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 2022الربع األول 

 تقديـــــــــم

 

 

  عن قداء قسررقان الفصررةية    من ال شررر   وثمانيةال اد المائة    يسررر درر اون ال لا ال رب  قد يلا  

  البالغ عادها سرر ة عشررر سررققا    ف  قاعا  بيانات الصرر اون ال ربية المشررار ةاألوران المالية  

نلى تحليق    البيانات  . يهاف الصر اون من وراء ننشراء قاعا  2022خالل الربع األول من عا   

غرضرين قسراسريينت ي ماأل األول ف   مع البيانات الرسرمية عن نشراا قسرقان األوران المالية  

لة ونعاادال ربية وم الج ها بصررقر      ا ت ونشررر رات قدائها باسرر ااا  م هجية مق ة مؤشرر  م سررة

المسراهمةت من خالل نشرر    في ماأل ف   الاان دورية وم  ظمة. قما الغرض   ن ائج قدائها بصرقر  

دورهرا ال  مقا ف    المراليرة وتف يرأل  هره  البيرانرات ف  ت ميرة القع  امسرررر امرارا ف  األسررررقان

  قرارات اتااذ  ية ومقثققة تسره  ف  اإل ااة بم ةقمات واف امق صرادت وتميين المسر امرين من

 .امس امار السةيمة

 

عةى  سرن    البيانات  قاعا   ونذ يشرير الصر اون قسرقان األوران المالية ال ربية المشرار ة ف 

ت يأمأل قد تشريأل ال شرر  داف ا  ققيا  ل  مية ال شراا امسر امارا ف  هه  األسرقانت ودع   ات اونه

األمقال ال ربية واأل  بية ل سرراه  ف  تمقيأل ال  مية المحةية.  ما  دورها ف  اسرر لبار رسو  

لةجهقد الرامية نلى ت زيز ال  اود وال رابط بين قسرررقان األوران المالية   يأمأل قد تيقد ميمةة  

 .ال ربية
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 2022الربع األول 

 تعاريف المصطلحات والنسب المالية

 
    السوق الثانوي

نداارها   ب ا  المالية  باألوران  ال  امأل  فيه  يجرا  الها  السقن 

واألنظمة   اللقانين  ناار  ف   بهات  ام   ار  ن راءات  واس يمال 

 وال  ةيمات الم مقل بها. 

 

 السوق الموازي
بأسه    ال  امأل  خالله  من  ي    الها  الاانقا  السقن  من  الجزء  ذلك 

 خادة تحادها لج ة ندار  السقن. ندراجشر ات تحيمها شروا 

     
 معدل دوران السهم )في المائة(:

 
= 

 
 

 السهم الواحد )عملة محلية(:عائد 
 

= 
 
 

 نسبة القيمة السوقية إلى العائد للسهم:
 

= 
 
 

 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم:
 

= 
 
 

 الريع:
 

 

 القيمة السوقية للسهم

 سعر إغالق سهم الشركة في نهاية الفترة. 

 

 القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها

في    الشركة  سهم  إغالق  بسعر  مضروباً  بها  المكتتب  األسهم  عدد 

 نهاية الفترة. 

 

 القيمة السوقية للشركات المدرجة

لألسهم المكتتب بها للشركات المدرجة  تساوي مجموع القيمة السوقية  

 في السوق. 

 

  (القيمة الدفترية) حقوق المساهمين

بأنواعها   االحتياطيات  إلى  باإلضافة  المدفوع  المال  رأس  تساوي 

 .واألرباح المدورة

 

 القيمة الدفترية للسهم

تساوي حقوق المساهمين في نهاية الفترة مقسوماً على عدد األسهم  

 المكتتب بها. 

 

 األسهم المتداولة عدد

 عدد األسهم التي تم تداولها في السوق خالل الفترة. 

 

 حجم التداول

 .قيمة األسهم التي تم تداولها في السوق بمختلف األسعار خالل الفترة

 

 العقود المنفذة 

 داخل السوق خالل الفترة. ( يعاً وشراءً )ب  العقود المبرمة

 

  (صافي األرباح بعد الضرائب) العائد

صافي األرباح بعد الضرائب كما في آخر تقرير سنوي صادر عن  

منه ضريبة الدخل   الشركة والتي تمثل صافي ربح السنة مطروحاً 

 .والمخصصات األخرى

 

 السوق األولي

صدرة ألول مرة  السوق الذي يتم من خالله بيع األوراق المالية الم  

.يلرأسمال والتي تسهم في زيادة التكوين ا

 

 

 

 

 قيمة األسه  الم ااولة خالل الف ر  

 القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها في نهاية الفترة 

 صافي األرباح بعد الضرائب 

 عدد األسهم المكتتب بها 

 سعر اإلغالق 

 عائد السهم الواحد 

 س ر اإلغالن 

للسهم القيمة الدفترية   

 
  X 100 األرباح الموزعة  
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 نظرة عامة

 على أداء أسواق األوراق المالية العربية

 المشاركة في

 قاعدة بيانات صندوق النقد العربي

 2022األول الربع 
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 2022الربع األول 

 نظرة عامة على أداء أسواق األوراق المالية العربية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ال لا ال رب  لألسقان    غالبية  وادةت قداء البقردات ال ربية الُمضم ة ف  المؤشر المر ب لص اون  مؤشرات 

الها شهاته عةى قسا     محافظ ها عةى م ح ى قدائها ال صاعاا  2022األول من عا   ف  نهاية الربع    ال ربيةالمالية  

 ااول ومؤشرات الليمة السققية.  ما ت عا سة  امرتفاع المسجأل ف  مؤشرات قي  ال2021ربع س قا م ه بااية عا   

 اد إلس مرار  ر ة اإلدرا ات الجايا  ف  عاد من البقردات ال ربية قثرا  نيجابيا  عةى مؤشرات األداء ف  ظأل  

امس امار   ال ااومتت و هر  م امت  السيقلةت وزياد   ال ربية  هقدها نحق رفع مس قيات  البقردات  مقادةة 

ألرباح الشر ات المار ة ف     2022نعالد ال  ائج اإليجابية خالل الربع األول من عا      ما  اد لمقادةةاأل  ب .  

ت  2020وال   قسفرت عن تقزي ات نلاية مرتف ة نسبيا  ملارنة ب ا     2021عاد من البقردات ال ربية عن عا   

 .قثرا  ايجابيا  ساه  ف  تحفيز األسقان ورفع م امت السيقلة

اه  مقادةة ارتفاع األس ار ال المية لم  جات الباقة خادة م ها ال فط والغاز الببي   ف  سعةى الص يا ال الم ت  

شهر  تحسن   نهاية  ف   ال ربية  البقردات  قداء  لهلك 2022  مار مؤشرات  ان ياسا   المر ب    ت.  المؤشر  سجأل 

ال لا ال رب ت الها يليس قداء األسقان المالية ال ربية مج م ة ت ارتفاعا  ب سبة   ف  المائة ف  نهاية    2.8لص اون 

ف     14.2  بةغ امرتفاعف   ين    ت2021الرابع من عا   ف  نهاية الربع     هملارنة بليم  2022  األول من عا  الربع  

ف  هها اإلاارت سجةت ثالث عشر  سققا  مالية عربية مار ة ف  قاعا  بيانات د اون    .اعةى قسا  س ق  المائة

الملابألت شها مؤشر  . ف   2022ال لا ال رب  ارتفاعا  ف  مؤشرات قدائها الس رية ف  نهاية الربع األول من عا   

 . 2021األداء لاالث بقردات عربية انافاضا  ملارنة مع المس قيات المسجةة ف  نهاية الربع الرابع من عا  

 

 

فبراير  436.5

مارس   444.8

أبريل  455.7

مايو  460.5

يونيو  469.3

يوليو   469.6

أغسطس 473.9

سبتمبر   474.5

اكتوبر   481.5

نوفمبر   486.5

ديسمبر   494.2

يناير   498.8

فبراير   503.56

مارس   508

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

14.2 444.8 508.0 2.8 494.2 508.0
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 2022الربع األول 

 

 : 2022فيما ية  نبه  عن قبرز تبقرات قسقان المال ال ربية خالل الربع األول من عا  

خالل الربع األول من عا    الفردا لألسقان المالية ال ربيةاألداء     اء  :األداء الفردي لألسواق المالية العربية-أ

 ت2022األول من عا   نيجابيا  بشيأل عا ت  يث ارتف ت مؤشرات األداء ف   افة األسقان ال ربية خالل الربع    2022

داء  خالل نفس الف ر . ف  هها الصادت سجةت مؤشرات ق   ترا  ا  ها  تامؤشر  شهات ثالث بقردات عربية  بإس ا اء  

الربع    البحرين وقبر وقبقظب  ودمشقبقردات  أل من   المحللة خالل   2022األول من عا   ق بر امرتفاعات 

اليقيت  ما سجةت مؤشرات قداء بقردات  أل من  ف  المائة عةى ال قال .    19.72و  11.44  نتراو ت بيب سب  

اد والس قدية بقردات  أل . فيما سجةت ف  المائة  9.63و  5.25ارتفاعا  ب سب تراو ت بين   الاراق  ودب و  وعمة

 تحس ا  ب سبة ققأل من وا ا ف  المائة.   من فةسبين وتقنس والجزائر ومسلط

م باي ا   ت قا  اء  2022األول من عا   ف  ذات السيانت تشير البيانات نلى قد قداء األسقان المالية ال ربية خالل الربع  

بصقر  عامة مع قداء األسقان المالية ف  الاول الم لامةت فيما شهات مؤشرات األداء ف  ب ض األسقان المالية 

 .2022من عا   األولف  امق صادات ال اشئة ترا  ا  خالل الربع 

فيما سجةت    ف  المائة.  1.78ارتفاعا  ب حق  "فقتس "  بقردة  مؤشر قداء  شها  عةى د يا األسقان الم لامةت فلا  

  ف  المائة عةى ال رتيب.   6.55و  4.62ترا  ا  ب سب بةغت    "40  " و" اك500  مؤشرات  أل من "س انارد قنا بقرز

خالل نفس    ارتفاعا  ت (MSCI)ة ال اشئت فلا سجأل مؤشر مقر اد س انة  لألسقان قما عةى د يا األسقان ال اشئة

ف    71.25وف  المائة ف  آسيات  8.90 سجةت ترا  ا  ب حق فيما تف  المائة ف  قمرييا الالتي ية 26.12 الف ر  ب حق

 .قوروباالمائة ف  

 

ارتفاعا  ل بةغ نحق   2022األول من عا   ف  األسقان المالية ال ربية مج م ة  خالل الربع    قيمة األسهم المتداولة  -ب

مةيار دومر قمريي  ملارنة مع قيمة ال ااومت    10.83مةيار دومر قمريي ت مسجةة  بهلك ارتفاعا  ب حق    225.47

تُظهر البيانات ارتفاع قي  ال ااومت ف  ثماد بقردات عربية  يث سجةت قيمة المسجةة خالل الربع السابق عةيه.  

