ القرارات االستثمارية؛ يسمح إبجراء خمتلف التنبؤات املستقبلية لألسواق املالية. 2-1حاالت مؤشر السوق:

تتيري حركة مؤشر السوق عرب الزمن يوميا ،شهراي وسنواي ،حيث ميكن التمييز بني
ثالث حاالت :حالة سوق انزلة إذا كانت قيمة املؤشر تتناقص خالل فرتة زمنية معينة،
حبيث يكون اجتاه خط العام للمؤشر ينحدر من األعلى إىل األسفل ابجتاه اليمني أي
يكون ذو ميل سالب ،يف حني نكون أمام حالة سوق متوازنة إذا كانت قيمة املؤشر
تتحرك صعودا ونزوال ابنتظام خالل فرتة زمنية معينة ،حبيث يكون اجتاه اخلط العام
للمؤشر خط أفقي ،أما حالة سوق صاعدة تكون إذا كانت قيمة املؤشر تتزايد خالل فرتة
زمنية معينة ،حبيث يكون اجتاه خط العام للمؤشر ينحدر من األسفل إىل األعلى ابجتاه
اليمني أي يكون ذو ميل موجب.

الشكل رقم  :1احلاالت املمكنة حلركة مؤشرات السوق
خط االجتاه العام (حالة ملؤشر صاعد)

مؤشرات الدراسة
االجتاه العام (حالة ملؤشر اثبت)
خط االجتاه العام (حالة ملؤشر انزل)
الفترة (باأليام)
املصدر :من تصور الباحثني بناء على احلاالت املمكنة ملؤشرات الدراسة
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 -2قراءة يف تطور كوفيد  19على الصعيد العريب:
أحلقت جائحة كوفيد 19-أضرارا كبرية ابالقتصاد العاملي ،وعصفت آاثرها السلبية

وتكاليفها الباهظة بكافة قطاعات األعمال وكربايت الشركات ،إذ كان للشلل االقتصادي
العاملي انعكاسات على األسواق املالية ،حيث شهدت مؤشراهتا اخنفاضا ابرزا منذ بداية
تفشي الوابء.
على غرار دول العامل شهدت املنطقة العربية تطور سريع لكوفيد  19حيث يف شهر
مارس تفشى يف معظم الدول العربية ،وأصبح وابء يهدد املنطقة العربية يف مجيع اجملاالت،
حيث يبني الشكل رقم  2تطور انتشار اجلائحة يف الدول العربية املدروسة.
الشكل رقم  :2تطور حاالت كوفيد  19خالل الفرتة الثانية للدراسة

تطور حاالت كوفيد  19خالل الفرتة الثانية
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المصدر:مخرجات برنامجExcel 2007باالستعانة بقاعدة البيانات:
https://ourworldindata.org/coronavirus-data

تتعدد اجملاالت اليت هلا عالقة بتطور جائحة كوفيد  19يف الدول العربية على غرار،
أسعار النفط ،األمن اليذائي ،مؤشرات األسواق املالية ،وخمتلف القطاعات االقتصادية،
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لذلك ترتكز هذه الدراسة على إجراء حتليل تطوري ألاثر اجلائحة على مؤشرات األسواق
املالية يف بعض الدول العربية ،من خالل مقارنة وضعيتها قبل وأثناء اجلائحة.
من خالل الشكل أعاله وابالستناد إىل التحليل التطوري حلاالت اإلصابة بكوفيد
 19على الصعيد العريب عموما واحلاالت املختارة للدراسة خصوصا ،نلحظ وجود تزايد
مستمر هلذه احلاالت خالل الفرتة املعنية ابجلائحة (الفرتة الثانية) ،حيث يفسر هذا بفرتة
انطالق اجلائحة وعدم بلوغ ذروهتا يف مجيع األسواق املالية املدروسة.
 -3عرض وحتليل للدراسات ذات الصلة

إن املتتبع لألحداث االقتصادية احلالية يدرك أمهية وجود دراسات تناولت حالة
األسواق املالية الدولية يف ظل تفشي جائحة كوفيد  ،19لذلك أسهمت العديد من
الدراسات احلديثة يف حتديد طبيعة العالقة بني هذين املتيريين ،فمثال جند دراسة ( Qing
 )H., Junyi L., Sizhu W., & Jishuang Y.,حاولت اختبار التأثري املباشر لتداعيات
جائحة كوفيد  19على أسواق أسهم الدول األكثر أتثرا ابجلائحة وهي :الصني ،الياابن،
كوراي اجلنوبية ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا ،أملانيا والوالايت املتحدة األمريكية ،حيث مت
استخدام اختبار  tواختبار  Mann Whitneyلدراسة الفروق يف عوائد السوق قبل وأثناء

