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أنھى المؤش������ر المركب لص������ندوق النقد العربي لألس������واق المالیة العربیة 

ً  2023 من ینایر العش������رینتعامالت األس������بوع المنتھي في  بنحو  متراجعا

 ،نقطة 486.96 حوالي لیص������ل إلى نقطة 0.24المائة ما یعادل  في 0.05

 عربیةالبورصات ال مؤشرات تباین أداء نتیجة، األسبوع السابق علیھمقارنة 

 .المؤشرفي  الُمتضمنة

 العشرینالمنتھي في خالل األسبوع  تراجعاً عربیة  بورصات ست شھدت

 أخرى ةبورصات عربی ثمانمؤشرات أداء  ارتفاع، مقابل 2023من ینایر 

 .2022 ینایر 13مقارنةً باألسبوع المنتھي في 

البورص��ات العربیة على مس��توى مؤش��رات  البورص��ة المص��ریة تص��درت

ش�����ھدت بورص�����تا كذلك  المائة. في 3.31 بنس�����بةاألداء، مس�����جلةً ارتفاعاً 

على الترتیب. كما  في المائة 2.30و 2.06الكویت ودمش������ق ارتفاعاً بنحو 

والبحرین ارتفاعاً بنسب بلغت  ،وفلسطین ،سجلت بورصات كل من عّمان

بورص�����تا دبي س�����جلت  فیما ،في المائة على التوالي 1.94و 1.29و 1.21

 من واحد في المائة. بأقلتحسناً  والعراق

 

  
الُمتض��منة في المؤش��ر البورص��ات العربیة مؤش��رات أداء تبایناً في  2023نایر ش��ھر ی العش��رین مناألس��بوع المنتھي في ش��ھد 

ة وحجم یمؤش��رات القیمة الس��وق في انخفاض��اً عربیة  بورص��اتس��ت  ش��ھدت . في ھذا الص��دد،لص��ندوق النقد العربي المركب

في ھذا  .مؤش���رات قیم التداول نتیجة تحس���ن بورص���ات عربیة ارتفاعاً في مؤش���رات أدائھا، ثمانس���جلت  ،في المقابل. التداول

البورص���ات العربیة ، من أداء عدد من والخدمات المالیة ،والطاقة ،والعقاراتاإلطار، عزز ارتفاع مؤش���رات قطاعات البنوك، 

 األسواق المالیة من عدد المسجل فيمع االرتفاع  ي. كما جاء تحسن أداء عدد من البورصات العربیة متماشیاً في األسبوع الماض

األس�بوع في االرتفاع النس�بي المس�جل في األس�عار العالمیة للنفط  في ذات الس�یاق، س�اھماألمریكیة واألوروبیة، خاص�ة  العالمیة

 .الطاقة في عدد من البورصات العربیة اتفي تحسن مؤشر الماضي

 

 
في قاعدة بیانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي نةالُمضمّ  العربیة السوقیة لألسواق المالیة القیمة شھدت  ً في نھایة  تراجعا

مقابل ، عربیة بورصات ستفي  انخفاضھا نتیجة ،في المائة 0.05 وبنح 2023من شھر ینایر  نیالعشراألسبوع المنتھي في 
ً تسجیلھا   .بورصات عربیة سبعفي  ارتفاعا

 
 في في نھایة األسبوع المنتھي  المائة في 3.19 القیمة السوقیة بنسبة على مستوىاالرتفاع المسجل  البورصة المصریةتصدرت

 1.75و 1.21ارتفاعاً بنسب بلغت  والكویت ودمشقالبحرین بورصات كل من كذلك سجلت  .2023من شھر ینایر  العشرون
في نھایة  تحسناً بأقل من واحد في المائة بورصات كل من فلسطین ودبي وبیروت تفیما شھد، في المائة على الترتیب 2.30و

 .األسبوع الماضي

 
ي المائة 0.05-الق�مة السوق�ة: 

ي المائ 0.74التداول: ق�م        �ف
ي المائة 26.48- التداول: أحجام  ة      �ف

 �ف

 

ي المائة 0.05 
 �ف

 

 486.96 (نقطة) 2023 ینایر 20في قیمة المؤشر لألسبوع المنتھي 

 487.20 (نقطة) 2023 ینایر 13نتھي في قیمة المؤشر لألسبوع المُ 

 487.93 )2023 ینایر 16( 2023أعلى قیمة للمؤشر في عام 

 485.41 )2023 ینایر 6( 2023أدنى قیمة في عام 
 : صندوق النقد العربي، قاعدة بیانات األسواق المالیة العربیة.المصدر

 

 
  البورصات العربیة االرتفاعات المسجلة على مستوى یتصدرالرئیس  البورصة المصریةمؤشر 

 
السیاحة والترفیھ، واألغذیة والمشروبات، مؤشرات قطاعات ارتفاع  نقطة، نتیجة 16065.98في المائة، لیصل إلى مستوى  3.31تفاع بلغت نسبتھ بارتداوالت األسبوع الماضي الرئیس  البورصة المصریةأنھى مؤشر 