ف  بقردات  أل من: قبر ومصر والس قدية بلي  بةغت    2022 ف  نهاية الربع األول من عا   ال ااومت ارتفاعا  

مةيار دومر قمريي  عةى ال قال  ملارنة بالربع السابق عةيه.  ما شهات بقرد ا  أل من   24.79و  7.44و  5.43

 رتيب.  هلك سجةت بقردات  مةيقد دومر عةى ال  449و  175الاار البيضاء ومسلط ارتفاعا  ف  قيمة ال ااول ب حق  

بين   تراو ت  بلي   ارتفاعا   ودمشق  والاراق   البحرين  من  السيانت    27و  2 أل  هها  ف   قمريي .  دومر  مةيقد 

  2022تصارت قيمة األسه  الم ااولة ف  السقن المالية الس قدية األسقان المالية ال ربية خالل الربع األول من عا   

ف  المائة. شيةت قيمة األسه  الم ااولة ف   20.67قمريي ت ب سبة ارتفاع بةغت مةيار دومر  144.71مسجةة  نحق 

ف  المائة من ن مال  قيمة ال ااومتت    98.7قسقان  أل من الس قدية وقبقظب  ومصر واليقيت وقبر ودب  نحق  

ة خالل الربع األول ف  المائة من ن مال  قيمة ال ااول المسجة  64.20فيما بةغت  صة السقن المالية الس قدية نحق  

 . 2022من عا  
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 2022الربع األول 

 

عادها ف  نهاية الربع  انافض ف  األسقان المالية ال ربية مج م ة ت فلا  بحج  ال ااولفيما ي  ةق  حجم التداول: -ج

مةيار سه  ت  تااولها خالل الربع    151.90مةيار سه  ملارنة مع    98.84ليصأل نلى نحق    ت2022األول من عا   

عربية    قربع بقرداتف  المائة. ف  هها الصادت سجةت    34.93بةغت نسب ه    ترا  ا  السابق عةيهت مسجةة  بهلك  

 . 2022الربع األول من عا   ارتفاعا  ف  عاد األسه  الم ااولة خالل 

ال حسن ف  عاد األسه    بقردة قبر  تتصار  ارتفاعا  ب حق    ة  الم ااولةت مسجة  البقردات ال ربية عةى د يا 

 الاراق  ومسلط والس قدية .  ما سجةت بقردات  أل من  2022الربع األول من عا   مةيار سه  ف  نهاية    4.51

ب حق   الملابأل  فسه .    مةيقد   1096و  954و  309ارتفاعا   نث     ف  عاد األسه     عشر     اسجةت  انافاضا   عربية 

اد والبحرين الم ااولة ل فس الف ر ت  يث سجةت بقردات  أل من     الجزائر ودمشق وبيروت وفةسبين وتقنس وعمة

   .سه   مةيقد 58و 0.008تراوح بين ترا  ا  

  18818و  8874  تراوح بين ما شهات بقردات  أل من اليقيت ومصر وقبقظب  ودب  والاار البيضاء انافاضا   

مصر واليقيت وقبر والس قدية وقبقظب   شيأل عاد األسه  الم ااولة ف  ست قسقان عربية وه :    مةيار سه .

الربع األول ف  المائة من ن مال  عاد األسه  الم ااولة ف  األسقان المالية ال ربية خالل    89.22ما نسب ه    ودب 

 .2022من عا  

 

ف  قسقان المال  ارتفاعا   الم ال اليقم  لليمة األسه  الم ااولة    سجأل   : المتداولةلمعدل اليومي لقيمة األسهم  ا  -ه

ت ليبةغ نحق  2021من عا     ف  المائةت ملارنة بالربع الرابع  8.17ب حق    2022ال ربية ف  نهاية الربع األول من عا   

 مةيقد دومر قمريي . 3520.76

 

الليمة السققية اإل مالية لألسقان المالية ال ربية المار ة ف  قاعا  بيانات د اون ال لا     للت   القيمة السوقية:   -د

نلى نحق    16.73مةيار دومر قمريي  )قا ب سبة زياد  بةغت    636.22مياسبا  ب حق    ال رب  المائة(ت ل صأل  ف  

مةيار دومر قمريي    3802.60ت ملارنة ب حق  2022يي  ف  نهاية الربع األول من عا   مةيار دومر قمر  4438.82

 . 2021ف  نهاية الربع الرابع من عا   

عشر  بقردة ارتفاعا  ف  الليمة السققية    ن اىعةى مس قى الليمة السققية ألسقان المال ال ربية فرادىت فلا سجةت  

. ف  الملابألت  2021من عا     الرابعملارنة مع الليمة المسجةة ف  نهاية الربع    ت2022ن عا   األول مف  نهاية الربع  

السقن بقردات عربية ترا  ا  ف  الليمة السققية. ُسجةت قعةى امرتفاعات ف  الليمة السققية ف     خمسسجةت  

الس قدية اليقيت  مةيار دومر قمريي .  ما ارتف ت الليمة السققية لبقردات  أل من    521المالية ب حق    المالية 

ال .  هلك شهات بقردات  أل من  مةيار دومر قمريي  عةى ال ق  70.32و  25.61و  20.68ب حق    وقبر وقبقظب 

ودب  والبحرين  اد  السققية    عمة الليمة  ف   قمريي .  ما شهات   مةيار  7.07و  4.42و  1.42ب حق  ارتفاعا   دومر 

 مةيقد دومر قمريي .    273.24و  18.79ارتفاعا  تراوح بين    دمشق ومسلط وفةسبين والاراق بقردات  أل من  
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 2022الربع األول 

 

انافاضا  ف  الليمة السققية   ئر وتقنس وبيروت والاار البيضاء ومصرالجزا ف  الملابأل سجةت بقردات  أل من  

مةيقد دومر قمريي  عةى ال قال . عةى    9086و  5308و  5.9391و  55.94و  7.56خالل ذات الف ر  بليمة بةغت  

ربيةت  د يا ترتيب األسقان ال ربية من  يث الليمة السققيةت تصارت السقن المالية الس قدية األسقان المالية ال 

 ما يماألمةيار دومر قمريي ت    3189.56نحق    2022الربع األول من عا    يث بةغت الليمة السققية لها ف  نهاية  

ف  المائة من الليمة السققية اإل مالية لألسقان المالية ال ربيةت تةيها قسقان  أل من قبقظب  وقبر    71.85نحق  

مةيار دومر قمريي  عةى ال قال ت    119.12و  157.49و   208.93و  513.19واليقيت ودب  بليمة سققية بةغت نحق  

 . مال  الليمة السققية لةبقردات ال ربيةف  المائة من ن 94.36ل ماأل الليمة السققية لهه  األسقان مج م ة نحق 
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 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022األداء الفردي ألسـواق المال العربية خالل الربع األول 
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 2022الربع األول 

 أداء بورصة عّمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف    9.5ب سبة    2022من عا     األولارتفاعا  ف  الربع    مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة عَمانسجأل  

سجأل مؤشر   هلك . 2021من عا   الرابعف  المائة ف  الربع  3.54ب حق   ارتفاعا   اد قا سجأل المؤشر   ماالمائةت 

اد ارتفاعا  عةى قسا  س قا ب حق  . باور ت سجأل  2022من عا   األولف  المائة خالل الربع   10قداء بقردة عمة

نلبة ف     2228.1ف  المائة خالل ذات الف ر ت ليغةق ع ا نحق    5.17ب حق    ارتفاعا    المؤشر الرئيس لبورصة عّمان

  .2022من عا   مار نهاية 

ت  2021فيما ي  ةق بالليمة السققيةت وتماشيا  مع امرتفاع الها عرف ه مؤشرات األداء خالل الربع الرابع من عا   

دومر قمريي     مةيار  23262.2دومر قمريي ت ل صأل نلى نحق  مةيار    1.42ليمة السققية ارتفاعا  ب حق  فلا سجةت ال

  .2022من عا   مار ف  نهاية شهر 

.  يث ترا  ت  2022من عا     األولفيما ياص نشاا ال ااولت شهات مؤشرات قيمة ال ااول انافاضا  خالل الربع  

  544.4مةيقد دومر قمريي ت ملارنة مع    527ل بةغ نحق    2022من عا     األولقي  ت امالت المس امرين خالل الربع  

  265.1ألسه  الم ااولة عن ذات الف ر ت ليبةغ نحق  عاد ا   ما ترا عمةيقد دومر قمريي  عن الربع السابق عةيه.  

 .مةيقد سه  ت  تااولها خالل الربع السابق عةيه  319.7مةيقد سه  ملارنة مع 

 

 

 

Sep  سبتمبر 413.7             214.1

Oct  اكتوبر 410.9 210.9 1.90162

 Nov  نوفمبر 423.2 213.3 2.45745

Dec  ديسمبر 426.9 221.3 1.046741

Jan  يناير 432.5 223.4 1.926293

Feb فبراير 436.5 226.1 0.051136

مارس  444.8 213.1 0.913582

Apr أبريل 455.7 229.4 0.132948

May  مايو 460.5 242.8 5.12118

Jun يونيو 469.3 245.4 1.844427

July  يوليو 469.6 244.4

Aug  أغسطس 473.9 241.0

Sep  سبتمبر 474.5 243.2

Oct  اكتوبر 481.5 248.3

 Nov  نوفمبر 486.5 244.8

ديسمبر   494.2 214.2

يناير   498.8 215.4

فبراير  503.6 215.05

مارس 508.0 234.44

نسبة التغير السنوي 

) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

10.0 213.1 234.4 9.5 214.2 234.4

مارس  ديسمبر   يناير   فبراير  مارس

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر االردن  213.1 214.2 215.4 215.05 234.44
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 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

180173173173173173Amman Stock Exchangeبورصة عمان

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

13,749.615,495.716,504.515,627.215,588.216,504.5Jordanian Dinar (Million)بالدينار االردني )مليون(

19,379.321,840.323,262.222,025.621,970.623,262.2In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

459.3386.2373.9110.4105.5158.0Jordanian Dinar (Million)بالدينار االردني )مليون(

In US Dollar (Million)        223        149        647.3544.4527.0156بالدوالر األمريكي )مليون(

468.8319.7265.185.084.795.3Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

636163212022Number of trading daysعدد ايام التداول

10.38.98.47.47.410.1Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 3.32.52.30.70.71.0Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

1,772.32,118.72,228.12,164.92,148.32,228.1ASE Local indexمؤشر بورصة عّمان

0.773.71Change in index-6.942.205.172.18نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

949494949494Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

16,336.718,411.419,610.118,567.618,521.219,610.1Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

170.5214.2234.4215.4215.1234.4Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.169.02Change in index-2.853.549.50.56التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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 2022الربع األول 

 أداء بورصة البحرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ب حق  2022من عا     األولارتفاعا  ف  نهاية الربع    مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة البحرينسجأل  

ارتفاعا     المؤشر  قا سجأل   يثت  2021من عا     الرابعف  المائة ملارنة بمس قياته المسجةة ف  نهاية الربع    11.4

ف  المائة    14.6ت فيما  اد المؤشر فلا سجأل ارتفاعا  ب حق  2021من عا     الرابعف  المائة خالل الربع    4.63ب سبة  

  المؤشر الرئيس لبورصة البحرين . ف  نفس السيانت سجأل  2021من عا     امولخالل الربع  عةى قسا  س قا  

نلبة ف  نهاية   2073.5ف  المائةت ليغةق ع ا مس قى    15.37ت ب سبة  2022من عا     األولارتفاعا  ف  نهاية الربع  

 .2022من عا   مار 

مةيار دومر قمريي    4.42فيما ي  ةق بالليمة السققية لةشر ات المار ة ف  البقردةت فلا سجةت ارتفاعا  ب حق  

مةيار    28.68ت ملارنة ب حق  2022من عا     مار مةيار دومر قمريي  ف  نهاية    33.10عن ذات الف ر ت ل بةغ نحق  

 .2021من عا   الرابعدومر قمريي  سجة ها ف  نهاية الربع 

قيمة ال ااومت  تباي ا  ف  مؤشرات ال ااولت  يث ارتف ت    2022من عا     امولعةى د يا نشاا ال ااولت شها الربع  

مةيقد دومر قمريي     141.80ت ل بةغ نحق  2021من عا     الرابعمةيقد دومر قمريي  عن الربع    114.50من  

 . 2022من عا   األوللةليمة الم ااولة خالل الربع 

مةيقد سه ت ملارنة مع   163.30ل بةغ نحق    2022من عا     األولق جا  ال ااول خالل الربع  ف  الملابألت ترا  ت  

 مةيقد سه   رى تااولها خالل الربع السابق.   221.70نحق 

 

أبريل  455.7 173.8

مايو  460.5 176.0

يونيو  469.3 179.6

يوليو   469.6 180.2

أغسطس   473.9 185.2

سبتمبر   474.5 192.8

اكتوبر   481.5 196.8

نوفمبر   486.5 195.5

ديسمبر   494.2 63.0

يناير   498.8 63.4

فبراير   503.6 67.3

مارس   508.0 70.2

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

14.6 61.3 70.2 11.4 63.0 70.2

مار    ديسمبر   ي اير   فبراير   مار   

المؤشر المر ب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

مؤشر البحرين  61.3 63.0 63.4 67.3 70.2
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 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

444444444444Bahrain Stock Exchangeسوق البحرين لآلوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

9,08010,81512,48210,89111,81712,482Bahraini Dinar (Million)بالدينار البحريني )مليون(

24,08428,68833,10928,88931,34433,109In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