اجلائحة خالل الفرتة املمتدة من  1جوان  2019إىل  16مارس  .2020توصلت الدراسة
إىل وجود أتثري سليب لكن قصري األجل للجائحة على أسواق األسهم يف الدول املدروسة،
كما أن له أاثر غري مباشرة بني الدول األسيوية واألوروبية واألمريكية .ويف سياق مشابه
تناولت دراسة( )Ali M., Alam N., & Rizvi S. A. R.,اثر جائحة كوفيد  19على
عوائد السوق لنفس الدول السابقة ابإلضافة إىل اململكة املتحدة وسويسرا ،حيث مت
استخدام مؤشرات األسواق اجلهوية وبورصات السلع الرئيسة للتحقيق يف آاثر اجلائحة
على هذه األسواق ،للفرتة املمتدة من ديسمرب  2019إىل  10مارس  ،2020واليت
قسمت إىل  3مراحل ،مرحلة ظهور اجلائحة يف الصني ،مرحلة انتشار اجلائحة يف أسيا
139

Les Cahiers du Cread -Vol. 36 - n° 03 - 2020

وأورواب ،ومرحلة انتشار اجلائحة يف أمريكا الشمالية .أظهرت نتائج الدراسة وجود أتثري
سليب جلائحة كوفيد  ،2019على األسواق املدروسة من خالل آتكل ربع الثروة يف مدة
شهر ابإلضافة إىل زايدة متوسط تقلب أسواق األسهم يف الوالايت املتحدة واململكة
املتحدة وأملانيا وكوراي اجلنوبية ،كما شهدت املؤشرات األوروبية أعلى تقلب يف املرحلة
الثالثة على الرغم من أن املرحلة الثانية سجلت معدل وفيات أعلى يف أوراب.
يف نفس الوقت حاولت دراسة ( )Ashraf B. N.حتديد مدى استجابة أسواق
األسهم يف  64دولة جلائحة كوفيد  19خالل الفرتة املمتدة من  22جانفي  2020إىل
 17أفريل  ،2020ابعتماد تقنية البياانت املقطعية لتقدير أتثري التييري يف احلاالت
والوفيات املؤكدة للجائحة ،حيث توصلت إىل أن أسواق األسهم املدروسة استجابت
بشكل سليب لنمو احلاالت املؤكدة لكوفيد  ،19حيث اخنفضت عوائد السوق عند زايدة
احلاالت املؤكدة ،كما توصلت الدراسة إىل أن أسواق األسهم تفاعلت بشكل أكثر مع
منو عدد احلاالت املؤكدة مقارنة مع منو عدد الوفيات ،كما اختلفت استجابة أسواق
األسهم ثمرور الوقت حيث كان رد فعل السوق السليب قواي خالل األايم األوىل لتسجيل
احلاالت املؤكدة ،مث بني  40و  60يوما بعد تسجيل احلاالت املؤكدة األولية .كما عملت
دراسة ( )Dayong Z., Min H. & Qiang J.على توضيح العالقة بني خماطر سوق
األسهم وتفشي كوفيد  19يف  10دول األكثر تسجيال لإلصاابت ،واليت بلغ هبا عدد
احلاالت املؤكدة جمتمعة  466.693حالة ،وذلك ابستخدام االحنراف املعياري للعوائد
اليومية ومعامل االرتباط لتوضيح طبيعة ردة فعل السوق اجتاه انتشار اجلائحة .توصلت
الدراسة إىل أن خماطر األسواق املالية العاملية قد زادت بشكل كبري استجابتا للوابء ،وأن
ردود فعل أسواق األسهم منفردة ارتبطت بشكل واضح بشدة تفشي املرض يف كل بلد،
وتسببت حالة عدم اليقني الكبري اليت واكبت انتشار الوابء واخلسائر االقتصادية املرتبطة به
يف جعل األسواق متقلبة للياية وال ميكن التنبؤ هبا.
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يف ذات السياق هدفت دراسة ( )Okorie D. I., Lin B.إىل حتديد أتثري عدوى
جائحة كوفيد  19على أسواق األسهم ألكثر من  32دولة مصابة ابجلائحة ،اعتبارا من
 31مارس  ،2020متت الدراسة على فرتتني قبل وأثناء اجلائحة ،ابستخدام االرتباط،
أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أتثري عدوى جائحة كوفيد  19على أسواق األسهم ابلرغم
من تالشي هذا التأثري مع مرور الوقت بعودة نشاط أسواق األسهم إىل سابقه.أما
خبصوص انتقال عدوى كوفيد  19إىل األسواق املالية جاءت دراسة
( )Akhtaruzzaman M., Boubaker S. and Sensoy Aهبدف إبراز كيفية انتقال
هذه العدوى إىل األسواق املالية للصني ودول  ،G7خالل جائحة كوفيد  ،19حيث
أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات املدرجة يف هذه األسواق ،سواء املالية أو غري املالية
على حد سواء ،تشهد ارتفاعا معتربا يف معامالت االرتباط بني عوائد أسهمها ،إال أن،
حجم االرتفاع يف معامالت االرتباط أعلى بكثري ابلنسبة للشركات املالية أثناء تفشي
كوفيد  ،19مما يشري إىل أمهية دورها يف انتقال العدوى املالية.
ويف بيئة أخرى تناولت دراسة )Shehryar Ahmed( :أتثري كوفيد  19على أداء
سوق األسهم الباكستانية ،حيث اعتمدت على احلاالت اإلجيابية املتعلقة بـكوفيد 19
وعدد الوفيات ابإلضافة إىل حاالت التعايف وأسعار اإلغالق ملؤشر  PSX 100للنصف
األول من سنة .2020حيث أشارت نتائج الدراسة إىل أن حاالت التعايف من كوفيد 19
تؤثر على أداء مؤشر PSX 100يف حني ال يوجد أتثري حلاالت اإلصابة والوفيات اليومية
على أداء مؤشر .PSX 100
كما هدفت دراسة ( )Sansaإلبراز أثر كوفيد  19على األسواق املالية يف الصني
والوالايت املتحدة األمريكية خالل الفرتة من  01مارس  2020إىل  25مارس .2020
ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة مؤشر بورصة شنيهاي كعينة للصني و مؤشر داو
جونز ببورصة نيويورك كعينة للوالايت املتحدة ،حيث طبقت منوذج االحندار اخلطي
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البسيط بني حاالت اإلصابة بكوفيد  19كمتيري مستقل وأداء مؤشر بورصة شنيهاي
ونيويورك كمتيري اتبع .توصلت الدراسة اىل وجود هناك عالقة ارتباط قوية موجبة بني
كوفيد  19ومؤشر بورصة شنيهاي ومؤشر داو جونز) خالل الفرتة من  1مارس 2020
إىل  25مارس .2020
يف حني تناولت دراسة ( (Zeren and Hizarciاثر جائحة كوفيد  19على أسواق
األسهم املالية لعينة خمتارة من املؤشرات ،حيث مت استخدام البياانت اليومية للفرتة من 23
يناير  2020إىل  13مارس  ،2020من خالل دراسة العالقة التكاملية بني حاالت
اإلصاابت اإلمجالية وأداء املؤشرات املختارة ،توصلت الدراسة إىل وجود عالقة تكاملية
بني حاالت اإلصابة بكوفيد  19واملؤشرات KOSPI ،SSE :و IBEX35يف حني عدم
وجود عالقة تكامل مع املؤشرات. DAX30، CAC40 ، MIB ،FTSE :
 -4الطريقة واألدوات:

