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أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية 

 ،2022 أغسطس شهر من عشر التاسعتعامالت األسبوع المنتهي في 

 500.16نقطة ليصل إلى  0.12المائة أي ما يعادل  في 0.02بنحو  مرتفعا  

أغسطس  12األسبوع المنتهي في نهاية ب نقطة 500.04مقارنة بنحو  ،نقطة

 ضمنةتم  ال عربيةالبورصات أداء ال مؤشرات عدد من ارتفاع بسبب، 2022

 .المركب المؤشرفي 

شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعا  خالل األسبوع  ،اتصاال  بما سبق

البورصات العربية على مستوى مؤشرات  بورصة قطرتصدرت الماضي. 

جميع مؤشرات أداء  ارتفاعالمائة نتيجة  في 2ة بنسبارتفاعا  مسجلة   ،األداء

 بلغتارتفاعا  بنسب  وتونسمصر بورصتا . كذلك شهدت قطاعات البورصة

بورصات كل من دبي  شهدتفيما  ب. على الترتي في المائة 1.61و 1.05

 تحسنا  بأقل من واحد في المائة. والسعودية والدار البيضاء

خالل  تراجعا   عربية اتبورص ثمانمؤشرات أداء المقابل، سجلت  يف

 .2022 أغسطس 12المنتهي في  باألسبوع مقارنة  ، األسبوع الماضي

 

 

 
عشر من شهر أغسطس  التاسعفي نهاية األسبوع المنتهي في  تباينا  غلب عليه التحسنالبورصات العربية مؤشرات أداء  شهدت

في نهاية األسبوع الماضي مدعومة بارتفاع مؤشرات قيم وأحجام  تحسنا  . في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية 2022

عالميا  للنفط النسبي األسعار الستقرار كان كما . اتوالعقارات، والتقني ،والتأمين ،تحسن مؤشرات قطاعات البنوكنتيجة  التداول

 .عدد من البورصات العربية تحسنساهم في  ثر  أ

مؤشرات األداء في عدد من  تحسنمستوى في والمؤسسي  على المستوىنبي نشاط االستثمار األج ارتفاع ساهمفي ذات السياق 

 .البورصات العربية

، 2022مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية تراجعا  في األسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر أغسطس  في المقابل، شهدت

تراجع مؤشرات القيمة السوقية، عالوة على بدء عمليات جني األرباح في نتيجة تراجع معدالت السيولة التي أثرت بدورها على 

 البورصات العربية بعد اعالن نتائج أعمال الشركات المدرجة. عدد من

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

 سبعفي القيمة السوقية  تراجع بذلك عاكسة   ،في المائة 1.39 وانخفاضا  بنح ،2022من شهر أغسطس  عشر التاسعالمنتهي في 

 بورصات عربية. ستفي  ارتفاعا  مقابل تسجيلها ، عربية بورصات

في نهاية األسبوع المنتهي في  في المائة 2.49 بلغت القيمة السوقية بنسبة على مستوىاالرتفاع المسجل  بورصة قطرتصدرت ▪

بورصات فيما شهدت  .في المائة 1.82كذلك سجلت البورصة المصرية ارتفاعا  بنسبة  .2022 أغسطسمن شهر  عشر التاسع

  تحسنا  بأقل من واحد في المائة. دبي ومسقط والدار البيضاء وعّمانكل من 

 

ي المائة 1.39 -القيمة السوقية: 
 
ي المائ 1.23التداول: قيم       ف

 
ي المائة 16.47التداول: أحجام ة      ف

 
 ف

 

ي المائة 0.02 
 
 ف
 

 500.16 )نقطة( 2022 أغسطس 19في قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي 
 500.04 )نقطة( 2022 أغسطس 12نتهي في قيمة المؤشر لألسبوع الم  

 510.12 (2022 أبريل 10) 2022أعلى قيمة للمؤشر في عام 
 493.38 (2022 يوليو 7) 2022أدنى قيمة في عام 

