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أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية 

 يوليو شهر الثامن منالعربية تعامالت األسبوع المنتهي في 

نقطة  1.45في المائة أي ما يعادل  0.93بنحو  متراجعا   ،2022

نهاية ب نقطة 494.88مقارنة بنحو  ،نقطة 493.43ليصل إلى 

 غالبيةتراجع  بسبب، 2022 يوليو من األولاألسبوع المنتهي في 

 المؤشرفي  ضمنةتم  ال عربيةالبورصات أداء ال مؤشرات

 .المركب

البورصات العربية على  بورصة عّمان تقدمت ،في ضوء ما تقدم

في المائة  3.75بنسبة ارتفاعا  مستوى مؤشرات األداء مسجلة  

المالية،  البنوك والخدماتقطاعات مؤشرات أداء  تحسننتيجة 

كما سجلت بورصتا تونس والبحرين  .والخدمات، والصناعة

 في المائة على التوالي. 1.78و 0.33تحسنا  بنسب بلغت 

 عربية بورصة إحدى عشرةمؤشرات أداء في المقابل، سجلت 

المنتهي في  باألسبوع مقارنة  ، خالل األسبوع الماضي تراجعا  

 .2022 يوليو شهر األول من

 
في نهاية األسبوع المنتهي في الثامن من شهر يوليو  مستوى مؤشرات األداء انخفاضا  علىغالبية البورصات العربية  شهدت

لتراجع المسجل . كما كان لالبورصات الناشئةو غالبية األسواق المالية العالمية، االستقرار التي تشهدهاتماشيا  مع حالة عدم ، 2022

حالة الترقب ، عالوة  على أثرا  ساهم في تراجع عدد من البورصات العربية الماضي خالل األسبوع في األسعار العالمية للنفط

إحدى مؤشرات  ، شهدتاتصاال  بما سبق. ة برفع أسعار الفائدة عالميا  التي تسود االقتصاد العالمي والمتعلقة بالتوقعات الخاص

التراجع  نتيجة، 2022 يوليوشهر  األول من، مقارنة  باألسبوع المنتهي في عشرة بورصة عربية تراجعا  خالل األسبوع الماضي

لتراجع البورصات العربية. في ذات السياق، كان  غالبيةالم سجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية في 

ساهم في تراجع مؤشرات األداء،  ا  في عدد من البورصات العربية، أثر المحافظ االستثمارية إضافة إلى تخارج، معدالت السيولة

 جع معدالت االستثمار األجنبي في عدد من البورصات العربية.ذلك إلى جانب ترا

 ارتفاعا  م ضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي عربية  ثالث بوصات شهدت ،من جانب آخر

 .والبنوك ،والخدماتالشركات المالية، والصناعة،  التداول في قطاعات نشاط عن ناتجا  

 
 

في نهاية  في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الم ضمنة العربية السوقية لألسواق المالية القيمة شهدت▪

 ثمانفي القيمة السوقية  انخفاض عاكسة   في المائة 1.58بنحو  تراجعا  ، 2022الثامن من شهر يوليو األسبوع المنتهي في 

 .مقابل تسجيلها ارتفاعا  في خمس بورصات عربية، عربيةبورصات 

 في المائة 4.39 بلغت تصدرت بورصة عّمان البورصات العربية على مستوى االرتفاع المسجل في القيمة السوقية بنسبة▪

سجلت بورصتا البحرين وفلسطين ارتفاعا  بنسب بلغت  كما. 2022في نهاية األسبوع المنتهي في الثامن من شهر يوليو 

  لترتيب، فيما شهدت بورصتا مسقط ودبي تحسنا  بأقل من واحد في المائة.في المائة على ا 2.19و 1.78

 

ي المائة 1.58 -القيمة السوقية: 
 
ي المائ 33.86 -التداول: قيم       ف

 
ي المائة 3.76 -التداول: أحجام ة      ف

 
 ف

  
 