ملیار دوالر أمریكي في نھایة  35.25ملیار دوالر أمریكي، لتصل إلى حوالي  1.08على صعید القیمة السوقیة، حققت البورصة المصریة مكاسباً بنحو  .في المائة 8و 5.9 بنسب تراوحت بین ،والمنسوجات، والعقارات

ً القیمة المتداولة  فیما سجلت. الماضيفي نھایة األسبوع  ورقة مالیةملیار  3.78حوالي إلى  مالیة لیصل ورقة ملیون 483.16حجم التداول ارتفاعاً بنحو  كما شھد. 2023من شھر ینایر  العشروناألسبوع المنتھي في   تراجعا

 السابق علیھ.ملیون دوالر أمریكي في األسبوع  941.28دوالر أمریكي، مقابل نحو ملیون  570األسبوع لتصل إلى حوالي نفس خالل 

  الُمركب ألسواق المال العربیة صندوق النقد العربيمؤشر 
احتساب مؤشر خاص بكل سوق. ھذه المؤشرات مرجحة بالقیمة السوقیة باستخدام رقم باش ، عالوة على باحتساب مؤشر مركب یقیس تطور أداء األسواق المالیة العربیة مجتمعة 1995یقوم صندوق النقد العربي منذ عام 

ي من الشركات المدرجة في ألتغیرات في القیمة السوقیة الناتجة عن إضافة أو حذف بشكل دوري تحدیث عینة الشركات المدرجة في المؤشر بما یعكس ابالدوالر األمریكي في نھایة الفترة. یتم ، والمحتسبة المتسلسل
ً األسواق المالیة العربیة.   .یضم المؤشر حالیاُ سبعة عشر سوقاً مالیاً عربیا

 

 فریق إعداد النشرة

 

 
 

أسواق المال العربیةتداوالت قیمة  سجلت  ً  0.74 بنسبة 2023من شھر ینایر  العشرونفي في نھایة األسبوع المنتھي طفیفاً  ارتفاعا
، عربیةبورصات  تسع قیمة التداول في ارتفاع نتیجة ،2023الثالث عشر من شھر ینایر في مقارنةً باألسبوع المنتھي  ،المائة في

ً  اھمقابل تسجیل  .أخرى بورصات عربیة خمسفي  تراجعا
بنحو  ،المائةفي  304.61 ةبنسب التداولفي قیمة  االرتفاعاتأكبر  تونسبورصة  شھدت ً كما شھدت بورصة البحرین ارتفاعا

 77.15و 20.57تراوحت بین ارتفاعاً بنسب  مسقط وأبوظبي والكویت وعّمان بورصات كل منسجلت  كذلكفي المائة.  241.10
  في المائة. 19.49و 15.03 ارتفاعاً بنسب تراوحت بین دمشق والعراق ودبيفیما شھدت بورصات كل من  .في المائة

في نھایة  المائةفي  26.48 بنحو انخفاضاً حجم تداول البورصات العربیة الُمضمنة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي  سجل
ً  ھتسجیل، مقابل عربیة بورصات ست في تراجعھ نتیجة ،2023من شھر ینایر  العشروناألسبوع المنتھي في   تسعفي  ارتفاعا

 عربیة أخرى. بورصات
بنسبة  2023من ینایر  نیالعشرالمنتھي في في نھایة األسبوع  على مستوى حجم التداولالعربیة البورصات  بورصة تونس تقدمت

ً بنحو ، كما المائة في 376.45 مسقط وعّمان بورصات كل من  سجلت ، وفي المائة 174.81شھدت بورصة البحرین ارتفاعا
ً بنسب  ودمشق ومصر  الدار البیضاء ودبي والكویتكذلك شھدت بورصات كل من  في المائة 65و 14 تراوحت بینارتفاعا

ً ارتفاع  .على التوالي في المائة 11.41و 8.24و 4.47بنحو  ا
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اتجاه التغیر  
 األسبوعي 

 نسبة التغیر 
  (%) 

 األسبوع المنتھي في 
 2023ینایر  20

 األسبوع المنتھي في 
 السوق المؤشر  2023ینایر  13

↑ 3.31 16,065.98 15,551.47 EGX30  البورصة المصریة 
↑ 2.30 34,406.37 33,633.05 DWX  سوق دمشق لألوراق المالیة 
↑ 2.06 8,057.77 7,895.29 Premier market  بورصة الكویت 
↑ 1.94 1,927.19 1,890.43 BSEX بورصة البحرین 
↑ 1.29 646.66 638.45 ALQUDS بورصة فلسطین 
↑ 1.21 2,655.89 2,624.25 ASE  بورصة عّمان 
↑ 0.86 3,352.50 3,323.96 DFMGI سوق دبي المالي 
↑ 0.82 606.56 601.63 ISX  سوق العراق لألوراق المالیة 
↓ -0.23 10,186.71 10,210.26 ADI  سوق أبو ظبي لألوراق المالیة 
↓ -0.47 8248.48 8,287.21 TUNINDEX  بورصة تونس 
↓ -0.58 10,682.01 10,744.22 TASI  السوق المالیة السعودیة 
↓ -1.08 10,212.84 10,324.62 MASI  بورصة الدار البیضاء 
↓ -1.63 10,810.57 10,990.21 QE  بورصة قطر 
↓ -1.66 4,798.46 4,879.39 MSM30  بورصة مسقط 

