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أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية 

 مرتفعا   ،2022 أغسطس شهر من الخامستعامالت األسبوع المنتهي في 

 ،نقطة 499.20نقطة ليصل إلى  0.11في المائة أي ما يعادل  0.02بنحو 

، 2022 يوليو 29األسبوع المنتهي في نهاية ب نقطة 499.09مقارنة بنحو 

 المؤشرفي  ضمنةتم  ال عربيةالبورصات أداء ال مؤشرات غالبية ارتفاع نتيجة

 .المركب

شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعا  خالل األسبوع  ،في ضوء ما تقدم

البورصات العربية على مستوى  البورصة المصرية تقدمتالماضي. 

 تحسنفي المائة نتيجة  7.19بنسبة ارتفاعا  مسجلة   ،مؤشرات األداء

التقنية والتجارة والشحن. كذلك شهدت بورصات كل مؤشرات أداء قطاعات 

في  2.98و 2.57مسقط وأبوظبي ودمشق ارتفاعا  بنسب تراوحت بين  من

بنسب  بورصات قطر والسعودية والدار البيضاء صعودا  سجلت  المائة. كما

بورصتا الكويت وتونس  شهدتفيما  ،في المائة 1.94و 1.09تراوحت بين 

 تحسنا  بأقل من واحد في المائة.

خالل  تراجعا   عربية بورصة خمسمؤشرات أداء المقابل، سجلت  يف

 .2022يوليو  29المنتهي في  باألسبوع مقارنة  ، األسبوع الماضي

 

 
شهر يوليو  منتصفمنحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته منذ  على المحافظةالبورصات العربية مؤشرات أداء غالبية  واصلت

غالبية األسواق  التي تشهده التحسنتماشيا  مع ، 2022 أغسطسمن شهر  الخامسفي نهاية األسبوع المنتهي في ذلك  ،2022

 .عدد من البورصات العربية تحسنساهم في  ثر  أ المسجل في األسعار العالمية للنفط لالستقرار. كان المالية العالمية

ساهم ارتفاع مؤشرات قيم وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية في غالبية البورصات العربية في تحسن  في ذات السياق،

 تحسنلشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية، إضافة إلى لالنتائج اإليجابية  عالنإلمواصلة كان  مؤشرات األداء. كما

يجابي ساهم في ارتفاع مؤشرات إ توى األفراد خالل األسبوع الماضي أثر  نبي بشقيه المؤسسي وعلى مسنشاط االستثمار األج

 .األداء في عدد من البورصات العربية

 من 29، مقارنة  باألسبوع المنتهي في خالل األسبوع الماضي ارتفاعا  عربية  بورصات تسعمؤشرات  ، شهدتاتصاال  بما سبق 

 في خمس بورصات عربية. مقابل تسجيلها تراجعا  ، 2022 يوليوشهر 

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

عشر في القيمة السوقية  ارتفاع بذلك عاكسة   في المائة 0.86بنحو  ارتفاعا  ، 2022الخامس من شهر أغسطس المنتهي في 

 بورصات عربية. ثالثفي  تراجعا  مقابل تسجيلها ، عربية بورصات

 في المائة 5.56 بلغت البورصات العربية على مستوى االرتفاع المسجل في القيمة السوقية بنسبة البورصة المصريةتصدرت ▪

بورصات كل من قطر وأبوظبي ودمشق والدار سجلت  كما. 2022 أغسطسمن شهر  الخامسفي نهاية األسبوع المنتهي في 

 بورصات كل من مسقط والبحرين والسعودية والكويت وفلسطينفيما شهدت  ،في المائة 2.93و 1.13 تراوح بينارتفاعا   البيضاء

  تحسنا  بأقل من واحد في المائة.