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

 
  البورصات العربية االرتفاعات المسجلة على مستوى يتصدر الرئيس بورصة قطرمؤشر 

 
 2.62 تراوحت بينبنسب  البورصةات قطاع اتمؤشرجميع  ارتفاع نتيجة ،نقطة 14018.43في المائة، ليصل إلى مستوى  2تفاع بلغت نسبته اربتداوالت األسبوع الماضي الرئيس  بورصة قطرأنهى مؤشر 

 من أغسطس عشر التاسعفي نهاية األسبوع المنتهي في  مليار لاير قطري 781.05، لتصل إلى حوالي مليار لاير قطري 18.98مكاسبا  بنحو  بورصة قطرعلى صعيد القيمة السوقية، حققت  .في المائة 4.23و

لتصل  الماضي خالل األسبوع تحسنا  القيمة المتداولة  شهدت كما. الماضيفي نهاية األسبوع  ورقة ماليةمليار  1.26 حواليإلى  ليصلمالية  ورقةمليون  183.67بنحو  ارتفاعا   حجم التداول شهد كما، 2022

 .عليه قاألسبوع الساب في مليار لاير قطري 3.02مقابل نحو  ،مليار لاير قطري 4.03 حوالي إلى

  العربيةالُمركب ألسواق المال  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 ام بالدوالر األمريكي في نهاية الفترة. يت، والمحتسبة المتسلسل
 .يضم المؤشر حاليا  سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  األسواق المالية العربية. 

 

 فريق إعداد النشرة

 

 
 

 2022من شهر أغسطس  عشر التاسعفي في نهاية األسبوع المنتهي  ارتفاعا   أسواق المال العربيةتداوالت قيمة  شهدت▪

 بورصات سبعقيمة التداول في  تحسن نتيجة، 2022 أغسطس 12في مقارنة  باألسبوع المنتهي  ،المائة في 1.23بلغت  بنسبة

 بورصات عربية أخرى. سبعفي  انخفاضا   التداوالت قيمةسجلت  ،. في المقابلعربية

العراق  سوقشهدت  ككذل .المائةفي  83.34 بلغت ةبنسب التداولفي قيمة  االرتفاعاتأكبر  بورصة البحرين سجلت▪

 تونس وقطر والكويت ودبي والسعوديةكل من بورصات شهدت  اكم في المائة. 57.31ارتفاعا  بنحو  لألوراق المالية

  .في المائة 38.97و 8.53ارتفاعا  بنسب تراوحت بين 

في  المائةفي  16.47 بنحو ارتفاعا  حجم تداول البورصات العربية الم ضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي  سجل▪

، عربية بورصات ثمانالتداول في حجم  ارتفاع نتيجة ،2022من شهر أغسطس  عشر التاسعنهاية األسبوع المنتهي في 

 بورصات عربية أخرى. سبعفي  انخفاضا  مقابل تسجيلها 

في  78.11ارتفاعا  بنسبة  الذي سجل على مستوى حجم التداولالبورصات العربية  سوق العراق لألوراق المالية تصدرت▪

 46.74و 15.39 تراوحت بينبنسب ارتفاعا   الكويت والبحرين وقطر والسعودية بورصات كل منكذلك سجلت  ،المائة

على  في المائة 9.56و 4.62و 3.08 بلغتارتفاعا  بنسب  تونس ومصر ودبيمن  بورصات كل شهدت كما .في المائة