 .المصدر: البیانات الصادرة عن البورصات العربیة
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اتجاه التغیر  
 األسبوعي 

 نسبة التغیر 
 ) (% 

 األسبوع المنتھي في 
 2023ینایر  20

 األسبوع المنتھي في 
 السوق 2023ینایر  13

 البورصة المصریة  34,168,481,451 35,257,707,051 3.19 ↑
 سوق دمشق لألوراق المالیة  2,297,860,107 2,350,693,189 2.30 ↑
 بورصة الكویت  149,406,847,985 152,023,068,853 1.75 ↑
 بورصة البحرین 30,177,111,268 30,541,802,196 1.21 ↑
 بورصة فلسطین 4,881,479,050 4,928,943,511 0.97 ↑
 سوق دبي المالي 157,676,676,425 159,207,160,891 0.97 ↑
 بورصة بیروت  14,575,604,930 14,612,984,734 0.26 ↑
 بورصة عّمان  27,153,861,726 27,136,875,291 0.06- ↓
 السوق المالیة السعودیة  2,662,020,961,875 2,659,964,613,948 0.08- ↓
 بورصة مسقط  61,732,797,981 61,487,050,226 0.40- ↓
 سوق أبو ظبي لألوراق المالیة  718,470,754,524 715,447,436,247 0.42- ↓
 بورصة قطر  170,660,679,361 168,755,174,062 1.12- ↓
 بورصة الدار البیضاء  53,110,415,158 52,491,483,684 1.17- ↓

 ةیالمصدر: البیانات الصادرة عن البورصات العرب
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اتجاه التغیر  
 األسبوعي 

 نسبة التغیر 
 ) (% 

 األسبوع المنتھي في 
 2023ینایر  20

 األسبوع المنتھي في 
 السوق 2023ینایر  13

 بورصة تونس  9,611,323 38,888,709 304.61 ↑
 بورصة البحرین 3,993,545 13,621,811 241.10 ↑
 بورصة مسقط  22,130,673 39,204,662 77.15 ↑
 سوق أبو ظبي لألوراق المالیة  1,830,688,204 2,698,032,969 47.38 ↑
 بورصة الكویت  722,686,506 904,308,924 25.13 ↑
 بورصة عّمان  58,916,850 71,037,918 20.57 ↑
 سوق دمشق لألوراق المالیة  834,478 997,079 19.49 ↑
 لألوراق المالیة سوق العراق  15,421,345 18,107,067 17.42 ↑
 سوق دبي المالي 307,543,486 353,771,663 15.03 ↑
 بورصة قطر  760,010,392 730,185,201 3.92- ↓
 السوق المالیة السعودیة  5,800,356,468 5,138,023,408 11.42- ↓
 البورصة المصریة  941,283,880 570,002,689 39.44- ↓
 بورصة فلسطین 20,462,745 9,131,161 55.38- ↓
 بورصة بیروت  24,487,638 10,645,433 56.53- ↓

 ةلمصدر: البیانات الصادرة عن البورصات العربیا
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اتجاه التغیر  
 األسبوعي 

 نسبة التغیر 
  (%) 

 األسبوع المنتھي في 
 2023ینایر  20

 األسبوع المنتھي في 
 السوق 2023ینایر  13

 بورصة تونس  3,719,000 17,719,000 376.45 ↑
 بورصة البحرین 4,692,576 12,895,501 174.81 ↑
 بورصة مسقط  42,368,047 69,676,575 64.46 ↑
 بورصة عّمان  22,522,740 30,225,625 34.20 ↑
 سوق دمشق لألوراق المالیة  744,503 875,068 17.54 ↑
 البورصة المصریة  3,303,521,364 3,786,683,445 14.63 ↑
 بورصة الكویت  774,960,478 863,406,960 11.41 ↑
 سوق دبي المالي 599,364,183 648,737,227 8.24 ↑
 بورصة الدار البیضاء  470,240,061 491,245,825 4.47 ↑
 بورصة قطر  802,416,420 716,718,758 10.68- ↓
 السوق المالیة السعودیة  790,490,771 688,159,896 12.95- ↓
 سوق أبو ظبي لألوراق المالیة  1,118,709,114 902,422,752 19.33- ↓
 سوق العراق لألوراق المالیة  37,547,943,405 25,231,076,516 32.80- ↓
 بورصة فلسطین 10,284,536 3,575,996 65.23- ↓
 بورصة بیروت  24,057,391 198,868 99.17- ↓

 المصدر: البیانات الصادرة عن البورصات العربي
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