60.443.253.512.516.924.0Bahraini Dinar (Million)بالدينار البحريني )مليون(

In US Dollar (Million)          64          45          160.1114.5141.833بالدوالر األمريكي )مليون(

323.1221.7163.339.752.371.4Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

636264212023Number of trading daysعدد ايام التداول

2.51.82.21.62.22.8Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 0.70.40.40.10.10.2Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

1,458.01,797.32,073.51,809.81,963.62,073.5BSE Local indexمؤشر سوق البحرين لألوراق المالية

2.135.3815.370.708.505.60Change in index-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

282828282828Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

19,26722,95126,48723,11125,07526,487Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

52.063.070.263.467.370.2Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 1.604.6311.440.566.114.45Change in index-التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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 2022الربع األول 

 أداء بورصة تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  0.28ب حق    2022األول من عا   ف  الربع    ارتفاعا    بالبورصة التونسيةمؤشر صندوق النقد العربي الخاص  سجأل  

. عةى قسا  س قات  2021من عا     الرابعف  المائة ف  الربع    2.41ب حق    ترا  اف  المائة. فيما  اد قا سجأل  

 .2022من عا   األول ف  المائة ف  الربع  5.6مؤشر البقردة ب سبة  انافض

ب حق    2022األول من عا   مماثال  ف  نهاية الربع    ارتفاعا  ت فلا عرف باور   لبورصة تونس المؤشر الرئيس  قما  

 . 2022من عا   مار نلبة ف  نهاية شهر  7107.9ف  المائةت ليغةق ع ا مس قى  0.88

مةيار ف  نهاية  23.57ل صأل نلى  دي ار تقنس  مةيقد   342.8ب حق  ارتفاعا  فيما ي  ةق بالليمة السققيةت فلا سجةت  

 . 2021من عا   الرابعف  الربع   دي ار تقنس   مةيار 23.23ملارنة ب حق  ت2022األول من عا  الربع  

قيمة ال ااول    ارتف ت  ت تباي ا  ف  مؤشرات ال ااولت  يث2022األول من عا   عةى د يا نشاا ال ااولت شها الربع  

  مةيقد دي ار تقنس   372.2ت ملارنة مع  مةيقد دي ار تقنس    240.40ل بةغ نحق    2022ف  الربع األول من عا   

 .عن الربع السابق عةيه

مةيقد   68مةيقد سه  ملابأل    36.1ليبةغ نحق    ت 2022  األول من عا عاد األسه  الم ااولة ف  نهاية الربع    ترا ع  فيما

 سه  ت  تااولها خالل الربع السابق عةيه.  

 

 

مايو  460.5 99.6

يونيو  469.3 97.8

يوليو   469.6 98.5

أغسطس   473.9 99.1

سبتمبر   474.5 98.1

اكتوبر   481.5 95.5

نوفمبر   486.5 95.5

ديسمبر   494.2 163.5

يناير   498.8 164.5

فبراير   503.6 162.4

مارس   508.0 163.9

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

-5.6 173.7 163.9 0.2 163.5 163.9

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر تونس  173.7 163.5 164.5 162.4 163.9
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 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

817878787878Tunis Stock Exchangeبورصة  تونس

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

21,830.123,230.223,573.023,474.823,306.923,573.0Tunisian Dinar (Million)بالدينار التونسي )مليون(

7,613.28,038.17,982.28,065.08,040.87,982.2In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

36.9372.2240.464.4124.052.0Tunisian Dinar (Million)بالدينار التونسي )مليون(

In US Dollar (Million)          18          43          12.9129.782.522بالدوالر األمريكي )مليون(

3566836.111187Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

626363212022Number of trading daysعدد ايام التداول

0.22.11.31.12.10.8Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 0.21.61.00.30.50.2Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

6,861.57,046.07,107.97,092.87,079.97,107.9BVMT Local indexمؤشر بورصة تونس

0.180.40Change in index-3.270.880.66-5.64-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

454545454545Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

8,797.76,430.56,385.86,452.06,432.66,385.8Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

173.7163.5163.9164.5162.4163.9Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 1.280.95Change in index-2.410.280.61-4.94-التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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 2022الربع األول 

 أداء السوق المالية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  المائة خالل الربع    9.07ب سبة    ارتفاعا    مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالسوق المالية السعوديةسجأل  

المؤشر     يث قا سجألت  2021من عا     الرابعبالملارنة بليمة المؤشر المسجةة ف  نهاية الربع    2022األول من عا   

. عةى قسا  س قات سجأل المؤشر ارتفاعا  بةغ نحق  2021من عا     الرابعف  المائة ف  الربع    0.02ب حق    ترا  ا  

ف  المائة    16.03ب حق    ارتفاعا  ت فلا سجأل باور   الرئيس للسوق المالية السعودية  المؤشرف  المائة. قما    5.61

 . 2022من عا   مار نلبة ف  نهاية  13090.40ت ليغةق ع ا نحق 2022األول من عا  خالل الربع 

  2022األول من عا   مةيار دومر قمريي  خالل الربع    521ب حق    ارتفاعا  فيما ي  ةق بالليمة السققيةت فلا سجةت  

مةيار    2668.53ت ملارنة ب حق  2022من عا     مار   ف  نهاية  مةيار دومر قمريي  3189.56ل صأل نلى نحق  

  .2021من عا   الرابعدومر قمريي  ف  نهاية الربع  

الرابع من عا    ال ااول.  يث ارتف ت قيمة    تحس ا    2021فيما ي  ةق ب شاا ال ااول فلا شها الربع  ف  مؤشرات 

مةيار دومر    119.92مةيار دومر قمريي  ملابأل    144.71ل بةغ نحق    2022األول من عا   ال ااول خالل الربع  

  12.89عاد األسه  الم ااولة خالل ذات الف ر  ليصأل نلى نحق  ارتفع  ما. 2021 من عا   الرابعالربع ف   قمريي 

 .2021من عا   الرابعمةيار سه  ت  تااولها خالل الربع   11.79مةيار سه  ملابأل نحق 

 

 

مارس   444.8 567.1

أبريل  455.7 409.5

مايو  460.5 413.1

يونيو  469.3 421.0

يوليو   469.6 422.4

أغسطس   473.9 433.4

سبتمبر   474.5 439.3
اكتوبر   481.5 444.5
نوفمبر   486.5 421.0

ديسمبر   494.2 549.1

يناير   498.8
568.1

فبراير   503.6
574.3

مارس   508.0
598.9

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

5.61 567.1 598.9 9.07 549.1 598.9

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر السعودية  567.1 549.1 568.1 574.3 598.9
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

204204204204204204Saudi Stock Marketالسوق  المالية السعودية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

7,563,69410,009,15111,963,41610,577,02211,474,83211,963,416Saudi Riyal (Million)بالريال السعودي )مليون(

2,016,5552,668,5383,189,5642,819,9383,059,3033,189,564In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

273,924449,821542,813148,643159,505234,665Saudi Riyal (Million)بالريال السعودي )مليون(

In US Dollar (Million)       62,564       42,526       73,031119,927144,71939,630بالدوالر األمريكي )مليون(

11,842.011,79512,8913,712.63,934.45,243.5Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

656164221923Number of trading daysعدد ايام التداول

1,124.01,9662,2611,8012,2382,720Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 4.04.54.51.41.42.0Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

6,505.411,281.713,090.412,271.812,590.313,090.4TASI Local indexمؤشر السوق  المالية  السعودية

1.8616.038.782.593.97Change in index-22.46-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

757575757575Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

272,2701,734,5502,073,2161,832,9601,988,5472,073,216Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

567.1549.1598.9568.1574.3598.9Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.029.073.461.104.28Change in index-3.03-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 أداء سوق مسقط لألوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاص بسوق مسقط  شها   العربي  النقد  الربع    لألوراقمؤشر صندوق  األول من عا   المالية ارتفاعا  ف  نهاية 

 اد هها المؤشر     مات  2021من عا     الرابعف  المائةت ملارنة بليمة المؤشر المسجةة خالل الربع    0.10ب حق    2022

. عةى قسا  س قا بةغت مياسب المؤشر  2021من عا     الرابعف  المائة خالل الربع    4.81ب حق   ارتفاعا  قا سجأل 

 .2022من عا   األولف  المائة خالل الربع  1.30نحق 

المالية قما   الرئيس لسوق مسقط لألوراق  فلا سجأل باور  ارتفاعا  ب سبة  المؤشر  المائة خالل نفس    1.83ت  ف  

  .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية  4205.2الف ر ت ليغةق ع ا مس قى 

األول من عا  مةيقد دومر قمريي  ف  نهاية الربع    255.1عةى د يا الليمة السققيةت فلا سجةت ارتفاعا  ب حق  

من عا     مار مةيار دومر قمريي  ف  نهاية    57.63ت ل بةغ نحق 2021الرابع من عا   بالملارنة مع الربع   ت2022

 .2021من عا   ديسمبرمةيار دومر ف    57.38ت ملارنة ب حق 2022

الربع   شها  ال ااولت  ب شاا  ي  ةق  عا     األولفيما  نحق    ارتفاعا    2022من  نلى  ل صأل  الم ااولة  األسه   قيمة  ف  

 ارتفع .  ما  2021من عا     الرابع مةيقد دومر قمريي  عن الربع    437.40مةيقد دومر قمريي  ملابأل    886.70

مةيقد سه  ت     750.20مةيقد سه ت ملابأل نحق    1704.50عاد األسه  الم ااولة خالل نفس الف ر  ليصأل نلى نحق  

 . 2021من عا   الرابعتااولها خالل الربع 

 

أبريل  455.7 322.7

مايو  460.5 329.3

يونيو  469.3 336.1

يوليو   469.6 332.8

أغسطس   473.9 330.5

سبتمبر   474.5 329.2

اكتوبر   481.5 340.4

نوفمبر   486.5 334.6

ديسمبر   494.2 143.8

يناير   498.8 142.9

فبراير   503.6 141.6

مارس   508.0 143.9

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

1.30 142.1 143.9 0.10 143.8 143.9

مارس يناير  ديسمبر   مارس  فبراير     

444.8 الم شر المركب 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر ع مان  142.1 143.8 142.9 141.6 143.9
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

117117117117117117Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

18,133.622,091.522,189.822,271.122,004.822,189.8Omani Riyal (Million)بالريال العماني )مليون(

47,100.357,380.557,635.757,846.957,155.357,635.7In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

178.4168.4341.478.494.0168.9Omani Riyal (Million)بالريال العماني )مليون(

In US Dollar (Million)        439        244        463.4437.4886.7204بالدوالر األمريكي )مليون(

820.6750.21,704.5354.7511.3838.5Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

616063212022Number of trading daysعدد ايام التداول

7.62.62.69.712.219.9Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 1.00.81.50.40.40.8Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

3,448.34,129.54,205.24,116.04,055.44,205.2MSM Local indexمؤشر سوق مسقط لألوراق المالية

1.473.69Change in index-0.33-13.394.741.83-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

103103103103103103Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

18,002.545,904.446,108.646,277.545,724.246,108.6Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

142.1143.8143.9142.9141.6143.9Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.901.62Change in index-0.60-10.064.810.10-التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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 تأداء بورصة الكوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت مقادال  بهلك  2022األول من عا   ف  نهاية الربع    مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة الكويت ارتفع  

  9.63. سجأل مؤشر الص اون لبقردة اليقيت ارتفاعا  ب حق  2021الرابع من عا   اإلرتفاع الها شها  خالل الربع  

 يث  ت  2021من عا     الرابعت ملارنة بمس قياته المسجةة خالل الربع  2022األول من عا   ف  المائة خالل الربع  

. عةى قسا  س قا بةغت مياسب  2021من عا     الرابعف  المائة خالل الربع    1.73المؤشر مياسبا  بةغت نحق    سجأل

 .2022من عا   األولف  المائة خالل الربع   9.80السقن نحق 

ف  المائة خالل نفس الف ر ت ليغةق ع ا مس قى    18.62تفع باور  ب حق  ت فلا ار المؤشر الرئيس لبورصة الكويت قما   

 .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية  9061.4

عةى مس قى الليمة السققيةت وانسجاما  مع امرتفاع المسجأل ف  مؤشرات األس ارت  للت الليمة السققية مياسبا   

األول من عا   مةيار دومر قمريي  ف  نهاية الربع    157.49مةيار دومر قمريي ت ل صأل نلى نحق    20.68ب حق  

2022 . 