 1-4جمتمع وعينة الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أسواق األسهم العربية ،ابختالف حجم تداوالهتا
وعمالهتا ،ومتاشيا مع أهداف الدراسة املسطرة مت اختيار عينة متكونة من  11مؤشر ممثل
لألسواق املالية العربية ،بناء على توفر معطيات املؤشرات املختارة للدراسة خالل الفرتة
املستهدفة ،حيث مت احلصول على بياانت الدراسة من عدة مصادر سواء ابلنسبة لقيم
املؤشرات أو لتطور حاالت اإلصابة بكوفيد  ،19حيث أمهها موقع  investingو موقع
تداول ،ابإلضافة إىل مواقع األسواق املالية املدروسة.
 .2-4حدود الدراسة:

حتاول الدراسة تسليط الضوء على أتثر حركة مؤشرات األسواق املالية العربية جبائحة
كوفيد  ،19وتقع حدود هذه الدراسة فيما يلي:
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متغريات الدراسة :تتحدد متيريات الدراسة يف متوسط املؤشرات ودرجة تقلبها لألسواق

املالية العربية املدروسة؛

فرتيت الدراسة :مت حتديد فرتة الدراسة بـ 6 :أشهر 3 ،أشهر قبل اجلائحة (ديسمرب
 ،2019جانفي وفيفري  )2020و 3أشهر أثناء اجلائحة ( مارس ،أفريل وماي ،)2020
حيث اعتمدان يف اختيار احلدود الزمنية على تتبع تفشي اجلائحة ابلدول العربية ،حيث
معظم دول عينة الدراسة مل تعلن عن تسجيل إصابة إىل بنهاية شهر فيفري وبداية مارس؛
بيئة الدراسة :مت اختيار  11مؤشر من األسواق املالية العربية بناءا على توفر معطيات

الدراسة ،وميكن إجياز هذه األسواق املالية واملؤشرات املمثلة هلا كتايل:
اجلدول رقم :1مؤشرات عينة الدراسة
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

المؤشر الممثل لها في الدراسة
مؤشر دزاير اندكس)(DZAIRINDEX
مؤشر السوق الرئيسية تاسي )(TASI
مؤشر )(EGX 30
مؤشر سوق دبي العام)(DFMGI
مؤشر بورصة قطر)(GNRI
مؤشر سوق البحرين العام)(BSEX
مؤشر سوق مسقط )(MSM30
مازي عائم)(MASI
توناندكس)(PX1
مؤشر القدس)(AL-QUDS
مؤشر )(DWX

األسواق المالية العربية
بورصة الجزائر
السوق المالي السعودي
البورصة المصرية
سوق دبي لألوراق المالية
السوق المالي القطري
بورصة المنامة البحرين
بورصة مسقط عمان
بورصة الدار البيضاء
بورصة تونس
سوق فلسطين لألوراق المالية
السوق المالي السوري

املصدر :من إعداد الباحثني

 .3-4األساليب والربامج اإلحصائية املستخدمة:

لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدان على املنهج الوصفي من خالل حماولة وصف ،قراءة
وحتليل اجلوانب االقتصادية جلائحة كوفيد  19على الصعيد العريب ،واستعراض جمموعة من
الدراسات السابقة على املستوى العاملي ،كما استخدمنا املنهج االستقرائي من خالل
دراسة تطبيقية على  11مؤشر لألسواق املالية العربية،خالل فرتة  6أشهر ،ومن أجل
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معاجلة البياانت املالية املتوفرة مت استخدام الربامج اإلحصائية ،spss19و،Excel2007
وتتمثل االختبارات اإلحصائية فيما يلي:
املتوسط احلسايب؛ االحنراف املعياري؛ معامل االختالف؛ التوزيع الطبيعي؛ اختبار  tللعينتني املرتبطتني. .4-4التحليل الوصف واملقارن للمؤشرات خالل فرتيت الدراسة:

ميثل الشكل املوايل بياانت الدراسة واملتمثلة يف  11مؤشر لألسواق املالية العربية
املذكورة يف اجلدول السابق:

الشكل رقم  :3تطور مؤشرات األسواق العربية املدروسة خالل فرتة الدراسة الكلية

تطور مؤشرات االسواق العربية خالل فرتة الدراسة الكلية
16000
14000
مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI

12000

مؤشر EGX 30

مؤشر سوق دبي العام DFMGI

10000

6000

مؤشر سوق مسقط MSM30

مازي عائم MASI

4000

توناندكس PX1

2000

مؤشر القدس AL-QUDS
مؤشر DWX

0

 01ديسمبر 2019
 08ديسمبر 2019
 15ديسمبر 2019
 22ديسمبر 2019
 29ديسمبر 2019
 05يناير 2020
 12يناير 2020
 19يناير 2020
 26يناير 2020
 02فبراير 2020
 09فبراير 2020
 16فبراير 2020
 23فبراير 2020
 02مارس 2020
 09مارس 2020
-16مارس20-
 23مارس 2020
 30مارس 2020
 06ابريل 2020
 13ابريل 2020
 20ابريل 2020
 27ابريل 2020
 04مايو 2020
 11مايو 2020
 18مايو 2020

مؤشر دزاير اندكس

القيم

مؤشر بورصة قطر GNRI
مؤشر سوق البحرين العام ()BSEX

8000

املصدر :خمرجات برانمج Excel 2007

ميكن إجراء حتليل مقارن ملؤشرات األسواق املالية العربية ابلرغم من وجود بعض
االختالفات ،وعليه يعترب معامل االختالف املقياس األنسب هلذا ،حيث تشري بياانت
اجلدول رقم  2إىل قيم املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ومعامل االختالف.
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اجلدول رقم  :2املقاييس اإلحصائية ملؤشرات الدراسة
فرتات الدراسة
الفرتة األوىل (قبل اجلائحة)

مؤشرات أسواق األسهم العربية

االحنراف

معامل

1584.704

6.62

%0.41

1569.27

8146.97

226.28

%2.77

6697.17

356.53

13700.75

227.72

%1.66

10300.30

802.72

%7.79

2754.05

53.07

%1.92

1942.64

201.52

%10.37

10283.17

299.711

%2.91

8670.37

276.67

%3.19

1620.8

42.00

%2.59

1352.98

105.02

%7.76

4040.80

84.94

%2.10

3598.24

224.13

%06.22

12221.66

243.10

%1.98

9753.28

800.99

%8.21

7030.61

83.91

%1.19

6440.22

271.539

%4.21

املتوسط
مؤشر دزاير اندكس
)(DZAIRINDEX
مؤشر السوق الرئيسية اتسي
)(TASI
مؤشر )(EGX 30
مؤشر سوق ديب العام
)(DFMGI
مؤشر بورصة قطر)(GNRI
مؤشر سوق البحرين العام
)(BSEX
مؤشر سوق مسقط
)(MSM30
مازي عائم)(MASI
توانندكس)(PX1
مؤشر القدس(AL-
)QUDS
مؤشر )(DWX

الفرتة الثانية ( أثناء اجلائحة)

526.30

االختالف

املعياري

%0.84

4.45

املتوسط

526.30

6311.76
%4.60
270.94
5882.14
املصدر :من أعدد الباحثني ابالعتماد على معطيات الدراسة

االحنراف

معامل

0.89

%0.05
%5.32

املعياري

االختالف

4.45

%0.84

152.80

%2.42

من خالل اجلدول رقم  2نالحظ أن متوسط مؤشرات األسواق املالية العربية قبل
كوفيد  19كان أكرب من متوسط املؤشرات أثناء كوفيد  ،19ابستثناء السوق الفلسطيين
الذي ظل متوسط مؤشره اثبتا خالل الفرتتني ،ومؤشر ) (DWXالذي شهد ارتفاعا بـ :
 ،7.30%وبرز هذا الفرق بيانيا يف االجتاه العام ملعظم مؤشرات الدراسة اليت متيزت ثميل
سالب.
يعترب معامل االختالف املقياس األنسب للمقارنة بني مؤشرات األسواق املالية العربية
يف ظل االختالفات السائدة ،حيث نالحظ أن معامل اختالف مؤشر بورصة اجلزائر كان
أقل نسبة بـ ،%0.41 :يف حني كامل معامل السوق املايل السوري األكرب بنسبة
 ،%4.60وعموما تبقى قيم مجيع املؤشرات مقبولة ألها مل تتجاوز نسبة .%.20
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اجلدول رقم  :3تيري املؤشرات بني الفرتتني
مؤشرات أسواق األسهم العربية
مؤشر دزاير اندكس)(DZAIRINDEX
مؤشر السوق الرئيسية تاسي )(TASI
مؤشر )(EGX 30
مؤشر سوق دبي العام)(DFMGI
مؤشر بورصة قطر)(GNRI
مؤشر سوق البحرين العام)(BSEX
مؤشر سوق مسقط )(MSM30
مازي عائم)(MASI
توناندكس)(PX1
مؤشر القدس)(AL-QUDS
مؤشر )(DWX