 

ي المائة 0.86القيمة السوقية: 
 
ي المائ 5.47التداول: قيم       ف

 
ي المائة 0.36التداول: أحجام ة      ف

 
 ف

 

ي المائة 0.02 
 
 ف

 

 499.20 )نقطة( 2022 أغسطس 5في بوع المنتهي قيمة المؤشر لألس
 499.09 )نقطة( 2022 يوليو 29نتهي في قيمة المؤشر لألسبوع الم  

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

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

 
  البورصات العربية االرتفاعات المسجلة على مستوى يتقدم الرئيس البورصة المصريةمؤشر 

 
بنسب  الشحن والتجارة والتقنيةات قطاع اتمؤشر ارتفاع نتيجة ،نقطة 10043.23في المائة، ليصل إلى مستوى  7.19تفاع بلغت نسبته اربتداوالت األسبوع الماضي الرئيس  البورصة المصريةأنهى مؤشر 

في نهاية األسبوع  مليار دوالر أمريكي 35.12، لتصل إلى حوالي مليار دوالر أمريكي 1.84مكاسبا  بنحو  البورصة المصريةعلى صعيد القيمة السوقية، حققت  .على التوالي في المائة 19.7و 8.0و 7.4بلغت 

. 2022 أغسطسمن  الخامسفي نهاية األسبوع المنتهي في  ورقة ماليةمليار  2.55 حواليإلى  ليصلمالية  ورقةمليون  292.36بنحو  ارتفاعا   حجم التداول شهد كما، 2022 الخامس من أغسطسالمنتهي في 

 .عليه قاألسبوع الساب في مليون دوالر أمريكي 650.34مقابل نحو  ،مليون دوالر أمريكي 856.41 حوالي لتصل إلى الماضي خالل األسبوع تحسنا  القيمة المتداولة  شهدت كما

  الُمركب ألسواق المال العربية صندوق النقد العربيمؤشر 
مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام رقم باش احتساب مؤشر خاص بكل سوق. وهذه المؤشرات ، 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
 .ضم المؤشر حاليا  سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  ياألسواق المالية العربية. 

 

 فريق إعداد النشرة

 

 
 

 بنسبة 2022الخامس من شهر أغسطس في في نهاية األسبوع المنتهي  ارتفاعا   أسواق المال العربيةتداوالت قيمة  شهدت▪

. عربية بورصات ثمانقيمة التداول في  تحسن نتيجة، 2022يوليو  29في مقارنة  باألسبوع المنتهي  ،المائة في 5.47بلغت 

 بورصات عربية أخرى. ستفي  انخفاضا   التداوالت قيمةسجلت  ،في المقابل

 ا. كمعلى الترتيب المائةفي  43.26و 40.04 بنسب بلغت التداولفي قيمة  االرتفاعاتأكبر  عّمانقطر و تابورص سجلت▪

بورصات فيما سجلت  ،في المائة 32.46و 22.41ارتفاعا  بنسب تراوحت بين بورصات فلسطين ومصر ومسقط شهدت 

 .التواليفي المائة على  10.04و 3.42و 0.52 بلغتبنسب تحسنا   كل من دبي وتونس والسعودية

في  المائةفي  0.36 بنحو ارتفاعا  حجم تداول البورصات العربية الم ضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي  سجل▪

، مقابل عربية بورصات ثمانالتداول في حجم  تحسن نتيجة ،2022الخامس من شهر أغسطس نهاية األسبوع المنتهي في 

 بورصات عربية أخرى. سبعفي  تراجعا  تسجيلها 

 ،في المائة 57.88مع تسجيل مؤشرها ارتفاعا  بنسبة  على مستوى حجم التداولالبورصات العربية  قطربورصة  تصدرت▪

. في المائة 35.10و 24.35 تراوحت بينارتفاعا  بنسب  من الدار البيضاء ودبي وعّمان وفلسطين بورصات كل شهدت كما

 في المائة. 12.94و 4.81أبوظبي والسعودية تحسنا  بنسب تراوحت بين وكذلك سجلت بورصات كل من مصر 
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  5