قيمة    انافضت يث    2022عا   الربع األول من  خالل    ترا  ا  فيما ي  ةق ب شاا ال ااولت شهات مؤشرات ال ااول  

مةيار دومر قمريي  عن الربع السابق   13.64مةيار دومر قمريي  ملابأل  13.61األسه  الم ااولة ل صأل نلى نحق 

  25.81مةيار سه ت ملابأل    16.94خالل ذات الف ر  ليصأل نلى نحق    ترا  ا  عةيه.  ما شها عاد األسه  الم ااولة  

 . 2021من عا   الرابعمةيار سه  ت  تااولها ف  الربع  

 

مايو  460.5 392.3

يونيو  469.3 396.6

يوليو   469.6 405.7

أغسطس   473.9 417.8

سبتمبر   474.5 421.6

اكتوبر   481.5 430.4

نوفمبر   486.5 412.8

ديسمبر   494.2 210.3

يناير   498.8 211.8

فبراير   503.6 215.1

مارس   508.0 230.5

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

9.8 209.9 230.5 9.63 210.3 230.5

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر الكويت  209.9 210.3 211.8 215.1 230.5

170

220

270

320

370

420

470

520

570

2021     



  أداء أسواق األوراق المالية العربية
 

23 

 
 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

216167167167167167Kuwait Stock Exchangeسوق الكويت لألوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

Kuwaiti Dinar (Million)      47,968     44,881.4    43,193.8     47,968.2     41,395.8       27,477.5بالدينار الكويتي )مليون(

In US Dollar (Million)    157,495      148,161     142,846   157,494.7   136,808.9       90,625.0بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

Kuwaiti Dinar (Million)     1,559.0       1,298.5      1,289.3      4,146.8      4,129.3        2,378.6بالدينار الكويتي )مليون(

In US Dollar (Million)      5,119        4,287        4,264     13,615.2     13,646.9        7,845.0بالدوالر األمريكي )مليون(

Traded Shares (Million)     5,630.9       5,185.9      6,123.6     16,940.3     25,814.8       11,966.0عدد األسهم المتداولة )مليون(

Number of trading days            23              18             21             62             62               62عدد ايام التداول

Average daily trading       222.5         238.1         203.0         219.6         220.1           126.5متوسط التداول اليومي

(%) 8.710.08.63.02.93.3Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

5234.47639.19061.48012.98320.39061.4KSE Local indexمؤشر سوق الكويت لألوراق المالية

15.731.9018.624.893.848.91Change in index-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

737373737373Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD    107,096      100,749       97,135      107,096       93,030         71,267القيمة السوقية  )مليون دوالر(

209.9210.3230.5211.8215.1230.5Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.041.739.630.721.537.20Change in index-التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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 أداء بورصة بيروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ب سبة  2022األول من عا   ف  نهاية الربع    انافاضا    صندوق النقد العربي الخاص ببورصة بيروت مؤشر  سجأل  

فيما  اد المؤشر قا سجأل ارتفاعا  .  2021من عا     الرابعف  المائة ملارنة بمس قياته المسجةة ف  نهاية الربع    4.50

شر قداء البقردة ارتفاعا  عةى قسا  س قا  .  سجأل مؤف  المائة  4.32ب سبة بةغت    2021ف  الربع الرابع من عا   

 .2022األول من عا  ف  المائة خالل الربع   16.10ب سبة 

ف  المائةت ليغةق ع ا    4.81ب حق    ترا  ا  عن ذات الف ر ت    المؤشر الرئيس لبورصة بيروتف  نفس السيانت سجأل   

 .2022 مار ف  نهاية شهر  نلبة 90.80مس قى 

مةيار دومر   10.09مةيقد قمريي ت ل صأل نلى ما يلارر    510ب حق    ترا  ا  قيةت فلا سجةت  فيما ي  ةق بالليمة السق

من عا     الرابعمةيار دومر قمريي  ف  الربع    10.60ت ملابأل نحق  2022من عا     مار قمريي  ف  نهاية شهر  

2021. 

  3.50انافاضا  ف  عاد األسه  الم ااولة ليصأل نلى    2022األول من عا   عةى د يا نشاا ال ااولت شها الربع  

مةيقد سه  ت  تااولها خالل الربع السابق عةيه.  ما ترا  ت قي  ال ااول ل صأل نلى نحق    4.20مةيقد سه  ملابأل  

مةيقد دومر قمريي  عن    58.70ت ملارنة ب حق  2022من عا     األولمةيقد دومر قمريي  عن الربع    50.90

 ةيه.الربع السابق ع

 

 

 

أبريل  455.7 108.3537

مايو  460.5 107.920285

يونيو  469.3 106.625242

يوليو   469.6 114.9

أغسطس   473.9 121.7

سبتمبر   474.5 114.8

اكتوبر   481.5 116.3

نوفمبر   486.5 116.7

ديسمبر   494.2 326.5

يناير   498.8 304.7
فبراير   503.6 297.3
مارس   508.0 311.9

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

16.1 268.6 311.9 -4.5 326.5 311.9

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر لبنان  268.57 326.5 304.7 297.3 311.9
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

282828282828Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

11,727,17020,054,23519,090,34418,990,43718,536,98819,090,344Lebanese Pound (Million)بالليرة اللبنانية )مليون(

6,20410,60910,09910,0469,80610,099In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

81,926111,04196,177.026,64628,83740,694Lebanese Pound (Million)بالليرة اللبنانية )مليون(

In US Dollar (Million)            22            15            43.358.750.914بالدوالر األمريكي )مليون(

8.34.23.50.71.21.5Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

595860201822Number of trading daysعدد ايام التداول

0.71.00.80.70.81.0Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 0.70.60.50.10.20.2Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

55.595.490.890.388.190.8BSE Local indexمؤشر بورصة بيروت

2.392.99Change in index-5.30-4.81-23.694.84-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

111111111111Number of stocks in the sampleعدد االوراق المالية المدرجة في المؤشر

2,807.78,487.18,079.28,036.97,845.08,079.2Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

268.6326.5311.9304.7297.3311.9Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 2.444.90Change in index-6.67-4.5-19.954.32-التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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 أداء البورصة المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول ف  المائة ف  نهاية الربع  8.79ب حق  ترا  ا  سجأل مؤشر د اون ال لا ال رب  الااص بالبقردة المصرية 

ت فيما  اد المؤشر قا سجأل ارتفاعا   2021من عا     الرابعت ملارنة بمس قياته المسجةة خالل الربع  2022من عا   

قيمة المؤشر المسجةة   انافضت   ف  المائة. عةى قسا  س قات  11.25ب حق    2021من عا     الرابعخالل الربع  

 .ف  المائة 0.67ب سبة  2022الربع األول من عا  خالل 

للبورصة المصريةقما   فلا سجأل باور   30)قيج  ا س    المؤشر الرئيس  الربع    5.95ب حق    ا  ا  تر (ت  ف  نهاية 

 .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية  11238ت ليغةق ع ا مس قى 2022األول من عا  

مةيار دومرت ل بةغ    9ب حق    2022األول من عا   ف  نهاية الربع    انافاضا  فيما ي  ةق بالليمة السققيةت فلا سجةت  

  الرابع دومر ف  نهاية الربع    مةيار  48.71ت ملابأل  قال   2022من عا     مار مةيار دومرت ف  نهاية    39.62نحق  

  .2021من عا  

مةيار دومر قمريي  عن الربع    24.39قيمة األسه  الم ااولة ل صأل نلى    ارتف تفيما ي  ةق ب شاا ال ااولت فلا  

. فيما انافض عاد  2021من عا     الرابعمةيار دومر قمريي  عن الربع    16.95ملابأل نحق    2022األول من عا   

مةيار سه     31.97مةيار سه ت ملابأل    22.11ت ليصأل نلى نحق  2022األول من عا   األسه  الم ااولة خالل الربع  

 ت  تااولها ف  الربع السابق عةيه.

 

مايو  460.5 105.8

يونيو  469.3 105.4

يوليو   469.6 108.5

أغسطس   473.9 111.0

سبتمبر   474.5 106.9

اكتوبر   481.5 114.9

نوفمبر   486.5 114.4

ديسمبر   494.2 160.1

يناير   498.8 149.0

فبراير   503.6 144.2

مارس   508.0 146.0

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة 

المؤشر 

مارس  

2022
-0.67 147.0 146.0 -8.79 160.1 146.0

مارس يناير  ديسمبر   مارس  فبراير     

444.8 الم شر المركب 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر مصر  147.0 160.1 149.0 144.2 146.0
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

 256224224224224224Egyption  Exchangesالبورصــــة المصرية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

557,987765,580726,422741,852701,996726,422Egyptian Pound (Million)بالجينه المصري )مليون(

34,63648,71539,62947,34244,59939,629In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

186,084266,483447,232107,300159,966179,966Egyptian Pound (Million)بالجينه المصري )مليون(

In US Dollar (Million)     9,818   10,163     11,55116,95724,3986,848بالدوالر األمريكي )مليون(

15,55231,97922,1106,2797,1598,672Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

626164222022Number of trading daysعدد ايام التداول

186.3278.0381.2311.3508.1446.3Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 33.434.861.614.522.824.8Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

9,59411,94911,23811,49011,13911,238CASE Local indexمؤشر البورصة المصريــــة

3.060.89Change in index-3.84-5.95-31.2813.62-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Index  مؤشر صندوق النقد العربي

767676767676Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

28,442.735,075.028,532.734,086.432,111.228,532.7Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

147.0160.1146.0149.0144.2146.0Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 3.221.24Change in index-6.91-8.79-26.7211.25-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 2022الربع األول 

 أداء بورصة الدار البيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب حق   2022الربع األول من عا   خالل    انافاضا  سجأل مؤشر د اون ال لا ال رب  الااص بالبقردة المغربية  

ت فيما  اد المؤشر قا سجأل ارتفاعا   2021من عا     الرابعف  المائةت ملارنة بمس قياته المسجةة ب هاية الربع    3.6

  14.80. وعةى قسا  س قات ارتفع مؤشر السقن ب سبة  2021من عا     الرابعف  المائة خالل الربع    1.49ب حق  

باور  ب حق    ترا عت فلا  المؤشر الرئيس لبورصة الدار البيضاء. قما  2022األول من عا   ف  المائة خالل الربع  

 .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية شهر  12818.1ة خالل نفس الف ر ت ليغةق ع ا مس قى ف  المائ 4.04

دومر قمريي ت ل بةغ نحق    مةيار  5.30فيما ي  ةق بالليمة السققيةت فلا شهات انافاضا  عةى قسا  ربع س قا ب حق  

مةيار دومر لليم ها ب هاية    74.54ت ملابأل نحق  2022من عا     مار مةيار دومر قمريي  ف  نهاية شهر    69.23

 .2021من عا   الرابعالربع  

  ارتف ت عةى د يا نشاا ال ااولت شها الربع الرابع تباي ا  ف  مؤشرات ال ااولت ملارنة مع الربع السابق عةيه.  يث  

نحق   ل بةغ  الم ااولة  األسه   مع    مةيار  1.11قيمة  ملارنة  قمريي   لمس قياتها دو مةيقد    938دومر  قمريي   مر 

مةيار   8.12عاد األسه  الم ااولة خالل ذات ف ر  الملارنةت ليصأل نلى  ترا عالمسجةة ف  الربع السابق عةيهت فيما 

 .2021من عا   الرابعمةيار سه  عن الربع   26.94سه  ملابأل 

 

 

مايو  460.5 561.5

يونيو  469.3 572.8

يوليو   469.6 567.4

أغسطس   473.9 582.6

سبتمبر   474.5 597.1

اكتوبر   481.5 613.2

نوفمبر   486.5 593.6

ديسمبر   494.2 659.2

يناير   498.8 663.5

فبراير   503.6 647.6

مارس   508.0 635.3

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

14.8 553.4 635.3 -3.6 659.2 635.3

مارس يناير  ديسمبر   مارس  فبراير     

الم شر 
المركب 

444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر 
الم رب 

553.4 659.2 663.5 647.6 635.3
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

757575757575Casablanca Stock Exchangeبورصة  الدار البيضاء

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

503,024690,717667,768719,282681,886667,768Moroccan Dirham (Million)بالدرهم المغربي )مليون(

50,322.074,547.269,238.376,344.772,048.269,238.3In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