الفترة األولى
(قبل الجائحة)
1584.704
8146.97
13700.75
2754.05
10283.17
1620.8
4040.80
12221.66
7030.61
526.30
5882.14

الفترة الثانية
( أثناء الجائحة)
1569.27
6697.17
10300.30
1942.64
8670.37
1352.98
3598.24
9753.28
6440.22
526.30
6311.76

قيمة التغير
)(%
- 0.97
-17.79
-24.81
-29.46
-15.68
-16.52
-10.95
-20.19
-8.39
0
7.30

املصدر :من إعداد الباحثني ابعتماد على معطيات الدراسة

من خالل اجلدول رقم  3والذي يوضح تيري متوسط املؤشرات بني فرتيت الدراسة
لكل سوق مايل نالحظ أن سوق ديب العام يعد أكثر األسواق العربية أتثرا ابجلائحة حيث
اخنفض متوسط البياانت اليومية للمؤشر بـ  %29.46أثناء اجلائحة مقارنة ابلفرتة األوىل،
كذلك األمر ابلنسبة للبورصة املصرية اليت شهدت اخنفاضا قدر بـ  %24.81بني
الفرتتني ،كما سجلت األسواق املتبقية اخنفاضا ابرزا يف مؤشراهتا ابستثناء سوق فلسطني
لألوراق املالية والسوق املايل السوري كما هو موضح من خالل الشكل رقم .4

الشكل رقم  :4متوسط مؤشرات األسواق املدروسة خالل الفرتتني

متوسط عوائد المؤشرات خالل الفترتين
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

قبل كوفيد 19

اثناء كوفيد 19

املصدر :خمرجات برانمج Excel 2007
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 5-4حتليل حركة املؤشر:
اجلدول رقم  :4حركة مؤشر السوق خالل فرتة الدراسة
مؤشرات أسواق األسهم العربية
مؤشر دزاير اندكس)(DZAIRINDEX
مؤشر السوق الرئيسية تاسي )(TASI
مؤشر )(EGX 30
مؤشر سوق دبي العام)(DFMGI
مؤشر بورصة قطر)(GNRI
مؤشر سوق البحرين العام)(BSEX
مؤشر سوق مسقط )(MSM30
مازي عائم)(MASI
توناندكس)(PX1
مؤشر القدس)(AL-QUDS
مؤشر )(DWX

معادلة خط االتجاه العام
𝟑𝟗𝟓𝟏 𝐘 = −𝟎. 𝟒𝟕𝟏 𝐗 +
𝟓𝟓𝟕𝟎𝟏 𝐘 = −𝟐𝟎, 𝟖𝟒 𝐗 +
𝟗𝟒𝟓𝟖 𝐘 = −𝟏𝟕, 𝟒𝟑 𝐗 +
𝟒𝟏𝟕𝟒𝟏 𝐘 = −𝟒𝟑, 𝟑𝟑 𝐗 +
𝟗𝟗𝟗𝟐 𝐘 = −𝟏𝟎, 𝟔𝟑 𝐗 +
𝟓𝟖𝟗𝟐𝟏 𝐘 = −𝟑𝟏, 𝟎𝟓 𝐗 +
𝟔𝟏𝟐𝟕 𝐘 = −𝟕, 𝟔𝟒𝟔 𝐗 +
𝟑𝟗𝟏𝟒 𝐘 = −𝟔, 𝟑𝟒𝟕 𝐗 +
𝟏𝟏𝟕𝟏 𝐘 = −𝟑, 𝟔𝟑𝟒 𝐗 +
𝟓𝟗 𝐘 = −𝐗 +
𝟒𝟐𝟓𝟓 𝐘 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟔 𝐗 +

R2
0.729
0.724
0.648
0.712
0.736
0.694
0.584
0.646
0.686
1
0.842

الحركة
نازل
نازل
نازل
نازل
نازل
نازل
نازل
نازل
نازل
نازل
صاعد

املصدر :من إعداد الباحثني

يبني اجلدول أعاله أن جل مؤشرات األسواق املالية املدروسة متيزت خبط اجتاه عام
سالب امليل ،حيث استمرت يف االخنفاض من الفرتة األوىل إىل الفرتة الثانية ،مع اختالف
يف درجة ميل كل مؤشر ،ابالستثناء مؤشر القدس الذي اخنفض بشك طفيف ،ومؤشر
 DWXالذي ارتفع بشكل ملحوظ خالل الفرتة الثانية ،توافق خط اجتاه العام للمؤشرات
مع متوسط الفرق بني الفرتتني الذي ظهر سالبا.
بشكل عام ميكن القول أن فرتة تزايد جائحة كوفيد  19رافقها اهيار يف مؤشرات
األسواق املالية العربية ،حيث كانت كل معامالت االرتباط قوية بني تزايد اإلصاابت
واخنفاض املؤشرات.
 -5التحليل اإلحصائ ومناقشة النتائج
 1-5التوزيع الطبيع