ي  0.93 
 
  المائةف

 
ي قيمة المؤشر لألسبوع الم  

 493.43 )نقطة( 2022 يوليو 8نتهي ف 
ي قيمة المؤشر لألسبوع الم  

 494.88 )نقطة( 2022 يوليو 1نتهي ف 
ي عام 

 510.12 (2022 أبريل 10) 2022أعىل قيمة للمؤشر ف 

ي عام 
 493.38 (2022 يوليو 7) 2022أدن  قيمة ف 

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

 
  البورصات العربية االرتفاعات المسجلة على مستوى يتقدم الرئيس عّمانبورصة مؤشر 

 
البنوك والخدمات المالية، والصناعة، ات قطاع اتمؤشر ارتفاع نتيجة ،نقطة 2568.87في المائة، ليصل إلى مستوى  3.75تفاع بلغت نسبته اربتداوالت األسبوع الماضي الرئيس  عّمانبورصة أنهى مؤشر 

مليار دينار  19.25مليون دينار أردني، لتصل إلى حوالي  810.21حققت بورصة عّمان مكاسبا  بنحو فقد على صعيد القيمة السوقية،  .على التوالي في المائة 6.89و 4.21و 1.94بنسب بلغت  ،والخدمات

الثامن في نهاية األسبوع المنتهي في  ورقة مالية مليون 31.22 حواليإلى  ليصلمالية  ورقةمليون  10.20بنحو  تراجعا   حجم التداول شهد ، فيما2022أردني في نهاية األسبوع المنتهي في الثامن من يوليو 

 .عليه قاألسبوع الساب في دينار أردني مليون 63.92مقابل نحو  ،مليون دينار أردني 61.76 حوالي لتصل إلى الماضي خالل األسبوع انخفاضا  القيمة المتداولة  شهدت كما. 2022من يوليو 

  الُمركب ألسواق المال العربية صندوق النقد العربيمؤشر 
احتساب مؤشر خاص بكل سوق. وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام رقم باش ، عالوة على باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة 1995يقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

أي من الشركات المدرجة في لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس ابالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يتم ، والمحتسبة المتسلسل
 .يضم المؤشر حاليا  سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  األسواق المالية العربية. 

 

 فريق إعداد النشرة

 

 
 

 33.86 بنسبة 2022في الثامن من شهر يوليو في نهاية األسبوع المنتهي  تراجعا   أسواق المال العربيةتداوالت قيمة  شهدت▪

 بورصات عشرقيمة التداول في  انخفاض نتيجة، 2022في األول من شهر يوليو مقارنة  باألسبوع المنتهي  ،المائة في

 بورصات عربية أخرى. أربعفي  ارتفاعا   التداوالت قيمةسجلت  ،. في المقابلعربية

شهدت بورصة فلسطين  ا. كمالمائةفي  199.44بنسبة بلغت  التداولفي قيمة  االرتفاعاتأكبر  بورصة تونس سجلت▪

في المائة على  42.29و 38.63بنسب بلغت تحسنا   بورصتا دبي والبحرينفيما سجلت  ،في المائة 127.73ارتفاعا  بنسبة 

 .الترتيب

في  المائةفي  3.67 بنحو انخفاضا  حجم تداول البورصات العربية الم ضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي  سجل▪

، مقابل عربية بورصات عشرالتداول في حجم  انخفاض نتيجة ،2022الثامن من شهر يوليو نهاية األسبوع المنتهي في 

 تسجيلها تحسنا  في خمس بورصات عربية أخرى.

في  169.82مع تسجيل مؤشرها ارتفاعا  بنسبة  على مستوى حجم التداولالبورصات العربية  فلسطينبورصة  تصدرت▪

في  61.51و 18.41 تراوحت بينارتفاعا  بنسب  دبي ومصر والعراق والبحرين من بورصات كل شهدت كما ،المائة

