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  عن أداء أسـواق الفصـلیة    من النشـرة   وعشـرة العدد المائة    یسـر صـندوق النقد العربي أن یقدم 

ً   في قاعدة بیانات الصــندوق العربیة المشــاركةاألوراق المالیة     البالغ عددھا ســتة عشــر ســوقا

إلى تحقیق    البیانات  . یھدف الـصندوق من وراء إنـشاء قاعدة 2022من عام    الثالثخالل الربع  

غرضـین أسـاسـیین، یتمثل األول في جمع البیانات الرسـمیة عن نشـاط أسـواق األوراق المالیة  

قة وإعدادالعربیة ومعالجتھا بصــورة     دة، ونشــر مؤشــرات أدائھا باســتخدام منھجیة موحّ   منســّ

المســاھمة من خالل نشــر   فیتمثل في  الثانيدوریة ومنتظمة. أما الغرض    ا بصــورة نتائج أدائھ

ــواق  .ھذه البـیانات ــتثـماري في األســ دورھا التنموي في   الـمالـیة وتفعیل  في تنمـیة الوعي االســ

  قرارات اتخاذ  اإلحاطة بمعلومات وافیة وموثوقة تـسھم في  االقتصـاد، وتمكین المـستثمرین من

 .االستثمار السلیمة

 

على حسـن    البیانات  قاعدة  وإذ یشـكر الصـندوق أسـواق األوراق المالیة العربیة المشـاركة في

، یأمل أن تشـكل النشـرة دافعاً قویاً لتنمیة النشـاط االسـتثماري في ھذه األسـواق، ودعم  اتعاونھ

كما    ،طاب رؤوس األموال العربیة واألجنبیة لتسـاھم في تمویل التنمیة المحلیةدورھا في اسـتق

ــواق األوراق المالیة   یأمل أن تكون مكملةً  للجھود الرامیة إلى تعزیز التعاون والترابط بین أسـ

 .العربیة
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إصدارھا   بعد  المالیة  باألوراق  التعامل  فیھ  یجري  الذي  السوق 
واألنظمة   القوانین  إطار  في  بھا،  االكتتاب  إجراءات  واستكمال 

 والتعلیمات المعمول بھا. 
 


بأسھم   التعامل  خاللھ  من  یتم  الذي  الثانوي  السوق  من  الجزء  ذلك 

 خاصة تحددھا لجنة إدارة السوق. إدراجشركات تحكمھا شروط 
 



























 



 سعر إغالق سھم الشركة في نھایة الفترة. 

 



في    الشركة  سھم  إغالق  بسعر  مضروباً  بھا  المكتتب  األسھم  عدد 
 نھایة الفترة. 

 



لألسھم المكتتب بھا للشركات المدرجة  تساوي مجموع القیمة السوقیة  
 في السوق. 

 



بأنواعھا   االحتیاطیات  إلى  باإلضافة  المدفوع  المال  رأس  تساوي 
واألرباح المدورة

 



على عدد األسھم   تساوي حقوق المساھمین في نھایة الفترة مقسوماً 
 المكتتب بھا. 

 



 عدد األسھم التي تم تداولھا في السوق خالل الفترة. 

 



قیمة األسھم التي تم تداولھا في السوق بمختلف األسعار خالل الفترة

 

 

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

 



افي األرباح بعد الضرائب كما في آخر تقریر سنوي صادر عن  ص
منھ ضریبة الدخل   مطروحاً  الشركة والتي تمثل صافي ربح السنة 

والمخصصات األخرى





صدرة ألول مرة  السوق الذي یتم من خاللھ بیع األوراق المالیة المُ 
.يرأسمال والتي تسھم في زیادة التكوین ال

 

 

 

 

 قیمة األسھم المتداولة خالل الفترة 
 القیمة السوقیة لألسھم المكتتب بھا في نھایة الفترة 

 صافي األرباح بعد الضرائب 

 عدد األسھم المكتتب بھا 

 سعر اإلغالق 
 عائد السھم الواحد 

 سعر اإلغالق 
للسھم القیمة الدفتریة   

 
  X 100 األرباح الموزعة  
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نسبة التغیر السنوي  
(%) 

قیمة المؤشر  
    2021سبتمبر 

قیمة المؤشر  
    2022سبتمبر 

  

نسبة التغیر  
 (%)الربعي 

قیمة المؤشر  
    2022یونیو 

قیمة المؤشر  
    2022سبتمبر 

 
 4.3 474.5 495.1   -0.1 495.8 495.1  
         


مؤشرات أداء البورصات العربیة الُمضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالیة    غالبیة  شھدت