هبدف دراسة الفروق بني متوسط مؤشرات األسواق املالية العربية بني الفرتتني
ابستخدام اختبار  tللعينتني املرتبطني البد من التأكد أن البياانت تتوزع طبيعيا ،حيث
نضع الفرضيتني التاليتني:
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  H0بياانت الدراسة ال تتوزع طبيعيا  H1بياانت الدراسة تتوزع طبيعيايشري اجلدول رقم  5إىل أن مستوى املعنوية الختباري
و  Kolmogorov-Smirnovaقد بليا 0.414و  0.200على التوايل ومها أكرب من
مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة وعليه نقبل الفرضية البديلة أي أن البياانت تتوزع طبيعيا:

Shapiro-Wilk

اجلدول رقم :5اختبارات التوزيع الطبيعي لبياانت الدراسة
اختبارات التوزيع الطبيعي
Shapiro-Wilk
Kolmogorov-Smirnova

 2-5اختبار فرضية الدراسة

مستوى المعنوية
0.414
0.200

املصدر:خمرجات برانمج spss19

تنص فرضية الدراسة على ":يوجد اخنفاض معنوي ذو داللة إحصائية يف أداء
مؤشرات األسواق املالية العربية خالل فرتة جائحة كوفيد  ،"19ميكن إثبات هذه الفرضية
أو نفيها من خالل دراسة مدى تفوق مؤشرات األسواق املالية العربية قبل كوفيد  19على
مؤشرات األسواق املالية العربية أثناء كوفيد "19
الختبار صحة هذه الفرضية البد من توفر الشرطني التاليني:
 حتقق الفرضية إحصائيا حبيث توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني متوسطاتمؤشرات األسواق املالية العربية بني الفرتتني؛
متوسط مؤشرات األسواق املالية العربية قبل كوفيد  19أكرب من متوسط مؤشراتاألسواق املالية العربية أثناء كوفيد .19
للتأكد من الشرطني السابقني قمنا إبجراء اختبار  tللعينيتني املرتبطتني ،حيث يشر

اجلدول رقم  9إىل قيم هذا االختبار ،وعليه ندرس الشرطني فيما يلي:
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 -الشرط األول :حتقق الفرضية إحصائيا

" H0ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني مؤشرات األسواق املالية العربية بني
الفرتتني"
" H1توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني مؤشرات األسواق املالية العربية بني
الفرتتني"
اجلدول رقم :6متوسط الفرتتني
الفترتين
قبل كوفيد 19
أثناء كوفيد 19

حجم العينة
11
11

المتوسط
6162.90
5196.59

االنحراف المعياري
4526.01
3560.97

متوسط الخطأ المعياري
1364.34
1073.67

املصدر:خمرجات برانمج spss 19

يشري اجلدول رقم  6إىل أن متوسط نتائج الفرتة األوىل بلغ  ،6162.90ابحنراف
معياري قدره  ،4526.01ومتوسط اخلطأ املعياري  ،1364.34أما ابلنسبة للفرتة الثانية
فكان متوسط نتائجها  5196.59ابحنراف معياري قدره  ،3560.97ومتوسط اخلطأ
.1073.67
اجلدول رقم :7االرتباط
العينة
11

زوج القياس المرتبط
قبل كوفيد -19أثناء كوفيد 19

االرتباط
0.987

مستوى الداللة
0.000

املصدر:خمرجات برانمج spss19

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامل ارتباط بلغ  0.987وهو دال إحصائيا
ثمستوى معنوية قدره 0.000
اجلدول رقم :8الفروق وجمال الثقة
زوج القياس المرتبط

فرق المتوسط

قبل كوفيد -19أثناء
كوفيد 19

966.31

االنحراف
المعياري
1163.91

متوسط الخطأ
المعياري
350.93

املصدر:خمرجات برانمج spss19
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مجال فترة الثقة
احلد األدىن
184.38

احلد األعلى
1748.28
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بلغ متوسط الفرق بني الفرتتني  ،966.31ابحنراف معياري قدره 1163.91ومتوسط
خطأ  ،350.93أما ابلنسبة لفرتة الثقة لفرق املتوسطني نالحظ أها حمصورة بني
 184.38كحد أدىن و  1748.28كحد أعلى ،وثما أن جمال الثقة ال يتضمن الصفر فإننا
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
اجلدول رقم  :9اختبار  tللعينتني املرتبطتني
االختبار
ت للعينتين المرتبطتين

 Tالمحسوبة
2.754

مستوى المعنوية

القرار

0.02

قبول H1

املصدر:خمرجات برانمج spss19

تشري نتائج اختبار  tللعينيتني املرتبطتني واملدونة يف اجلدول رقم  9إىل أن مستوى
املعنوية لالختبار بلغ  0.02وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة وعليه نقبل
الفرضية البديلة اليت تنص على " :توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني متوسطات
مؤشرات األسواق املالية العربية بني الفرتتني"
 الشرط الثاين :متوسط الفرتة قبل كوفيد  19أعلى من متوسط الفرتة أثناء كوفيداجلدول رقم :10متوسط مؤشرات خالل فرتيت الدراسة
الفترة

