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أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية 

بنحو  مرتفعا   2023 من فبراير السابع عشر تعامالت األسبوع المنتهي في

 ،نقطة 487.78 حوالي ليصل إلى نقطة 1.43المائة ما يعادل  في 0.29

 عربيةالبورصات ال مؤشرات أداء تباين نتيجة، األسبوع السابق عليهبمقارنة 

  .المؤشرفي  الُمتضمنة

السابع في المنتهي خالل األسبوع  ارتفاعا  عربية  بورصات خمس شهدت

 ةبورصات عربي تسعمؤشرات أداء  تراجع، مقابل 2023 من فبراير عشر

 .2023 فبراير 10مقارنة  باألسبوع المنتهي في  أخرى

 

البورصات العربية على مستوى مؤشرات األداء،  بورصة قطر تقدمت

 بورصتا تونس والسعوديةكما سجلت . المائة في 2.08 بنسبةمسجلة  ارتفاعا  

بورصتا سجلت  فيما ،الترتيبفي المائة على  1.31و 1.03 بنحوارتفاعا  

 من واحد في المائة. بأقلتحسنا   الكويت ودبي

 

 
 

في األسبوع المنتهي في تباينا  لصندوق النقد العربي  المؤشر المركبالبورصات العربية الُمتضمنة في شهدت مؤشرات أداء 

أعمال الشركات من نتائج  مستفيدة  ، ارتفاعا  بورصات عربية  خمسسجلت . في هذا الصدد، 2023 فبرايرمن شهر  السابع عشر

نتيجة ارتفاع  عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية تحسن. كما جاء ، التي جاءت إيجابية في معظمها2022السنوية لعام 

مؤشرات قطاعات البنوك واالتصاالت واالستثمار والخدمات المالية، التي أسهمت في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية وحجم 

عدد ها تسجل التي ةاألسبوعي مع المكاسب متسقا   جاء التحسن األسبوعي لعدد من البورصات العربية كذلك. التداول في عدد منها

 .البورصات الناشئة خاصة األوروبية منها، إضافة إلى عدد من ،األسواق المالية العالمية من

، التي الطاقة والصناعة والسياحةمؤشرات  بورصات عربية تراجعا  في مؤشرات أدائها، متأثرة بتراجع تسعفي المقابل، سجلت  

، جنبيمعدالت االستثمار األ والتي أثرت بدورها على تراجع معدالت السيولة. كما كان لتراجعمؤشرات قيم التداول،  أدت لتراجع

 البورصات العربية.في عدد من  أثر سلبي النسبي المسجل في األسعار العالمية للنفط التراجععالوة على 

 

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

مقابل ، ست بورصات عربيةفي  ارتفاعها نتيجة ،في المائة 1.34 وبنح 2023 فبرايرمن شهر  السابع عشراألسبوع المنتهي في 

 .عربية سبع بورصاتفي  تراجعا  تسجيلها 
 

بورصتا قطر كذلك سجلت  .المائة في 2.19 القيمة السوقية بنسبة على مستوىاالرتفاع المسجل  بورصة بيروتتصدرت ▪

تحسنا   مصر وأبوظبي والكويتبورصات كل من  تشهد في حين، الترتيبعلى  في المائة 1.84و 1.02 بنحوارتفاعا   والسعودية

 .في نهاية األسبوع الماضي بأقل من واحد في المائة

 

ي المائة 1.34القيمة السوقية: 
 
ي المائ 0.86-التداول: قيم        ف

 
ي المائة 137.05 التداول: أحجام  ة      ف

 
 ف

 

ي المائة 0.29 
 
 ف

 

 487.78 )نقطة( 2023 فبراير 17في قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي 

 486.35 )نقطة( 2023 فبراير 10نتهي في قيمة المؤشر لألسبوع المُ 

 488.42 (2023 فبراير 13) 2023أعلى قيمة للمؤشر في عام 

 484.00 (2023 يناير 27) 2023أدنى قيمة في عام 

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

 