 .التوالي
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  19

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  12
 السوق  المؤش  

↑ 2.00 14,018.43 13,743.90 QE  قطر 

↑ 1.61 7,930.55 7,804.99 TUNINDEX  تونس 

↑ 1.05 10,094.16 9,988.84 EGX30  مص 

↑ 0.73 3,419.72 3,395.01 DFMGI    دب 

↑ 0.73 12,621.73 12,530.76 TASI  السعودية 

↑ 0.19 12,185.34 12,162.75 MASI  الدار البيضاء 

↓ -0.01 1,897.46 1,897.70 BSEX  البحرين 

↓ -0.06 8,580.05 8,584.83 Premier market  الكويت 

↓ -0.33 4,606.78 4,621.81 MSM30  مسقط 

↓ -0.61 560.96 564.40 ISX العراق 

↓ -0.63 2564.06 2,580.38 ASE عّمان 

↓ -1.24 635.17 643.12 ALQUDS    فلسطي 

↓ -1.71 10,110.45 10,286.76 ADI    أبو ظب 

↓ -5.38 21,060.63 22,258.21 DWX  دمشق 

 المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 األسبوع المنتهي  

 2022أغسطس  19

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  12
 السوق 

 قطر  209,359,975,285 214,575,357,392 2.49 ↑

 مص  35,475,124,119 36,121,301,504 1.82 ↑

 دب    154,327,205,332 155,089,968,692 0.49 ↑

 مسقط  60,300,588,762 60,470,660,530 0.28 ↑

 الدار البيضاء  61,462,887,271 61,561,521,830 0.16 ↑

 عّمان 26,617,708,972 26,634,836,724 0.06 ↑

 البحرين  30,293,125,712 30,289,199,857 0.01- ↓

 الكويت  149,509,854,793 149,233,813,852 0.18- ↓

وت  14,284,749,950 14,172,657,378 0.78- ↓  بي 

 أبو ظب    581,585,346,455 575,465,893,544 1.05- ↓

 فلسطي    4,994,752,397 4,940,028,680 1.10- ↓

 السعودية  3,245,356,202,891 3,181,383,486,626 1.97- ↓

 دمشق  1,520,728,869 1,445,550,561 4.94- ↓
 يةالمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العرب
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  19

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  12
 السوق 

 البحرين  6,485,038 11,889,602 83.34 ↑

 العراق 1,383,576 2,176,500 57.31 ↑

 تونس  4,319,436 6,002,821 38.97 ↑

 قطر  830,283,862 1,107,964,239 33.44 ↑

 الكويت  773,869,322 963,001,665 24.44 ↑

 دب    422,406,938 460,826,252 9.10 ↑

 السعودية  9,178,926,867 9,961,860,101 8.53 ↑

 أبو ظب    2,064,107,185 1,759,184,694 14.77- ↓

 دمشق  454,456 380,934 16.18- ↓

وت  7,715,958 5,342,756 30.76- ↓  بي 

 عّمان 62,696,788 43,003,948 31.41- ↓

 مص  1,917,887,299 1,162,645,990 39.38- ↓

 فلسطي    7,083,029 4,078,648 42.42- ↓

 مسقط  52,233,034 30,036,761 42.49- ↓
 ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  19

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  12
 السوق 

 العراق 1,064,679,224 1,896,250,549 78.11 ↑

 الكويت  1,146,730,679 1,682,663,314 46.74 ↑

 البحرين  6,760,164 9,344,276 38.23 ↑

 قطر  1,078,156,479 1,261,831,421 17.04 ↑

 السعودية  864,706,074 997,759,078 15.39 ↑

 دب    769,702,976 843,324,543 9.56 ↑

 مص  4,881,121,042 5,106,780,119 4.62 ↑

 تونس  2,270,000 2,340,000 3.08 ↑

 أبو ظب    1,314,100,224 1,260,742,062 4.06- ↓

 الدار البيضاء  225,405,150 212,897,281 5.55- ↓

 عّمان 23,126,907 19,264,688 16.70- ↓

 دمشق  533,206 433,601 18.68- ↓

وت  156,365 120,847 22.71- ↓  بي 

 مسقط  82,882,113 55,612,143 32.90- ↓

 فلسطي    3,402,223  1,995,112                   41.36- ↓
 المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربية

 

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00