متوسط الفترة

قبل كوفيد 19

6162.9049091

أثناء كوفيد 19

5196.5936364

نسبة االنخفاض

-%15.67

املصدر:خمرجات برانمج spss 19

بعد التأكد من اختالف مؤشرات األسواق املالية العربية خالل الفرتتني نالحظ من
خالل نتائج اجلدول رقم  :10أن متوسط الفرتة األوىل (قبل كوفيد  )19بلغ 6162.90
وهو أكرب من متوسط الفرتة الثانية (أثناء كوفيد  ،)19وعليه فان االختالف هو لصاحل
الفرتة األوىل.
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 .3.5مناقشة النتائج :

توافقت النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة يف كون
وجود أتثري سليب جلائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية ،لذلك من املهم حماولة
مناقشة هذه النتائج على الصعيد العريب ،من خالل تتبع التدابري واإلجراءات املتخذة من
قبل حكومات هذه الدول وعالقتها ابلنتائج املتوصل إليها ،وذلك كما يلي:
 اتسمت الفرتة األوىل من الدراسة بوجود حتسن مستمر يف أداء مؤشرات األسواقاملالية العربية ،من خالل خط اجتاه العام للمؤشرات الذي كان ذو ميل موجب خالل
هذه الفرتة؛
 كما لوحظ خالل الفرتة الثانية (أثناء جائحة كوفيد  )19اهيار معظم مؤشراتالدراسة حيث متيزت خبط اجتاه عام ذو ميل سالب ،ماعدا مؤشر  DWXفقد شهد
ارتفاعا طفيفا خالل هذه الفرتة؛
 إن اختاذ القرارات االحرتازية بسبب كوفيد  19كان له الوقع السليب على مؤشراتاألسواق املالية العربية ،حيث عمدت العديد من احلكومات إغالق اجملاالت البحرية
واجلوية ،وقرارات البنوك املركزية ،ابإلضافة إىل قرارات ختص القطاعات والشركات
اخلاصة ابملؤشرات املدروسة.
 إن التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة منحنا دالئل واقعية على أتثري كوفيد  19علىاألسواق املالية العربية ،من خالل معنوية الفروق بني الفرتتني يف املؤشرات ،من جهة
ومن خالل ارتفاع درجة تذبذهبا من جهة أخرى؛
 إن تتبع األدبيات التطبيقية القليلة واحلديثة اليت تناولت أتثري كوفيد  19على األسواقاملالية بشكل عام ،اتفقت يف مضمون نتائجها ،لذلك فإن نتائج دراستنا توافق متاما
نتائج هذه الدراسات.
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خامتة

حاولت الدراسة إبراز أتثري جائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية العربية من
خالل دراسة قيم هذه املؤشرات قبل اجلائحة وأثناءها ،وذلك جبمع القيم اليومية
للمؤشرات خالل الفرتة املمتدة من  1ديسمرب  2019إىل  31ماي  ،2020حيث مت
تقسيم هده الفرتة إىل فرتتني متساويتني ،الفرتة األوىل من  1ديسمرب  2019إىل 28
فيفري  ،2020والفرتة الثانية من  1مارس إىل  31ماي  ،2020بناء على تواريخ اجتياح
كوفيد  19الدول املدروسة ،مث حماولة دراسة مدى وجود فروق يف قيم املؤشرات خالل
هذين الفرتتني عموما ،واخنفاضها يف الفرتة الثانية خصوصا كمؤشر على وجود أتثري سليب
جلائحة كوفيد  19على املؤشرات املدروسة.
أظهر التحليل املقارن بني األسواق املالية املدروسة وجود اختالف يف قيم مؤشراهتا بني
الفرتتني ،حيث وابلرغم من وجود تشتت يف قيم مؤشرات األسواق املالية العربية خالل
الفرتة املدروسة بشكل عام إال أن تشتت قيم املؤشرات خالل الفرتة الثانية ( أثناء كوفيد
 )19كان أكرب من تشتت قيم املؤشرات خالل الفرتة األوىل ( قبل جائحة كوفيد ،)19
يفسر هذا التشتت يف كثرة التقلبات اليومية للمؤشرات خالل هذه الفرتة ،كما لوحظ
وجود اختالف يف متوسط مؤشرات األسواق املالية العربية بني الفرتتني؛ حيث كان التفوق
لصاحل الفرتة األوىل ،مما يوحي ابلتأثري السليب جلائحة كوفيد  19على قيم املؤشرات
املدروسة .يف ذات السياق شهدت املؤشرات املدروسة وجود تباينات يف معامل
االختالف بني الفرتتني ،حيث كان معامل اختالف يف معظم املؤشرات الفرتة األوىل أقل
من معامل اختالف الفرتة الثانية من جهة ،ابإلضافة إىل ارتفاع معامالت اختالف الفرتة
الثانية بشكل عام عن معامالت االختالف الفرتة األوىل من جهة اثنية.
إن أهم ما ميكن استنتاجه من هذه الدراسة هو التأثري السليب جلائحة كوفيد  19على
مؤشرات األسواق املالية العربية املدروسة وتوافق هذه النتيجة نتائج دراساتQing (:
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Ali M,Alam N.& Rizvi S. ( ،)H.,Junyi L., Sizhu W.& Jishuang Y. 2020