  البورصات العربية االرتفاعات المسجلة على مستوى يتصدرالرئيس  بورصة قطرمؤشر 
 

بنسب  ،الخدمات، والتأمين، والبنوك، واالتصاالتمؤشرات قطاعات ارتفاع  نتيجة المائة،في  2.08تفاع بلغت نسبته بار 2023 فبرايرمن شهر  السابع عشرالمنتهي في تداوالت األسبوع الرئيس  بورصة قطرأنهى مؤشر 

 97.08بنحو  تراجعا  حجم التداول  شهد فيما. مليار دوالر أمريكي 163.19دوالر أمريكي، لتصل إلى حوالي  مليار 1.64مكاسبا  بنحو  بورصة قطرحققت فقد على صعيد القيمة السوقية،  .في المائة 4.69و 2.17 تراوحت بين

مليون دوالر أمريكي في األسبوع  616.93 دوالر أمريكي، مقابلمليون  575.08األسبوع لتصل إلى حوالي نفس خالل  تراجعا  القيمة المتداولة  سجلت كما ،ورقة ماليةمليون  573.04حوالي إلى  مالية ليصل ورقة مليون

 السابق عليه.

  المال العربيةالُمركب ألسواق  صندوق النقد العربيمؤشر 
احتساب مؤشر خاص بكل سوق. هذه 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 حالياُ سبعة عشر سوقا  ماليا  عربيا  األسواق المالية العربية. 
 

 النشرةفريق إعداد 

 

 
 

 بنسبة 2023 فبرايرمن شهر  السابع عشرفي في نهاية األسبوع المنتهي  طفيفا   ترجعا   أسواق المال العربيةتداوالت قيمة  سجلت▪

 بورصات ست قيمة التداول في انخفاض نتيجة ،2023 فبرايرمن شهر  العاشرفي مقارنة  باألسبوع المنتهي  ،المائة في 0.86

 .بورصات أخرى ثمانفي  ارتفاعا   اه، مقابل تسجيلعربية

بورصات كل من كما شهدت  ،المائةفي  327.66 ةبنسب التداولفي قيمة  االرتفاعاتأكبر  سوق العراق لألوراق المالية شهدت▪

كذلك سجلت بورصات كل . على التوالي في المائة 110.09و 78.88و 48.25 بنسب بلغتارتفاعا   مسقط وفلسطين والبحرين

ان ومصر ودبي والسعوديةمن   في المائة. 6.02و 1.42ارتفاعا  بنسب تراوحت بين  عم 

 نتيجة المائة،في  137.05 بنحو ارتفاعا  ات صندوق النقد العربي حجم تداول البورصات العربية الُمضمنة في قاعدة بيان سجل▪

 عربية أخرى. بورصات تسعفي  ا  انخفاض ه، مقابل تسجيلعربية ست بورصات في ارتفاعه

 بورصتاسجلت كما  ،المائة في 273.03بنسبة  على مستوى حجم التداولالعربية البورصات لألوراق المالية  العراقسوق  تقدمت▪

 مسقط ومصر ودبيكذلك شهدت بورصات كل من . على الترتيب في المائة 221.76و 133.07ارتفاعا  بنحو  والبحرينفلسطين 

 .المائة في 46.27و 12.95 تراوح بين ارتفاعا  

▪. 
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اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  10
 السوق المؤشر 

↑ 2.08 10,641.45 10,424.20 QE  بورصة قطر 

↑ 1.31 10,548.45 10,412.16 TASI  السوق المالية السعودية 

↑ 1.03 8,131.73 8,048.99 TUNINDEX  بورصة تونس 

↑ 0.33 7,364.47 7,339.91 BK  بورصة الكويت 

↑ 0.11 3,457.72 3,453.85 DFMGI سوق دبي المالي 

↓ -0.07 1,935.70 1,936.97 BHBX بورصة البحرين 

↓ -0.39 654.15 656.72 ALQUDS بورصة فلسطين 

↓ -0.41 10,684.60 10,728.31 MASI  بورصة الدار البيضاء 

↓ -0.46 9,977.24 10,023.05 FADGI   أبو ظبي لألوراق المالية سوق 

↓ -0.71 17,488.87 17,613.78 EGX30  البورصة المصرية 

↓ -0.96 597.18 602.95 ISX60  سوق العراق لألوراق المالية 

↓ -2.03 2,670.70 2,725.93 ASE100  ان  بورصة عم 

↓ -2.42 4,653.35 4,768.67 MSX30  بورصة مسقط 

↓ -4.05 34558.36 36,017.40 DWX  سوق دمشق لألوراق المالية 

 .المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربية

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00



  

