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أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية 

 متراجعا   2023 رمن فبراي نيالرابع والعشر تعامالت األسبوع المنتهي في

 ،نقطة 487.20 حوالي ليصل إلى نقطة 0.58المائة ما يعادل  في 0.12بنحو 

بورصات الأداء  مؤشرات تراجع غالبية نتيجة، األسبوع السابق عليهبمقارنة 

  .المؤشرفي  الُمتضمنة عربيةال

الرابع في المنتهي خالل األسبوع  انخفاضا  عربية  بورصات تسع شهدت

بورصات  خمسمؤشرات أداء  ارتفاع، مقابل 2023 من فبراير نيوالعشر

 .2023 فبراير السابع عشر منمقارنة  باألسبوع المنتهي في  أخرى ةعربي

 

البورصات العربية على مستوى  تصدرت سوق العراق لألوراق المالية

كما سجلت بورصة . المائة في 6.59 بنسبةمؤشرات األداء، مسجلة  ارتفاعا  

بورصات كل من سجلت  فيما ،في المائة 1.50الدار البيضاء ارتفاعا  بنحو 

 من واحد في المائة. بأقلتحسنا   فلسطين والبحرين ودمشق

 

 
 

في األسبوع المنتهي  تراجعا  لصندوق النقد العربي  مركبالبورصات العربية الُمتضمنة في المؤشر المؤشرات أداء غالبية شهدت 

تراجع مؤشرات  عاكسة   انخفاضا   بورصات عربية تسعسجلت . في هذا الصدد، 2023 فبرايرمن شهر  نيالرابع والعشرفي 

في ذات السياق، . التداول في عدد منها وقيممؤشرات القيمة السوقية  انخفاض أثرت بدورها في، التي تواالتصاالالطاقة البنوك و

البورصات  عدد من تراجع في الماضيالفيدرالي األمريكي التي تم اإلعالن عنها خالل األسبوع االحتياطي أسهمت نتائج محضر 

 األوروبية، إضافة إلى عدد منو األمريكية خاصة ،المالية العالمية العربية، ذلك تزامنا  مع االنخفاض المسجل في معظم األسواق

  .البورصات الناشئة

. والفنادق، واالستثمار المواد األساسيةفي المقابل، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعا  مدعومة  بارتفاع مؤشرات قطاعات 

أثر  النسبي المسجل في األسعار العالمية للنفط االستقرارعالوة على ، جنبيمعدالت االستثمار األ لتحسن كانفي ذات اإلطار، 

 عدد من البورصات العربية.أداء  ارتفاع مؤشراتفي  أسهم

 

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

، بورصات عربيةست في  انخفاضها نتيجة ،في المائة 2.68 وبنح 2023 فبرايرمن شهر  نيالرابع والعشراألسبوع المنتهي في 

 .عربية سبع بورصاتفي  ارتفاعا  تسجيلها مقابل 
 

الدار البيضاء بورصتا كذلك سجلت  .المائة في 3.56 القيمة السوقية بنسبة على مستوىاالرتفاع المسجل  بورصة بيروتتصدرت ▪

 فلسطين والبحرين ودمشق ومسقطبورصات كل من  تشهد في حين، الترتيبعلى  في المائة 1.62و 1.42 بنحوارتفاعا  قطر و

 .في نهاية األسبوع الماضي تحسنا  بأقل من واحد في المائة

 

ي المائة 2.68-القيمة السوقية: 
 
ي المائ 23.82-التداول: قيم        ف

 
ي المائة 216.95 التداول: أحجام  ة      ف

 
 ف

 

ي المائة 0.12- 
 
 ف

 

 487.20 )نقطة( 2023 فبراير 24في قيمة المؤشر لألسبوع المنتهي 

 487.78 )نقطة( 2023 فبراير 17نتهي في لألسبوع المُ قيمة المؤشر 

 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 يتقدمالرئيس  سوق العراق لألوراق الماليةمؤشر 
 