.)Sansa,2020( )Okorie D. I., Lin B.2020() Ashraf B. N.2020( ،)A. R, 2020
حيث يفسر هذا التأثري من خالل عدة أوجه سواء من خالل التأثري على حجم
التداول وعلى حجم العروض العمومية املتاحة سواء اخلاصة ابلشراء أو البيع ،حيث توافق
هذه الدراسة نتائج عدة تقارير عاملية على غرار بيان جلنة األمم املتحدة االجتماعية
واالقتصادية ليرب آسيا (اإلسكوا )2020 ،الذي جاء فيه ما يلي" :تزامن تقلبات أسعار
النفط وجائحة كوفيد 19-يؤدي إىل إحجام املستثمرين عن االستثمار يف أسواق املال،
واخنفاض التداول يف األسهم ،واحنسار تدفقات االستثمار والسياحة والتحويالت املالية،
وتدين آفاق النمو".
بناء على التحليل السابق لتأثري جائحة كوفيد  19على مؤشرات األسواق املالية
العربية ،نرى أنه من الضروري االهتمام ابلكشف املبكر عن األزمات املالية من خالل
إجياد مناذج إحصائية مساعدة ،هبدف توقع درجة استجابة مؤشرات األسواق املالية
للتيريات اليت حتدث يف املتيريات االقتصادية ذات الصلة ،أما ابلنسبة ألداء مؤشرات
األسواق املالية العربية يف ظل الظروف العادية ،نرى انه من األنسب القيام ثمختلف
التنبؤات املستقبلية ابالعتماد على السالسل الزمنية ألداء هذه املؤشرات.
اكتنفت هذه الدراسة بعض الصعوابت املتعلقة بتوفر معطيات ختص مؤشرات مالية
أخرى ممثلة لبقية األسواق املالية العربية ،وذلك هبدف التوصل إىل نتائج أّشل ،لذلك
اقتصرت هذه الدراسة على  11مؤشر ،ابلرغم من هذا توصلنا إىل اإلجابة على التساؤل
الرئيسي للدراسة.
املراجع

اإلسكوا (" .)2020آاثر جائحة كوفيد  19-على النظم املالية العربية" ،منشورات األمم

املتحدة،

.www.unescwa.org
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اإلسكوا (" .)2020فريوس كوروان التكلفة االقتصادية على املنطقة العربية" منشورات
األمم

املتحدة .www.unescwa.org

البورصة املصرية" .)2020( ،التقرير الربع سنوي ( ،")2020/03/31-2020/1/1متاح
على الرابط.https://www.egx.com.eg/ar/Services_Reports.aspx :

بورصة تونس" .)2020( ،التقارير الشهرية ( جانفي ،فيفري ،مارس ،أفريل ،ماي
 ،")2020متاح على الرابط.http://www.bvmt.com.tn/ar/bulletins :
درابل أ .)2014( ،.حماولة التنبؤ ثمؤشرات األسواق املالية العربية ابستعمال النماذج

القياسية ،دراسة حالة :مؤشر سوق ديب املايل ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،
جامعة أيب بكر بلقا يد تلمسان.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (" .)2020جائحة كوروان ( كوفيد )19
وتداعياهتا على أهداف التنمية املستدامة  ،"2030نشرية األلكسو العلمية ،العدد األول،

اململكة امليربية.
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املالحق
1 امللحق رقم
Descriptives

période

Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% TrimmedMean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

LowerBound
UpperBound

Statistic
5679.7493
2972.4742
8387.0244
5614.8978
6096.9500
16239511.354
4029.82771
526.30
12000.53
11474.23
7899.78
.262
-1.357-

Std. Error
1215.03877

.661
1.279

:2 امللحق رقم
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
Période
.159
11
.200*
.930
11
.414
* This is a lowerbound of the truesignificance.
a. LillieforsSignificance Correction
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:3 امللحق رقم

:4 امللحق رقم

Pair 1

PairedSamplesCorrelations
N
Correlation
période1 & période2
11
.987

Sig.
.000

5: امللحق

Pair
1

période1
période2

PairedSamplesStatistics
Mean
N
Std. Deviation
6162.9049091
11
4525.01975837
5196.5936364
11
3560.97875975

Std. ErrorMean
1364.34479159
1073.67549387

:6 امللحق

Pai
r1

période1 –
période2

Mean

Std.
Deviation

966.3112
7273

1163.9165
2072

PairedSamples Test
PairedDifferences
95% Confidence Interval
Std.
of the Difference
ErrorMean
Lower
Upper
350.93403514
184.38151
1748.241030
455
90
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t

df

Sig.
(2tailed
)

2.7
54

10

.020
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امللحق :7
خط االتجاه العام لمؤشرات الدراسة خالل الفترة الكلية
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