 

3 

اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  10
 السوق

 بورصة بيروت  15,097,276,186 15,427,301,938 2.19 ↑

 السوق المالية السعودية  2,648,916,137,835 2,697,616,347,747 1.84 ↑

 بورصة قطر  161,549,956,715 163,194,347,298 1.02 ↑

 البورصة المصرية  36,255,112,623 36,552,827,758 0.82 ↑

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية  691,440,368,742 696,556,704,143 0.74 ↑

 بورصة الكويت  153,728,013,555 154,225,715,844 0.32 ↑

 بورصة فلسطين 4,967,859,198 4,965,809,252 0.04- ↓

 بورصة البحرين 30,928,268,040 30,907,927,562 0.07- ↓

 بورصة الدار البيضاء  55,142,661,360 55,009,350,770 0.24- ↓

 بورصة مسقط  61,364,439,013 61,046,433,554 0.52- ↓

 سوق دبي المالي 163,631,116,024 162,669,736,358 0.59- ↓

ان  28,556,368,494 27,831,878,792 2.54- ↓  بورصة عم 

 سوق دمشق لألوراق المالية  2,449,647,655 2,361,077,105 3.62- ↓

 .ةيالمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العرب
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اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  10
 السوق

 سوق العراق لألوراق المالية  5,800,940 24,808,346 327.66 ↑

 بورصة البحرين 10,280,727 21,598,820 110.09 ↑

 بورصة فلسطين 2,754,603 4,927,359 78.88 ↑

 بورصة مسقط  19,387,996 28,742,801 48.25 ↑

ان  68,813,135 72,958,573 6.02 ↑  بورصة عم 

 البورصة المصرية  515,569,496 536,672,843 4.09 ↑

 سوق دبي المالي 403,325,600 409,128,510 1.44 ↑

 المالية السعودية السوق  5,041,329,169 5,113,115,046 1.42 ↑

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية  2,275,451,659 2,268,092,841 0.32- ↓

 بورصة قطر  616,932,455 575,088,887 6.78- ↓

 سوق دمشق لألوراق المالية  737,417 593,954 19.45- ↓

 بورصة الكويت  813,118,386 641,407,856 21.12- ↓

 بورصة تونس  9,998,033 6,817,124 31.82- ↓

 بورصة بيروت  5,478,960 1,172,897 78.59- ↓
 .ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا
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اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  10
 السوق

 سوق العراق لألوراق المالية  7,681,569,907 28,654,189,900 273.03 ↑

 بورصة البحرين 7,315,432 23,537,933 221.76 ↑

 بورصة فلسطين 1,311,608 3,056,927 133.07 ↑

 بورصة مسقط  30,657,985 44,844,368 46.27 ↑

 البورصة المصرية  2,402,301,548 2,739,923,631 14.05 ↑

 سوق دبي المالي 702,769,461 793,761,634 12.95 ↑

 السوق المالية السعودية  828,175,369 786,503,850 5.03- ↓

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية  1,215,827,437 1,084,849,129 10.77- ↓

ان  29,049,991 25,330,438 12.80- ↓  بورصة عم 

 لألوراق المالية سوق دمشق  570,230 490,324 14.01- ↓

 بورصة الكويت  801,086,258 685,780,594 14.39- ↓

 بورصة قطر  670,127,385 573,047,004 14.49- ↓

 بورصة تونس  3,368,000 2,795,000 17.01- ↓

 بورصة الدار البيضاء  752,393,575 439,715,722 41.56- ↓

 بورصة بيروت  86,752 27,884 67.86- ↓
 .ةالبيانات الصادرة عن البورصات العربيالمصدر:  
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