البنوك واالتصاالت واالستثمار مؤشرات قطاعات ارتفاع  نتيجة المائة،في  6.59تفاع بلغت نسبته بار 2023 فبرايرمن شهر  نيالرابع والعشرالمنتهي في تداوالت األسبوع الرئيس سوق العراق لألوراق المالية أنهى مؤشر 

األسبوع لتصل نفس خالل  تحسنا  القيمة المتداولة  سجلت كما ،ورقة ماليةمليار  107.37حوالي إلى  مالية ليصل ةورق مليار 78.71بنحو  ارتفاعا   ، فقد شهدعلى صعيد حجم التداول .في المائة 11.12و 2.32 بين والفنادق

 دوالر أمريكي في األسبوع السابق عليه.مليون  24.80 دوالر أمريكي، مقابلمليون  93.48إلى حوالي 

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

أي من الشركات المدرجة في إضافة أو حذف لتغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن 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. 
 

 فريق إعداد النشرة

 

 
 

 بنسبة 2023 فبرايرمن شهر  الرابع والعشرونفي في نهاية األسبوع المنتهي  جعا  اتر أسواق المال العربيةتداوالت قيمة  سجلت▪

 عشر قيمة التداول في انخفاض نتيجة ،2023 فبرايرمن شهر  السابع عشرفي مقارنة  باألسبوع المنتهي  ،المائة في 23.82

 .بورصات أخرى أربعفي  ارتفاعا   اه، مقابل تسجيلعربية بورصات

كذلك سجلت سوق العراق لألوراق المالية  ،المائةفي  277.80 ةبنسب التداولفي قيمة  االرتفاعاتأكبر بورصة بيروت  شهدت▪

 الترتيب.على  في المائة 33.11و 1.71بورصتي دبي وتونس ارتفاعا  بنسب بلغت كما شهدت  في المائة. 276.84ارتفاعا  بنحو 

 نتيجة المائة،في  216.95 بنحو ارتفاعا  حجم تداول البورصات العربية الُمضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي  سجل▪

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

كذلك سجلت بورصة  ،المائة في 274.71بنسبة  على مستوى حجم التداولالعربية البورصات لألوراق المالية  العراقسوق  تقدمت▪

انشهدت بورصات كل من  كما. في المائة 158.20بيروت ارتفاعا  بنحو   تراوح بين ارتفاعا   الدار البيضاء وتونس وقطر وعم 

 .المائة في 56.40و 4.11

 

 

 
 
 
 
 

 المال العربية )نقطة( 
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اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  24