13,795.58,595.210,5653,7934,2412,531Moroccan Dirham (Million)بالدرهم المغربي )مليون(

In US Dollar (Million)           262        448        1,380.1938.01,113.2403بالدوالر األمريكي )مليون(

62.726,942.38,1243,793.04,241.589.5Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

645963212022Number of trading daysعدد ايام التداول

21.615.917.719.222.411.9Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 2.71.31.60.50.60.4Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

9,704.913,358.312,818.113,883.513,071.012,818.1MASI Local indexمؤشر بورصة الدار البيضاء

1.94Change in index-5.85-4.043.93-20.271.30-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

363636363636Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

42,71961,87457,46863,36659,80057,468Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

553.4659.2650.1679.0662.7650.1Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 1.90Change in index-2.40-1.383.00-17.391.49-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 2022الربع األول 

 أداء سوق أبوظبي لألوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول من عا   الااص بسقن قبقظب  لألوران المالية ارتفاعا  ف  نهاية الربع    مؤشر صندوق النقد العربيسجأل   

. عةى  2021من عا     الرابع ف  المائة ب هاية الربع    6.63ف  المائة ملارنة بارتفاع نسب ه    14.91ب حق    ت2022

 .2021من عا   األولف  المائة خالل الربع   15قسا  س قا ارتفع مؤشر قداء السقن ب سبة 

ب حق    2022الربع األول من عا   ت فلا ارتفع باور  ف  نهاية  المؤشر الرئيس لسوق أبوظبي لألوراق الماليةقما  

 .2022من عا   ار منلبة ف  نهاية  10089.5ف  المائةت ليغةق ع ا مس قى  18.86

  70.32فيما ي  ةق بالليمة السققيةت وان ياسا  لة حسن المسجأل ف  مؤشرات األس ارت فلا سجةت ارتفاعا  بةغ نحق   

  مار  مةيار دومر قمريي  ف  نهاية    513.19ت ل بةغ نحق  2022الربع األول من عا   مةيار دومر قمريي  ف  نهاية  

 .2021من عا    الرابعمةيار دومر قمريي  ف  نهاية الربع   442.87ت ملارنة ب حق  2022من عا  

ت ملارنة  مع الربع السابق عةيه.  يث  2022الربع األول من عا   خالل    ترا  ا  عةى د يا نشاا ال ااول فلا شها  

مةيار دومر قمريي  خالل   33.22مةيار دومر قمريي ت ملارنة مع  20قيمة األسه  الم ااولة ل بةغ نحق  انافضت

الربع األول من مةيار سه  ف  نهاية    11.79عاد األسه  الم ااولة ليصأل نلى نحق    ترا ع الربع السابق عةيه.  ما  

 مةيار سه  عن الربع السابق عةيه.  21.69ت ملارنة مع نحق 2022عا  

 

 

 

يوليو   469.6 492.4

أغسطس   473.9 511.1

سبتمبر   474.5 511.6

اكتوبر   481.5 519.7

نوفمبر   486.5 549.9

ديسمبر   494.2 151.1

يناير   498.8 152.3

فبراير   503.6 166.0

مارس   508.0 173.7

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

15.0 151.1 173.7 14.91 151.1 173.7

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر ابو  بي  151.1 151.1 152.3 166.0 173.7
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

698282828282Abu Dhabi Securities Exchangeسوق ابوظبي لألوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

UAE Dirham (Million)  1,884,544  1,766,567  1,625,113 1,884,544 1,626,310   860,984بالدرهم االمارتي )مليون(

In US Dollar (Million)     513,192     481,065     442,545    513,192    442,871   234,460بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

UAE Dirham (Million)       14,694       29,496       29,442      73,632    121,994     53,910بالدرهم االماراتي )مليون(

In US Dollar (Million)         4,001         8,032         8,017      20,051      33,221     14,681بالدوالر األمريكي )مليون(

Traded Shares (Million)         2,666         4,752         4,380      11,797      21,694     10,429عدد األسهم المتداولة )مليون(

646264212023Number of trading daysعدد ايام التداول

229.39535.82313.30381.78401.62173.97Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 6.37.53.91.81.70.8Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

5912.68488.410089.58704.39319.410089.5ADSM Local indexمؤشر سوق ابوظبي لألوراق المالية

17.1910.2618.862.547.078.26Change in indexنسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

373737373737Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD     348,971     327,124     300,930    348,971    301,152   159,433القيمة السوقية  )مليون دوالر(

173.7152.3166.0173.7Price Index      151.1151.12مؤشر  األسعار

(%) 6.866.6314.910.798.984.61Change in indexالتغير في مؤ شر األسعار )%(
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 2022الربع األول 

 أداء سوق دبي المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الربع األول من ارتفاعا  عةى قسرا  رب   ف  نهاية   مؤـشر ـصندوق النقد العربي الخاص بـسوق دبي الماليسرجأل  

.  2021من عا    الرابعف  المائة خالل الربع   12.66ف  المائةت ملابأل تسرررجيةه نمقا  ب حق   7.2ب سررربة   2022عا   

الربع األول من عا   ف  المائة خالل   29.60قما عةى قسرررا  سررر قات فلا بةغت مياسرررب مؤشررررات قداء السرررقن  

2022. 

ــوق دبي الماليفيما ي  ةق   ــر الرئيس لســ ف  المائة خالل نفس    10.35ت فلا سررررجأل باور  ارتفاعا  ب حق  بالمؤشــ

 .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية   3526.6الف ر ت ليغةق ع ا  

فيما ي  ةق بالليمة السرققيةت وتماشريا  مع امرتفاع المسرجأل ف  مؤشررات األسر ارت سرجةت الليمة السرققية ارتفاعا   

ت  2022من عرا     مرار مةيرار دومر قمريي  ف  نهرايرة    119.12مةيرار دومر قمريي ت ل صررررأل نلى نحق    7ب حق  

 .مةيار دومر قمريي  ف  الربع السابق عةيه  112.05ملارنة ب حق  

ل صررأل نلى    انافاضررا    2022الربع األول من عا  عةى درر يا نشرراا ال ااولت سررجةت قيمة األسرره  الم ااولة خالل  

عراد    ترا عمةيرار دومر قمريي  ف  الربع السررررابق عةيره.  مرا    9.15مةيرار دومر قمريي  ملرارنرة مع    6.22نحق  

  22.16ملارنة مع    ت2022الربع األول من عا    مةيار سره  ت  تااولها خالل  9.85األسره  الم ااولة ليصرأل نلى نحق  

 .2021من عا     الرابعمةيار سه  خالل الربع  

 

يونيو  469.3 408.5

يوليو   469.6 401.7

أغسطس   473.9 414.7

سبتمبر   474.5 410.6

اكتوبر   481.5 411.6

نوفمبر   486.5 446.5

ديسمبر   494.2 309.9

يناير   498.8 314.6

فبراير   503.56 320.9

مارس   508 332.3

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

29.6 256.3 332.3 7.2 309.9 332.3

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.56 508

م شر دبي  256.3 309.9 314.6 320.9 332.3
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

676767676767Dubai Financial  Marketسوق دبي المالي

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

UAE Dirham (Million)    437,443    422,392    408,782   437,443    411,469   268,999بالدرهم االمارتي )مليون(

In US Dollar (Million)    119,123    115,024    111,318   119,123    112,050     73,253بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

UAE Dirham (Million)      10,620        5,755        6,470     22,844      33,611     14,265بالدرهم االماراتي )مليون(

In US Dollar (Million)        2,892        1,567        1,762       6,221        9,153       3,885بالدوالر األمريكي )مليون(

Traded Shares (Million)        3,769        2,640        3,442       9,850      22,167     11,751عدد األسهم المتداولة )مليون(

212023Number of trading days            646164عدد ايام التداول

60.7090.6490.6483.9078.35125.73Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 5.38.25.21.61.42.4Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

1771.33195.93526.63203.13354.63526.6DFM Local indexمؤشر سوق  دبي المالي

35.9312.3110.350.224.735.13Change in index-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي

252525252525Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD      79,812      77,066      74,583     79,812      75,073     31,003القيمة السوقية  )مليون دوالر(

256.3309.9332.3314.6320.9332.3Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 35.1512.667.21.531.993.56Change in index-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 2022الربع األول 

 أداء بورصة قطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــر صــندوق النقد العربي الخاص ببورصــة قطرسررجأل   ب سرربة    2022الربع األول من عا   ارتفاعا  ف  نهاية   مؤش

.  2021من عا    الرابعف  المائة خالل الربع   2.14ف  المائة عةى قسرا  رب  ت فيما ارتفع المؤشرر ب سربة    13.70

المؤشــر  . قما 2022من عا   األولف  المائة خالل الربع    15.1عةى قسررا  سرر قات ارتفع مؤشررر السررقن ب سرربة  

ــة قطر ذات الف ر  ليغةق ع را مسرررر قى    ف  المرائرة خالل  16.41ت فلرا ارتفع براور  مسررررجال  نحق  الرئيس لبورصــ

  .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية   13533.2

مةيار دومر قمريي ت ل صررأل نلى نحق    25.61فيما ي  ةق بالليمة السررققيةت سررجةت هه  الليمة ارتفاعا  رب يا  ب حق  

مةيار دومر قمريي    183.32. ملارنة ب حق  2022من عا    مار مةيار دومر قمريي  ف  نهاية شرررهر   208.93

 .ف  نهاية الربع السابق عةيه

تحسرر ا  ف  مؤشرررات ال ااولت  يث ارتف ت قيمة   2022الربع األول من عا  عةى درر يا نشرراا ال ااولت شررها  

  الرابع مةيار دومر قمريي  عن الربع  8.12مةيار دومر قمريي ت ملارنة ب حق    13.56األسه  الم ااولة ل بةغ نحق 

  10.08مةيار سه  ملابأل  14.59.  ما ارتفع عاد األسه  الم ااولة خالل ذات الف ر  ليصأل نلى نحق 2021من عا  

 .2021من عا    الرابعمةيار سه  ت  تااولها خالل الربع  

 

 

مايو  460.5 873.4

يونيو  469.3 870.8

يوليو   469.6 872.1

أغسطس   473.9 886.0

سبتمبر   474.5 903.8

اكتوبر   481.5 922.8

نوفمبر   486.5 899.7

ديسمبر   494.2 207.4

يناير   498.8 220.5

فبراير   503.6 227.0

مارس   508.0 235.8

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر مارس 

2021 

قيمة المؤشر مارس 

2022 
 

نسبة التغير الربعي 

) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر مارس 

2022 

15.1 204.8 235.8 13.70 207.4 235.8

مار    ديسمبر   ي اير   فبراير   مار   

المؤشر المر ب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

مؤشر قبر  204.8 207.4 220.5 227.0 235.8
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 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

454949494949Qatar Exchangeبورصــــة قطر

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

460,541667,574760,835718,088734,430760,835Qatari Riyal (Million)بالريال القطري )مليون(

126,470183,324208,934197,196201,683208,934In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

17,424.329,591.649,391.111,782.413,785.323,823.4Qatari Riyal (Million)بالريال القطري )مليون(

In US Dollar (Million)      6,542      3,786      4,784.98,126.213,563.43,236بالدوالر األمريكي )مليون(

6,349.910,082.914,598.03,547.44,279.66,770.9Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

626363212022Number of trading daysعدد ايام التداول

77.2129.0215.3154.1189.3297.4Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 3.84.46.51.61.93.1Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

8,207.211,625.813,533.212,498.212,948.813,533.2QE- Local indexمؤشر بورصــــة قطر

21.281.2216.417.503.604.51Change in index-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

242424242424Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

98,796.5130,160.0148,343.5140,008.9143,195.2148,343.5Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

204.8207.4235.8220.5227.0235.8Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 19.492.1413.706.302.983.87Change in index-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 2022الربع األول 

 أداء سوق الخرطوم لألوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الربع األول من عا  ارتفاعا  ف  نهاية   بسوق الخرطوم لألوراق الماليةمؤشر صندوق النقد العربي الخاص  سرجأل  

بهلك اإلرتفاع الها شررها  ف  الربع السررابق عةيهت  يث سررجأل مؤشررر الصرر اون لهه  السررقن    ت ليقادررأل2022

ف  المائة    6.62ت ملابأل نحق  2022الربع األول من عا  ف  المائة خالل  5.25ارتفاعا  عةى قسرررا  رب   ب سررربة  