 المائة.
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   8

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   1
 السوق  المؤش  

↑ 3.75 2,568.87 2,476.03 ASE  األردن 

↑ 1.78 1872.44 1839.63 BSEX  البحرين 

↑ 0.33 7,519.31 7,494.45 TUNINDEX  تونس 

↓ -0.09 4,118.70 4,122.56 MSM30 مان  ع 

↓ -0.21 8,225.48 8,243.16 Premier market  الكويت 

↓ -0.28 11,711.37 11,744.22 MASI  الدار البيضاء 

↓ -0.77 569.84 574.27 ISX العراق 

↓ -0.87 12,084.65 12,191.30 QE  قطر 

↓ -0.93 11,416.54 11,523.25 TASI  السعودية 

↓ -1.30 9,222.93 9,344.62 ADI  ي  أبو ظب 

↓ -2.62 20,484.79 21,036.59 DWX  سورية 

↓ -2.90 3,108.87 3,201.81 DFMGI  ي  دن 

↓ -5.00 8,764.25 9,225.61 EGX30  مص 

↓ -5.55 629.75 666.75 ALQUDS    فلسطي 

 الصادرة عن البورصات العربيةالمصدر: البيانات 

 

 

 

 

 

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00



  

 

3 

اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   8

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   1
 السوق 

 األردن  26,030,827,880 27,174,394,219 4.39 ↑

 فلسطي    4,744,877,587 4,848,578,775 2.19 ↑

 البحرين  29,366,071,779 29,889,964,834 1.78 ↑

مان 57,699,171,415 58,062,337,664 0.63 ↑  ع 

ي  143,188,250,232 143,241,410,973 0.04 ↑  دن 

 الدار البيضاء  59,462,239,585 59,345,454,118 0.20- ↓

 الكويت  143,900,920,777 143,606,237,518 0.20- ↓

وت  14,776,440,407 14,691,738,056 0.57- ↓  بي 

 قطر  187,917,642,224 184,630,771,672 1.75- ↓

ي  539,247,416,021 529,779,765,664 1.76- ↓  أبو ظب 

 السعودية  3,051,222,819,481 2,995,662,829,263 1.82- ↓

 سورية  1,443,900,887 1,406,028,221 2.62- ↓

 مص  32,954,353,018 31,668,315,950 3.90- ↓
 يةالمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العرب
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   8

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   1
 السوق 

 تونس  10,155,322.26 30,409,048.28 199.44 ↑

 فلسطي    7,108,940.56 16,189,002.71 127.73 ↑

 البحرين  4,975,810.13 7,079,909.84 42.29 ↑

ي  251,164,399.45 348,181,229.50 38.63 ↑  دن 

 األردن  90,221,219.48 87,174,457.30 3.38- ↓

مان 38,064,114.16 34,748,637.82 8.71- ↓  ع 

 الكويت  973,807,886.13 844,266,621.70 13.30- ↓

 مص  980,965,486.29 758,630,574.25 22.66- ↓

 سورية  499,230.64 337,749.20 32.35- ↓

ي  1,921,859,151.51 1,232,861,361.82 35.85- ↓  أبو ظب 

 قطر  744,367,742.59 468,507,509.33 37.06- ↓

 السعودية  7,803,531,719.11 4,663,245,595.87 40.24- ↓

 العراق 5,595,630.82 2,959,212.33 47.12- ↓

وت  27,247,455.80 10,580,216.90 61.17- ↓  بي 
 ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   8

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو   1
 السوق 

 فلسطي    2,584,804 6,974,392 169.82 ↑

ي  314,272,098  507,580,260   61.51 ↑  دن 

 مص  1,293,832,566 1,935,293,910 49.58 ↑

 العراق 3,655,325,223 4,783,165,944 30.85 ↑

 البحرين  5,741,266 6,798,451 18.41 ↑

مان 54,476,474 47,027,243 13.67- ↓  ع 

 تونس  11,767,466 14,240,286 17.36- ↓

 سورية  675,779 527,985 21.87- ↓

 األردن  41,431,442 31,225,446 24.63- ↓

 الكويت  1,182,611,279 836,463,407 29.27- ↓

 السعودية  838,104,773 548,109,383 34.60- ↓

ي  956,894,185 591,934,121 38.14- ↓  أبو ظب 

 قطر  873,200,035 517,906,440 40.69- ↓

وت  484,946 182,210 62.43- ↓  بي 

 الدار البيضاء  1,574,119,070 571,266,650 63.71- ↓
 المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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