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو  29
 السوق  المؤش  

↑ 7.19 10,043.23 9,369.32 EGX30  مص 

↑ 2.98 4,667.15 4,532.11 MSM30  مسقط 

↑ 2.90 9,929.16 9,648.96 ADI    أبو ظب 

↑ 2.57 21,878.64 21,330.57 DWX  دمشق 

↑ 1.94 13,376.64 13,122.05 QE  قطر 

↑ 1.12 12,291.54 12,155.02 TASI  السعودية 

↑ 1.09 11,947.29 11,818.46 MASI  الدار البيضاء 

↑ 0.28 8,626.96 8,603.03 Premier market  الكويت 

↑ 0.23 7,749.59 7,731.77 TUNINDEX  تونس 

↓ -0.27 1,900.31 1,905.52 BSEX  البحرين 

↓ -0.29 635.47 637.30 ALQUDS    فلسطي 

↓ -0.62 3,317.13 3,337.96 DFMGI    دب 

↓ -0.92 2,569.02 2,592.80 ASE عّمان 

↓ -0.99 566.47 572.12 ISX العراق 

 البورصات العربيةالمصدر: البيانات الصادرة عن  
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  ) %( 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  5

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو  29
 السوق 

 مص  33,277,635,701 35,127,568,857 5.56 ↑

 قطر  198,391,512,966 204,203,716,967 2.93 ↑

 أبو ظب    548,857,822,967 564,505,580,978 2.85 ↑

 دمشق  1,457,353,629 1,494,797,784 2.57 ↑

 الدار البيضاء  59,815,130,838 60,493,928,278 1.13 ↑

 مسقط  59,821,024,382 60,402,312,783 0.97 ↑

 البحرين  30,197,708,537 30,334,774,261 0.45 ↑

 السعودية  3,146,591,855,491 3,160,536,678,534 0.44 ↑

 الكويت  149,851,982,166 150,158,904,798 0.20 ↑

 فلسطي    4,941,269,678 4,949,635,810 0.17 ↑

 دب    152,238,592,164 151,795,788,077 0.29- ↓

وت  14,211,907,802 14,161,052,908 0.36- ↓  بي 

 عّمان 26,905,888,484 26,285,673,883 2.31- ↓
 يةالمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العرب
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  ) %( 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  5

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو  29
 السوق 

 عّمان 65,924,212 94,441,084 43.26 ↑

 قطر  719,347,093 1,007,338,178 40.04 ↑

 فلسطي    3,304,834 4,377,690 32.46 ↑

 مص  650,342,087 856,415,291 31.69 ↑

 مسقط  55,350,514 67,753,538 22.41 ↑

 السعودية  8,702,882,494 9,576,635,978 10.04 ↑

 تونس  39,050,000 40,386,000 3.42 ↑

 دب    318,053,597 319,714,536 0.52 ↑

 أبو ظب    2,096,134,930 1,846,876,658 11.89- ↓

 العراق 29,688,749 25,750,303 13.27- ↓

 البحرين  7,202,803 5,595,086 22.32- ↓

وت  14,281,681 10,874,622 23.86- ↓  بي 

 دمشق  901,636 594,453 34.07- ↓

 الكويت  1,122,760,542 724,708,896 35.45- ↓
 ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا
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اتجاه التغير  
 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 االسبوع المنتهي 

 2022أغسطس  5

 االسبوع المنتهي 

 2022يوليو  29
 السوق 

 قطر  901,764,369 1,423,743,858 57.88 ↑

 الدار البيضاء  209,518,035  283,055,452              35.10 ↑

 دب    493,469,136 641,806,006 30.06 ↑

 عّمان 23,982,127 30,267,598 26.21 ↑

 فلسطي    1,599,742 1,989,260 24.35 ↑

 مص  2,258,879,866 2,551,247,240 12.94 ↑

 أبو ظب    1,020,148,329 1,117,078,058 9.50 ↑

 السعودية  935,939,582 980,915,105 4.81 ↑

 العراق 7,628,162,966 6,954,516,353 8.83- ↓

 مسقط  89,455,164 76,672,113 14.29- ↓

 الكويت  1,427,843,321 990,243,236 30.65- ↓

 البحرين  12,563,118 8,666,064 31.02- ↓

 دمشق  1,307,161 869,587 33.48- ↓

 تونس  5,166,000 3,223,000 37.61- ↓

وت  644,764 368,620 42.83- ↓  بي 
 المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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