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17
 السوق المؤشر 

↑ 6.59 636.55 597.18 ISX60  سوق العراق لألوراق المالية 

↑ 1.50 10,844.54 10,684.60 MASI  بورصة الدار البيضاء 

↑ 0.80 659.40 654.15 ALQUDS بورصة فلسطين 

↑ 0.18 1,939.27 1,935.70 BHBX بورصة البحرين 

↑ 0.15 34,609.54 34,558.36 DWX  سوق دمشق لألوراق المالية 

↓ -0.07 4,650.16 4,653.35 MSX30  بورصة مسقط 

↓ -0.64 2,653.61 2,670.70 ASE100  ان  بورصة عم 

↓ -1.12 8040.88 8,131.73 TUNINDEX  بورصة تونس 

↓ -1.12 3,419.00 3,457.72 DFMGI سوق دبي المالي 

↓ -1.19 9,858.87 9,977.24 FADGI  سوق أبو ظبي لألوراق المالية 

↓ -1.33 7,266.89 7,364.47 BK  بورصة الكويت 

↓ -1.59 10,471.97 10,641.45 QE  بورصة قطر 

↓ -2.77 17,003.90 17,488.87 EGX30  البورصة المصرية 

↓ -3.75 10,153.30 10,548.45 TASI  السوق المالية السعودية 

 .المصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  24

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17
 السوق

 بورصة بيروت  15,427,301,938 15,976,301,938 3.56 ↑

 بورصة قطر  163,194,347,298 165,832,563,638 1.62 ↑

 بورصة الدار البيضاء  53,633,405,305 54,397,370,054 1.42 ↑

 بورصة فلسطين 4,965,809,252 4,996,832,292 0.62 ↑

 بورصة البحرين 30,907,927,562 30,964,870,146 0.18 ↑

 سوق دمشق لألوراق المالية  2,361,077,105 2,364,574,169 0.15 ↑

 بورصة مسقط  61,046,433,554 61,086,272,219 0.07 ↑

ان  27,831,878,792 27,618,805,585 0.77- ↓  بورصة عم 

 سوق دبي المالي 162,669,736,358 161,144,022,941 0.94- ↓

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية  696,556,704,143 688,641,932,112 1.14- ↓

 بورصة الكويت  154,225,715,844 152,183,905,036 1.32- ↓

 البورصة المصرية  36,144,213,600 35,238,117,085 2.51- ↓

 السوق المالية السعودية  2,697,616,347,747 2,596,078,882,490 3.76- ↓

 .ةيالمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العرب
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اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

 ( )% 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  24

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17
 السوق

 بورصة بيروت  1,172,897 4,431,253 277.80 ↑

 سوق العراق لألوراق المالية  24,808,346 93,488,573 276.84 ↑

 بورصة تونس  6,593,222 8,775,957 33.11 ↑

 سوق دبي المالي 409,128,510 416,104,366 1.71 ↑

 بورصة قطر  575,088,887 560,506,987 2.54- ↓

 بورصة فلسطين 4,927,359 4,718,402 4.24- ↓

 بورصة مسقط  28,742,801 23,579,226 17.96- ↓

 لألوراق المالية سوق أبو ظبي  2,268,092,841 1,743,469,389 23.13- ↓

 السوق المالية السعودية  5,113,115,046 3,739,766,683 26.86- ↓

ان  72,958,573 51,831,303 28.96- ↓  بورصة عم 

 بورصة الكويت  641,407,856 407,075,663 36.53- ↓

 سوق دمشق لألوراق المالية  593,954 369,520 37.79- ↓

 البورصة المصرية  530,673,523 329,994,504 37.82- ↓

 بورصة البحرين 21,598,820 4,275,740 80.20- ↓
 .ةلمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربيا

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00



  

 

5 

 

اتجاه التغير  

 األسبوعي 

 نسبة التغير 

  )%( 

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  24

 األسبوع المنتهي في 

 2023فبراير  17
 السوق

 سوق العراق لألوراق المالية  28,654,189,900 107,370,434,700 274.71 ↑

 بورصة بيروت  27,884 71,996 158.20 ↑

 بورصة الدار البيضاء  439,715,722 687,727,082 56.40 ↑

 بورصة تونس  2,795,000 3,129,000 11.95 ↑

 بورصة قطر  573,047,004 637,536,109 11.25 ↑

ان  25,330,438 26,372,159 4.11 ↑  بورصة عم 

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية  1,084,849,129 1,022,487,134 5.75- ↓

 سوق دبي المالي 793,761,634 724,640,629 8.71- ↓

 بورصة مسقط  44,844,368 38,978,978 13.08- ↓

 بورصة فلسطين 3,056,927 2,438,711 20.22- ↓

 البورصة المصرية  2,739,923,631 2,185,148,353 20.25- ↓

 السوق المالية السعودية  786,503,850 507,019,176 35.54- ↓

 بورصة الكويت  685,780,594 439,029,890 35.98- ↓

 سوق دمشق لألوراق المالية  490,324 300,937 38.62- ↓

 بورصة البحرين 23,537,933 5,381,284 77.14- ↓
 .ةالمصدر: البيانات الصادرة عن البورصات العربي
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