ف  المائة  15.5لمياسرب المؤشرر المسرجةة ف  الربع السرابق عةيه. عةى قسرا  سر قات ارتفع مؤشرر السرقن ب سربة  

ــوق الخرطوم لألوراق المالية. قما فيما ي  ةق  2022الربع األول من عا   خالل  ــر الرئيس لس ت فلا سررجأل  بالمؤش

من   مرار نلبرة ف  نهرايرة    22267نحق    غةق ع راف  المرائرة خالل نفس الف ر ت لي  8.86براور  ارتفراعرا  ممراثال  ب حق  

 .2022عا   

فيما ي  ةق بالليمة السررققيةت وتماشرريا  مع امرتفاع المسررجأل ف  مؤشرررات األسرر ارت فلا عرفت هه  الليمة ارتفاعا   

من عا    مار ف  نهاية شهر مةيقد دومر قمريي    250.96ت ل بةغ نحق  مةيقد دومر قمريي  18.79رب يا  ب حق  

 .ف  الربع السابق عةيه مةيقد دومر قمريي   232.17ت ملارنة ب حق  2022

  الرابع ف  قيمة ال ااومت ملارنة  مع الربع    ارتفاعا  ت  2022الربع األول من عا  عةى درر يا نشرراا ال ااولت شررها  

  0.1ملابأل نحق  يي مةيقد دومر قمر 9.8قيمة األسررره  الم ااولةت ل صرررأل نلى نحق    ارتف ت.  يث  2021من عا  

  2022الربع األول من عا    عاد األسررره  الم ااولة خاللارتفع  ف  الربع السرررابق عةيه. فيما  مةيقد دومر قمريي 

 .2021من عا     الرابعمةيقد سه  ت  تااولها خالل الربع   4مةيقد سه ت ملارنة مع   313ليصأل نلى 

 

أغسطس   473.9 140.9

سبتمبر  

474.5 142.2

اكتوبر  

481.5 151.0

نوفمبر  

486.5 151.0

ديسمبر   494.2 201.9

يناير   498.8 200.7

فبراير   503.6 201.7

مارس   508.0 212.5

نسبة التغير 

السنوي ) % (
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مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

15.5 184.0 212.5 5.25 201.9 212.5

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر السودان  184.0 201.9 200.7 201.7 212.5
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

676767676767Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

Sudanese Pound (Million)       109,488.97     105,003.15     101,747.93    109,488.97   101,289.43      48,058.91بالجنيه السوداني )مليون( 

In US Dollar (Million)             250.96           240.64           231.79          250.96         232.17        2,543.26بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

Sudanese Pound (Million)           1,513.09          1,087.6          1,681.3            4,282               14            2,097بالجنيه السوداني )مليون( 

In US Dollar (Million)                3.47              2.49              3.83               9.8                 0               111بالدوالر األمريكي )مليون(

Traded Shares (Million)               200.8               35.7             76.90               313                 4                62عدد األسهم المتداولة )مليون(

Number of trading days                   22                 20                 21                63               58                63عدد ايام التداول

Average daily trading                  9.1                1.8                3.7               5.0              0.1              1.76متوسط التداول اليومي

(%) 1.4Turnover ratio               4.40.03.91.71.04معدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

KSE Local index           22,267.0       20,455.00       20,349.20        22,267.0       20,455.3        15,023.0 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية

0.520.528.86Change in index-5.908.428.86-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي

212121212121Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD             125.48           120.32           115.89          125.48         116.08        1,675.22القيمة السوقية  )مليون دوالر(

Price Index             212.54           201.65           200.73          212.54         201.94          184.00مؤشر  األسعار

(%) 0.600.465.40Change in index-5.666.625.25-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 الجزائرأداء بورصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب سرربة    2022األول من عا  ارتفاعا  خالل الربع    مؤشــر صــندوق النقد العربي الخاص ببورصــة الجزائرسررجأل  

ف   0.1. فيما  اد المؤشرر قا سرجأل ارتفاعا  ب حق  2021من عا     الرابعملارنة بمسر قياته المسرجةة ف  الربع    0.20

ف  المائة خالل   2.20. عةى قسرا  سر قات ارتفع مؤشرر البقردرة ب سربة  2021من عا     الرابعالمائة خالل الربع  

ف  المائةت    0.90ارتفاعا  ب سررربة    المؤشـــر الرئيس لبورصـــة الجزائر. باور ت سرررجأل  2022الربع األول من عا   

  .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية   1994.4ق ع ا مس قى  ليغة

مةيقد   321مةيقد دومر قمريي ت ل صررأل نلى نحق    7.60ب حق    انافاضررا  فيما ي  ةق بالليمة السررققيةت فلا سررجةت  

دومر قمريي  ف  نهاية الربع السرررابق   مةيقد  328.60ملابأل   2022األول من عا   دومر قمريي  ف  نهاية الربع  

 .عةيه

ملارنة  مع الربع السررابق عةيه.  يث    2022األول من عا   ف  الربع    ترا  ا  فيما ي  ةق ب شرراا ال ااولت فلا شررها  

قلف دومر قمريي    65.10قلف دومر قمريي  ملرارنرة مع   22.50قيمرة األسرررره  الم رااولرة ل بةغ نحق    انافضررررت

قلف سره  ت     13.40سره ت ملابأل نحق    قمف 5عاد األسره  الم ااولة نلى نحق    ترا عخالل الربع السرابق عةيه.  ما  

 تااولها خالل الربع السابق عةيه.

 

 

أبريل  455.7 71.0

مايو  460.5 72.1
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اكتوبر   481.5 69.6

نوفمبر   486.5 71.7

ديسمبر   494.2 73.2

يناير   498.8 72.7

فبراير   503.6 72.9

مارس   508.0 73.4
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

266666Algeria Stock Exchangeبورصة الجزائر

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

43,61845,64045,93345,64045,85145,933Algerian Dinar (Million)بالدينار الجزائري )مليون(

349.9328.6321.0325.1324.8321.0In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

439,6809,0463,2152,083540592Algerian Dinar (000)بالدينار الجزائري )ألف(

In US Dollar (000)            4            4          3,526.965.122.515بالدوالر األمريكي )ألف(

663.713.451.601.71.7Traded Shares (000)عدد األسهم المتداولة )ألف(

383939.00131313Number of trading daysعدد ايام التداول

92.81.70.61.10.30.3Average daily tradingمتوسط التداول اليومي )ألف(

(%) 1.019.87.04.61.21.3Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

1,371.21,976.51,994.41,976.51,989.51,994.4ASE Local indexمؤشر بورصة الجزائر

0.90.70.2Change in index-11.39.10.9-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

222222Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

349.998.696.397.597.496.3Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

62.473.273.472.772.973.4Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.70.30.6Change in index-4.70.10.2-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 أداء بورصة فلسطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من عا     الرابعامرتفاع الها شرها  ف  نهاية الربع    فلـسطينمؤـشر ـصندوق النقد العربي الخاص ببورـصة  وادرأل 

الربع  ف  المائة خالل    0.41ت  يث سرجأل مؤشرر الصر اون لهه  البقردرةت ارتفاعا  عةى قسرا  رب   ب حق  2021

من عا     الرابعف  المائة خالل الربع   5.01ت فيما  اد هها المؤشررررر قا سررررجأل ارتفاعا  ب حق  2022األول من عا  

ف    33.80ق نح  2022الربع األول من عا   . وعةى قسرا  سر قات بةغت مياسرب المؤشرر المسرجةة خالل 2021

ف  المائةت ليغةق ع ا    0.88ت فلا سررجأل باور  ارتفاعا  مماثال  ب حق  المؤشــر الرئيس لبورصــة فلســطينالمائة. قما 

  .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية شهر   613.8مس قى  

مةيار دومر   6.29دومر قمريي  ل بةغ نحق   مةيقد  84.6  ةق بالليمرة السررررققيرةت فلرا شررررهرات ارتفاعا  ب حق  فيمرا ي

 من عا    الرابعمةيار دومر قمريي  ف  الربع    6.211ت ملارنة ب حق  2022من عا    مار قمريي  ف  نهاية شهر 

ت  يث  2022خالل الربع األول من عا    ترا  ا  عةى دررر يا نشررراا ال ااولت شرررهات مؤشررررات ال ااول  .  2021

مةيقد دومر قمريي   172مةيقد دومر قمريي ت ملارنة مع   81.30قيمة األسررره  الم ااولة ل بةغ نحق    انافضرررت

خالل الربع األول من عا   قد سره   مةي  36.10عن الربع السرابق عةيه. فيما ترا ع عاد األسره  الم ااولة ليبةغ نحق  

 .مةيقد سه  عن الربع السابق عةيه  52.90ت ملارنة مع 2021

 

 

 

Jan  يناير 432.5 176.2

Feb فبراير 436.5 174.3

مارس   444.8 97.7

أبريل  455.7 172.0

مايو  460.5 181.1

يونيو  469.3 182.8

يوليو   469.6 193.9

أغسطس   473.9 192.6

سبتمبر   474.5 194.5

اكتوبر   481.5 195.3

نوفمبر   486.5 201.6

ديسمبر   494.2 130.2

يناير   498.8 135.3

فبراير   503.6 134.2

مارس   508.0 130.8

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

33.8 97.7 130.8 0.41 130.2 130.8

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر فلسطين  97.7 130.2 135.3 134.2 130.8
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

484747474747Palestine Stock Exchangeسوق فلسطين لألوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

2,860.44,407.14,467.13,140.64,466.34,467.1Jordanian Dinar (Million)بالدينار االردني )مليون(

4,031.66,211.66,296.24,426.56,294.96,296.2In US Dollar (Million)بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

24.2122.057.715.916.924.9Jordanian Dinar (Million)بالدينار االردني )مليون(

In US Dollar (Million)          35          24          34.1172.081.322بالدوالر األمريكي )مليون(

15.252.936.110.013.213.0Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

546163212022Number of trading daysعدد ايام التداول

0.62.81.31.11.21.6Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 0.82.81.30.50.40.6Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

498.9608.5613.8613.0615.3613.8AL Quds Local indexمؤشر القدس

0.25Change in index-5.145.000.880.750.38-نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

212121212121Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

1,861.04,161.84,218.42,965.84,217.64,218.4Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

97.7130.2130.8135.3134.2130.8Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 2.54Change in index-0.83-4.305.010.413.89-التغير في مؤ شر األسعار )%(
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 أداء سوق دمشق لألوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19.70ارتفاعا  عةى قسرا  رب   ب حق    مؤـشر ـصندوق النقد العربي الخاص بـسوق دمـشق لألوراق الماليةسرجأل 

ف  المائة خالل الربع   44ت فيما  اد المؤشررررر قا شررررها ارتفاعا  ب حق  2022األول من عا  ف  المائة خالل الربع  

من عا    األولف  المائة خالل الربع    50.20. عةى قسرا  سر قات ارتفع مؤشرر السرقن ب سربة  2021من عا     الرابع

2022. 

  11.30يس لسرقن دمشرق لألوران الماليةت فلا سرجأل باور  ارتفاعا  مماثال  خالل ذات الف ر  ب حق  قما المؤشرر الرئ 

 .2022من عا   مار نلبة ف  نهاية   19471ف  المائةت ليغةق ع ا مس قى  

   األول من عامةيقد دومر قمريي  ف  نهاية الربع    273.30فيما ي  ةق بالليمة السرققيةت فلا سرجةت ارتفاعا  ب حق  

دومر  مةيار 2.42ت ملابأل نحق 2022من عا     مار مةيار دومر قمريي  ف  نهاية  2.69ت ل صأل نلى نحق 2022

  .قمريي  ف  نهاية الربع السابق عةيه

سرجةت  ت  يث  2022األول من عا   الربع  خالل   تباي ا    مؤشررات ال ااومت  شرهاتعةى در يا نشراا ال ااولت فلا  

مةيقد دومر   11.06مةيقد دومر قمريي  ملرارنرة مع    12.83قيمرة امسرررره  الم رااولرة ارتفراعرا  ل صررررأل نلى نحق  

 مةيقد سرررره  ف  نهاية 9عاد األسرررره  الم ااولة ليبةغ نحق    را عت فيما.  2021من عا    الرابعقمريي  خالل الربع  

 تااولها خالل الربع السابق عةيه.مةيقد سه  ت    9.70ت ملارنة مع 2022األول من عا     الربع

 

 

يونيو  469.3 21.4

يوليو   469.6 21.4

أغسطس   473.9 21.7

سبتمبر   474.5 23.1

اكتوبر   481.5 23.9

نوفمبر   486.5 28.5

ديسمبر   494.2 55.8

يناير   498.8 63.1

فبراير   503.6 71.6

مارس   508.0 66.8

نسبة التغير 

السنوي ) % (

قيمة المؤشر 

مارس  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022
 

نسبة التغير 

الربعي ) % (

قيمة المؤشر 

ديسمبر  2021

قيمة المؤشر 

مارس  2022

50.2 44.4 66.8 19.7 55.8 66.8

مارس   ديسمبر   يناير   فبراير   مارس  

الم شر المركب  444.8 494.2 498.8 503.6 508.0

م شر سوريا  44.4 55.8 63.1 71.6 66.8
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2022

مارسفبرايرينايرالربع األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

242424242424Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

Market Capitalizationالقيمة السوقية 

Syrian Pound (Million)      3,391,792      3,500,194      3,324,094     3,391,792   3,048,093     1,151,429بالليرة السورية )مليون(

In US Dollar (Million)          2,696.5          2,782.7          2,642.7         2,696.5       2,423.2         2,234.5بالدوالر األمريكي )مليون(

Trading Volumeأحجام التداول

4,72013,91516,1424,6616,9024,579Syrian Pound (Million)بالليرة السورية )مليون(

In US Dollar (Million)                    4                    5                    9.1611.0612.834بالدوالر األمريكي )مليون(

7.49.792.73.82.7Traded Shares (Million)عدد األسهم المتداولة )مليون(

606161212022Number of trading daysعدد ايام التداول

0.150.180.210.180.270.17Average daily tradingمتوسط التداول اليومي

(%) 0.40.50.50.10.20.1Turnover ratioمعدل الدوران    )%(

Local Indicesالمؤشرات المحلية

64361749419471190782008919471DSE Local indexمؤشر سوق دمشق لألوراق المالية

3.08Change in index-10.2554.0411.309.065.30نسبة التغير في المؤشر )%(

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

13.0013.0013.0013.0013.0013.00Number of stocks in the sampleعدد االوراق المالية المدرجة في المؤشر

493.25726.97808.94792.80834.80808.94Market capitalization in USDالقيمة السوقية  )مليون دوالر(

44.4455.7766.7763.0571.6466.77Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 6.80Change in index-9.8644.0019.713.0513.62التغير في مؤ شر األسعار )%(

2021
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مؤشرات صندوق النقد العربي )نقطة(

AMF Indices 

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

151.05151.12173.65152.32166.00173.65Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

170.50214.19234.44215.40215.05234.44Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

52.0163.0370.2463.3867.2570.24Bahrain Bourseبورصة البحرين 

567.10549.09598.89568.08574.33598.89Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

209.90210.30230.55211.82215.06230.55Boursa Kuwaitبورصة الكويت

553.36659.20650.09678.98662.68650.09Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

62.4073.2173.3572.6972.9173.35Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

173.66163.48163.93164.48162.38163.93Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

256.34309.88332.28314.61320.86332.28Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

44.4455.7766.7719.9871.6466.77Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

184.00201.94212.54200.73201.65212.54Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

97.66130.23130.76135.29134.17130.76Palestine Exchangeبورصة فلسطين

142.10143.80143.94142.94141.65143.94Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

204.79207.39235.81220.46227.03235.81Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

268.57326.49311.85304.72297.29311.85Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 122.70160.10146.02149.03144.23146.02The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية

      
444.8494.2508.0498.8503.6508.0Composite Indexالمؤشر المركب

نسب التغير  في مؤشرات 

 صندوق النقد العربي  )%(

(Percentage Change in AMF Indices)
       

2022Marketالسوق

مارس**فبراير**يناير**الربع  األول*الربع الرابع*الربع األول*

Q1Q4Q1JanFebMar

6.866.6314.910.798.984.61Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

0.169.02Amman Stock Exchange-2.853.549.450.56بورصة عّمان

1.604.6311.440.566.114.45Bahrain Bourse-بورصة البحرين 

0.029.073.461.104.28Saudi Stock exchange-3.03-السوق المالية السعودية

0.041.739.630.721.537.20Boursa Kuwait-بورصة الكويت

1.90Casablanca Stock Exchange-2.40-1.383.00-17.391.49-بورصة الدار البيضاء

0.700.300.60Algiers Stock Exchange-4.700.080.20-بورصة الجزائر

1.280.95Tunis Stock Exchange-2.410.280.61-4.94-بورصة تونس

35.1512.667.231.531.993.56Dubai Financial Market-سوق دبي المالي

6.80Damascus Securities Exchange-9.8644.0019.7213.0513.62سوق دمشق لألوراق المالية

0.600.465.40Khartoum Stock Exchange-5.666.625.25-سوق الخرطوم لألوراق المالية

2.54Palestine Exchange-0.83-4.305.010.413.89-بورصة فلسطين

0.901.62Muscat Securities Market-0.60-10.064.810.10-سوق مسقط لألوراق المالية

19.492.1413.706.302.983.87Qatar Stock Exchange-بورصــة قطر

2.444.90Beirut Stock Exchange-6.67-4.48-19.954.32-بورصة بيروت

 3.221.24The Egyptian Exchange-6.91-8.79-26.7211.25-البورصة المصرية

2.561.592.790.930.950.88Composite Index-المؤشر المركب

* التغير على أساس ربعي.

**التغير على أساس شهري.

2021

2021
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المؤشرات الرسمية المحلية ألسعار األسهم )نهاية الفترة( )نقطة (

Local Indices of Stocks (End of Period )(Point )

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

5,912.68,488.410,089.58,704.39,319.410,089.5Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

1,772.32,118.72,228.12,164.92,148.32,228.1Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

1,458.01,797.32,073.51,809.81,963.62,073.5Bahrain Bourseبورصة البحرين 

6,505.411,281.713,090.412,271.812,590.313,090.4Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

5,234.47,639.19,061.48,012.98,320.39,061.4Boursa Kuwaitبورصة الكويت

9,704.913,358.312,818.113,883.513,071.012,818.1Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

1,371.21,976.51,994.41,976.51,989.51,994.4Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

6,861.57,046.07,107.97,092.87,079.97,107.9Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

1771.33195.93526.63203.13354.63526.6Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

6,435.617,493.819,470.519,077.920,088.619,470.5Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

15,023.020,455.322,267.020,349.220,455.022,267.0Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

498.9608.5613.8613.0615.3613.8Palestine Exchangeبورصة فلسطين

3,448.34,129.54,205.24,116.04,055.44,205.2Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

8,207.211,625.813,533.212,498.212,948.813,533.2Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

55.595.490.890.388.190.8Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 9,594.011,949.211,238.511,490.511,138.911,238.5The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية

نسبة التغير  للمؤشرات المحلية ألسعار األسهم  )%(

Percentage Change in Local Stock Indices (%)

2022Marketالسوق

مارس**فبراير**يناير**الربع  األول*الربع الرابع*الربع األول*

Q1Q4Q1JanFebMar

17.210.318.92.57.18.3Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

0.83.7Amman Stock Exchange-6.92.25.22.2بورصة عّمان

2.15.415.40.78.55.6Bahrain Bourse-بورصة البحرين 

1.916.08.82.64.0Saudi Stock exchange-22.5-السوق المالية السعودية

15.71.918.64.93.88.9Boursa Kuwait-بورصة الكويت

1.9Casablanca Stock Exchange-5.9-4.03.9-20.31.3-بورصة الدار البيضاء

0.90.70.2Algiers Stock Exchange-11.39.10.9-بورصة الجزائر

0.20.4Tunis Stock Exchange-3.30.90.7-5.6-بورصة تونس

35.912.310.30.24.75.1Dubai Financial Market-سوق دبي المالي

3.1Damascus Securities Exchange-10.354.011.39.15.3سوق دمشق لألوراق المالية

0.50.58.9Khartoum Stock Exchange-5.98.48.9-سوق الخرطوم لألوراق المالية

0.2Palestine Exchange-5.15.00.90.70.4-بورصة فلسطين

1.53.7Muscat Securities Market-0.3-13.44.71.8-سوق مسقط لألوراق المالية

21.31.216.47.53.64.5Qatar Stock Exchange-بورصــة قطر

2.43.0Beirut Stock Exchange-5.3-4.8-23.74.8-بورصة بيروت

 3.10.9The Egyptian Exchange-3.8-5.9-31.313.6-البورصة المصرية

* التغير على أساس ربعي.

**التغير على أساس شهري.

2021

2021
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2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

Abu Dhabi Securities Market              513,192               481,065               442,545              513,192           442,870.6           234,460سوق أبوظبي لألوراق المالية

Amman Stock Exchange                23,262                 21,971                 22,026                23,262             21,840.3             19,379بورصة عّمان

Bahrain Bourse                33,109                 31,344                 28,889                33,109             28,688.2             24,084بورصة البحرين 

Saudi Stock exchange           3,189,564            3,059,303            2,819,938           3,189,564        2,668,537.7        2,016,555السوق المالية السعودية

Boursa Kuwait              157,495               148,161               142,846              157,495           136,808.9             90,625بورصة الكويت

Casablanca Stock Exchange                69,238                 72,048                 76,345                69,238             74,547.2             50,322بورصة الدار البيضاء

Algiers Stock Exchange                     321                      325                      325                     321                  328.6                  350بورصة الجزائر

Tunis Stock Exchange                  7,982                   8,041                   8,065                  7,982               8,038.1               7,613بورصة تونس

Dubai Financial Market              119,123               115,024               111,318              119,123           112,049.7             73,253سوق دبي المالي

Damascus Securities Exchange                  2,696                   2,783                   2,643                  2,696               2,423.2               2,234سوق دمشق لألوراق المالية

Khartoum Stock Exchange                     251                      241                      232                     251                  232.2               2,543سوق الخرطوم لألوراق المالية

Palestine Exchange                  6,296                   6,295                   4,427                  6,296               6,211.6               4,032بورصة فلسطين

Muscat Securities Market                57,636                 57,155                 57,847                57,636             57,380.5             47,100سوق مسقط لألوراق المالية

Qatar Stock Exchange              208,934               201,683               197,196              208,934           183,323.9           126,470بورصــة قطر

Beirut Stock Exchange                10,099                   9,806                 10,046                10,099             10,608.9               6,204بورصة بيروت

 The Egyptian Exchange                39,629                 44,599                 47,342                39,629             48,715.3             34,636البورصة المصرية

Total           4,438,828            4,259,843            3,972,028           4,438,828           3,802,605        2,739,861المجموع

قيمة السوقية اإلجمالية ألسواق األسهم )مليون دوالر امريكي( ال

Stock Markets Capitalization  (Million USD)

2021



  أداء أسواق األوراق المالية العربية
 

48 

 
 2022الربع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

20.6111.8611.8111.3611.5311.81Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

2.110.730.660.700.650.66Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

2.490.900.900.870.880.90Bahrain Bourseبورصة البحرين 

35.2068.3470.1569.1870.0870.15Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

9.213.673.623.673.553.62Boursa Kuwaitبورصة الكويت

5.522.441.942.392.111.94Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

0.050.000.000.000.000.00Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

1.140.250.220.240.230.22Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

4.012.962.702.812.722.70Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.060.030.030.030.030.03Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

0.220.000.000.000.000.00Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

0.240.160.140.110.150.14Palestine Exchangeبورصة فلسطين

2.331.811.561.751.611.56Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

12.775.135.025.285.055.02Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

0.360.330.270.300.280.27Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 3.681.380.971.291.130.97The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية

100100100100100100Totalالمجموع

2021

األهمية النسبية لألسواق المالية العربية المتضمنة في مؤشر الصندوق المركب

(النسبة المئوية من اجمالي القيمة السوقية)

The Share of Arab Financial Markeks in AMF Composite Index 

(The percentage of total market capitalization) )

Abu Dhabi

11.81%

Jordan

0.66%
Bahrain

0.90%

Saudi

70.15%

Kuwait

3.62%

Morocco

1.94%

Algeria

0.00%
Tunis

0.22%

Dubai

2.70%

Damascus

0.03%Sudan

0.00%

Palestine

0.14%

Oman

1.56%

Qatar

5.02%

Lebanon

0.27%
Egypt

0.97%
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قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالرأمريكي(

Value Traded of Stocks(Million USD)

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

14,680.733,220.920,051.18,017.58,032.34,001.3Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

647.3544.4527.0155.6148.7222.7Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

160.1114.5141.833.244.963.7Bahrain Bourseبورصة البحرين 

73,030.8119,926.8144,719.239,629.642,525.662,564.1Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

7,845.013,646.913,615.24,263.74,286.75,118.6Boursa Kuwaitبورصة الكويت

1,380.1938.01,113.2402.6448.1262.5Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

3.5270.0650.0220.0150.0040.004Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

12.9129.782.522.142.817.6Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

3,885.09,152.96,220.71,761.81,567.12,891.9Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

9.211.112.83.75.53.6Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

111.00.09.83.82.53.5Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

34.1172.081.322.423.835.1Palestine Exchangeبورصة فلسطين

463.4437.4886.7203.7244.3438.7Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

4,784.98,126.213,563.43,235.63,785.66,542.2Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

43.358.750.914.115.321.5Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 11,551.016,956.824,398.06,847.510,162.99,817.7The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية
      

118,642203,436225,47464,61771,33692,005Totalالمجموع

معدل حجم التداول اليومي

(مليون دوالر أمريكي)

Daily Average Value Traded

(Million USD)

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

229.4535.8313.3381.8401.6174.0Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

10.38.98.47.47.410.1Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

2.51.82.21.62.22.8Bahrain Bourseبورصة البحرين 

1,124.01,966.02,261.21,801.32,238.22,720.2Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

126.5220.1219.6203.0238.1222.5Boursa Kuwaitبورصة الكويت

21.615.917.719.222.411.9Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

0.09280.00170.00060.00110.00030.0003Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

0.22.061.31.12.10.8Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

60.790.690.683.978.4125.7Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.20.20.20.20.30.2Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

1.80.15.03.71.89.1Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

0.62.81.31.11.21.6Palestine Exchangeبورصة فلسطين

7.62.62.69.712.219.9Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

77.2129.0215.3154.1189.3297.4Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

0.71.00.80.70.81.0Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 186.3278.0381.2311.3508.1446.3The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية

1,849.613,254.973,520.762,979.913,704.274,043.50Totalالمجموع

2021

2021
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حجم التداول )مليون سهم(

Trading Volume (Million Shares)

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

10,429.321,694.411,797.24,379.74,751.52,666.0Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

468.8319.7265.185.084.795.3Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

323.1221.7163.339.752.371.4Bahrain Bourseبورصة البحرين 

11,842.011,794.712,890.63,712.63,934.45,243.5Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

11,966.025,814.816,940.36,123.65,185.95,630.9Boursa Kuwaitبورصة الكويت

62.726,942.38,124.03,793.04,241.589.5Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

0.6640.0130.0050.0020.0020.002Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

356.267.636.110.818.46.9Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

11,750.922,167.29,850.33,442.12,639.63,768.6Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

7.49.79.22.73.82.7Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

62.14.3313.476.935.7200.8Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

15.252.936.110.013.213.0Palestine Exchangeبورصة فلسطين

820.6750.21,704.5354.7511.3838.5Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

6,349.910,082.914,598.03,547.44,279.66,770.9Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

8.34.23.50.71.21.5Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 15,552.031,979.022,110.06,279.17,158.98,672.1The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية

70,015151,90698,84231,85832,91234,072Totalالمجموع

2022Marketالسوق

مارسفبرايرينايرالربع  األولالربع الرابعالربع األول

Q1Q4Q1JanFebMar

162.958349.910184.331208.555237.577115.913Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالية

7.4415.2404.2074.0494.2364.332Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

5.1283.5752.5521.8892.6143.104Bahrain Bourseبورصة البحرين 

182.185193.355201.415168.757207.076227.977Saudi Stock exchangeالسوق المالية السعودية

193.000416.368273.231291.598288.104244.821Boursa Kuwaitبورصة الكويت

0.980456.650128.953180.619212.0744.070Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البيضاء

0.0170.0000.0000.0000.0000.000Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر

5.7451.0740.5730.5120.9210.314Tunis Stock Exchangeبورصة تونس

183.608363.397153.911163.909131.979163.854Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.1240.1590.1500.1290.1900.121Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالية

0.9860.0744.9753.6621.7869.129Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالية

0.2810.8670.5740.4740.6580.592Palestine Exchangeبورصة فلسطين

13.45212.50327.05516.89025.56538.113Muscat Securities Marketسوق مسقط لألوراق المالية

102.418160.046231.714168.926213.982307.768Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر

0.1410.0730.0580.0360.0680.070Beirut Stock Exchangeبورصة بيروت

 250.839524.247345.468285.412357.943394.185The Egyptian Exchangeالبورصة المصرية

1,684.8 1,109.32,487.51,559.21,495.4المجموع  1,514.4  Total

2021

2021

المتوسط اليومي لحجم التداول )مليون سهم(

Daily Trading Volume (Million Shares)
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أوزان األسواق المدرجة

في  مؤشر صندوق النقد العربي

الربع  األول 2022

Weights of Financial Markets included in the AMF Composite Index

First Quarter  2022

الوزن في

المؤشر المركبالقيمة السوقيةعدد الشركات

للصندوق (مليون دوالر أمريكي)المدرجة في المؤشرالسوقالترتيب

RankMarketNo of Companies Market Capt.Weight in Market

 listed in Index(Million USD)AMF index

752,073,216.46970.15Saudi Arabianالسعودية1

37348,970.57311.81Abu Dhabiأبو ظبي2

24148,343.4795.02Qatarقطر3

73107,096.3823.62Kuwaitالكويت4

2579,812.4022.70Dubaiدبي5

3657,467.7591.94Moroccoالمغرب6

10346,108.5721.56Omanُعمان7

7628,532.6870.97Egyptمصر8

2826,487.4600.90Bahrainالبحرين9

9419,610.0520.66Jordanاألردن10

118,079.1580.27Lebanonلبنان11

456,385.7510.22Tunisiaتونس12

214,218.4250.14Palestineفلسطين13

13808.9430.03Damascusسورية14

21125.4800.00Algeriaالسودان15

296.2990.00Sudanالجزائر16

السعودية
 0.2 

أبو ظبي
  .  

قطر
 .0 

الكويت
 .  

دبي
2.  

الم رب
 .  

مان ع 
 .  

مصر
 .0 

البحرين
0.  

األردن
0.  

لبنان
تونس  0.2

فلسطين 0.22
0.   

سورية
0.0  

السودان
0.00 

الجزائر
0.0 
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مؤشرات الصندوق ألسعار األسهم 

ونسب تغير بعض مؤشرات األسواق الدولية )%(

AMF Indices and other Market Indices (% change)

الربع األول 2022 

الربع الرابع 2021

الربع األول 2022 

الربع األول 2021

Market السوق

Abu Dhabi 14.9 15.0 أبوظبي
Jordan 9.5 10.0 األردن

Bahrain 11.4 14.6 البحرين

Saudi 9.1 5.6 السعودية

Kuwait 9.6 9.8 الكويت

Morocco -3.6 14.8 المغرب

Algeria 0.2 2.2 الجزائر

Tunis 0.3 -5.6 تونس

Dubai 7.2 29.6 دبي

Syria 19.7 50.2 سوريا

Sudan 5.2 15.5 السودان

Palestine 0.4 33.9 فلسطين

Oman 0.1 1.3 ُعمان

Qatar 13.7 15.1 قطر

Lebanon -4.5 16.1 لبنان

Egypt -8.8 -0.7 مصر

AMF Index 5.3 14.2 المؤشر المركب

Nikkei -3.4 -4.7 نيكاي

CAC 40 -6.9 9.8 كاك 40

S&P 500 -4.9 14.0 ستنادرد و بورز

FT-SE 100 1.8 11.9 فوتسي

المصدر : صندوق النقد العربي، ومواقع األسواق العالمية
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 المنهجية العامة 

الص اون با  سار   يليس قداء األسقان المالية ال ربية مج م ة.  ما يلق  يلق  د اون ال لا ال رب  با  سار مؤشر مر ب

رق  باش الم سةسأل. وتح سب األس ار بالاومر   المؤشرات مر حة بالليمة السققية باس ااا  ه  مؤشر خاص بيأل سقن. وه

 األمريي  ف  نهاية الف ر . 

ال اتجة عن نضافة قو  هف قسه  من  السققية  الليمة  ف   ال غيرات  الميقناتت م الة مس ي ار  قيمة  ال غير ف   قيا   وي   

 المؤشر.

 ة الرياضية الصي 

تس  ا الصيغة الرياضية ف   سار مؤشر الص اون عةى رق  باش اللياس  الم سةسأل. والصيغة ال امة لةمؤشر ه : ع اما  

 . i>  1تيقد 

 

   Mad 

 

 i = 1ع اما تيقد 

 

Xi = 100    Bi = Mi  

 

  يث: 

Xi   المؤشر ع ا الف ر =i 

Bi  1= الليمة السققية ع ا ف ر  األسا ت قا ع اما تيقد  =i الف ر  األولى( ( 

Mi   الليمة السققية لميقنات المؤشر ع ا الف ر =i 

Mad  الليمة السققية الم الة )ت ال مس ي ار آثار نضافة قسه   ايا  لةمؤشرت قو  لقن اإلداارت قو = 

 اإلداارات الجايا  من األسه ت و هف األسه (.

  (M)القيمة السوقية

 تساوا مجمقع الليمة السققية ليافة األسه  المار ة ف  المؤشر. 

 Pi * ni والليمة السققية ليأل سه :  

 :   يث 

Pi   آخر س ر ت  تااول السه  به ف  الف ر =i 

ni   عاد األسه  المي  ب بها ف  نهاية الف ر =i 

 

  (Mad)القيمة السوقية المعدلة 

 بمق ب الصيغة ال الية: iعن الف ر   Mad ) ي   تحايا الليمة السققية الم الة )

"(Qi-1 + "Ni – Ri – Ii –  Mi= ) Mad  
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  يث: 

Ii     لةف ر الجايا  من األسه   السققية لإلداارات  الليمة   =i  المالية األخرى ال اتجة عن تحقيأل األوران  . وت امأل األسه  

 م امةة اإلداارات الجايا . 

Ri   الليمة السققية لحلقن اإلداار عن الف ر =i األسه . ت وي   ا  سابها وفق س ر السقن ليأل سه  مضروبا  ب اد 

Ni   الليمة السققية ألية قسه   ايا  قا ي   نضاف ها نلى المؤشر خالل الف ر = i. 

Qi-1   الليمة السققية ألية قسه  ف  المؤشر ف  الف ر  السابلة وال   ت   هفها خالل الف ر = i. 

 ار ة ف  السقن. ويمين  هف األسه  من المؤشرت من خالل دمج الشر ات قو نخرا ها من قائمة الشر ات الم

 

 المؤشرات لكل دولة )بالدوالر األمريكي( 

ال لا ال رب  بال مالت المحةية ليأل دولة. ويح سب الص اون مؤشراته  تس اا  الصيغ قعال  م  سار مؤشرات د اون 

 المؤشر.بالاومر األمريي  ب حقيأل قس ار السه  بال مةة المحةية نلى الاومر األمريي ت ومن ث  ي   ا  سار 

 

 المؤشر المركب

يشمأل مؤشر الص اون المر بت مؤشرات األسقان المالية ف  س ة عشر سققا ت وه  األسقان ف   أل من األردد والبحرين  

اد واليقيت ولب اد ومصر والمغرر وقبقظب  ودب  وقبر   والجزائر والسقداد وسقرية.   وفةسبينوتقنس والس قدية وعمة

 

ا  سار المؤشر المر ب عةى م هجية ا  سار المؤشر ليأل دولة عةى  ا  وذلك بم امةة  افة األسه   وي  ما الص اون ف   

بالاول المشار ة ف  قاعا  البيانات و أنها لاولة وا ا ت وي   ا  سار المؤشر المر ب بالاومر األمريي  فلط وليس بال مالت  

 .المحةية

 

 طريقة اختيار العينات

 :ار ة ف  عي ة المؤشر وفق الشروا ال اليةي   اخ يار األسه  الم

 .الليمة السققية -

 .م ال دوراد السه  -

 .تص يف الشر ات قباعيا   -