علیالعربیة   غلب  الربع  النسبي    التحسن  ھتبیاناً  نھایة  عام    الثالثفي  حالة    ،2022من  مع  وعدم    التذبذب اتساقاً 
خالل الربع الثالث من   التي شھدتھا غالبیة مؤشرات األسواق المالیة العالمیة، وعدد من األسواق الناشئة   االستقرار

 . 2022عام 

العالمي ین قرارات الرفع المستمر ألسعار الفائدة من قبل البنوك المركزیة على الصعیدل  كان،  على الصعید العالمي
ساھم    ، أثر2022خالل الربع الثالث من عام    األسعار العالمیة للنفط  المسجل في  ، إضافة إلى حالة التذبذبواإلقلیمي

 وتأثیراتھاتبعات موجات التضخم العالمیة    في ذات السیاق، أثرت.  في تبیان مؤشرات أداء معظم البورصات العربیة
أثر ساھم في    عدد من المؤسسات الدولیة إلى خفض توقعات معدالت النمو  كان التجاه كما    العالمي.على االقتصاد  

 تراجع البورصات العالمیة والعربیة.

بما سبق، أدى   مؤشرات قیم وأحجام    انخفاض   إلىتراجع معدالت السیولة في غالبیة البورصات العربیة  اتصاالً 
 . 2022خالل الربع الثالث من عام  البورصات العربیة عدد منومؤشرات القیمة السوقیة في  التداول،

 

 

 

سبتمبر اكتوبر   نوفمبر   دیسمبر   ینایر   فبرایر  مارس  أبریل  مایو  یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر
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سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي یقیس أداء األسواق المالیة العربیة مجتمعةً،  في ضوء ما تقدم،  
 ً في   2022من عام    الثانينھایة الربع  بمقارنة    2022  من عام   الثالثفي المائة في نھایة الربع    0.1  بنحو  تراجعا

خالل  بقیمتھ  في المائة، مقارنة    4.3تقدر بنحو    2022من عام    الثالثحین سجل المؤشر مكاسب سنویة في الربع  
   .2021من عام   الثالثالربع  

 : 2022من عام   الثالثفیما یلي نبذة عن أبرز تطورات أسواق المال العربیة خالل الربع  

من عام    الثالثخالل الربع    األداء الفردي لألسواق المالیة العربیة  جاء  :األداء الفردي لألسواق المالیة العربیة-أ
2022   ً   الثالث خالل الربع    عربیة  احدى عشرة بورصةفي  ، حیث ارتفعت مؤشرات األداء  غلب علیھ االرتفاع  متباینا

في  2022من عام     رصتي بوأداء    ي. في ھذا الصدد، سجل مؤشرةبورصات عربی  خمس، مقابل تسجیلھا تراجعاً 
في المائة  9.58و 7.15بنسب بلغت   2022من عام  الثالثأكبر االرتفاعات المحققة خالل الربع  دمشق والخرطوم

ارتفاعاً    مسقط والجزائر وتونس وقطر ودبي ومصر. كما سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من  الترتیبعلى  
البحرین تحسناً بنسب  وفیما سجلت بورصات كل من عّمان وأبوظبي    في المائة.  5.80و  3.22بین    تراوحتبنسب  
   في المائة على التوالي. 2.02و 1.43و 0.19بلغت 

الربع   المالیة العربیة خالل  أداء األسواق  البیانات إلى أن  ، قد جاء 2022من عام    الثالث في ذات السیاق، تشیر 
 ً األسواق    متوافقا أداء  مع  عامة  المتقدمةبصورة  الدول  في  أغلبھا  التي،  المالیة  في  تراجعاً  فیما شھدت  سجلت   ،

 .2022من عام  الثالث مؤشرات األداء في بعض األسواق المالیة في االقتصادات الناشئة تراجعاً خالل الربع  

فقد   المتقدمة،  األسواق  صعید  منأداء    تامؤشر  تشھد على  كل  و40"كاك    بورصات  "فوتسي"  و  "نیكاي"" 
. أما  التواليعلى    في المائة  5.3و  3.6و  3.2و  2.7بنحو    تراجعاً على أساس ربع سنوي"  500و"ستاندرد أند بورز  

ً ،  (MSCI)الناشئة  فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي لألسواق    الناشئة، على صعید األسواق   خالل نفس    تراجعا
ارتفاعاً   الالتینیةأمریكا    فیما عرف مؤشر،  آسیا في المائة في    14.74و  ،أوروبافي المائة في  13.82  الفترة بنحو

 .في المائة 0.66بنحو 

القیمة السوقیة اإلجمالیة لألسواق المالیة العربیة المدرجة في قاعدة بیانات صندوق  شھدت  فقد    القیمة السوقیة:  -ب
ً ،  2022من عام   الثالثالنقد العربي في نھایة الربع   في    1.81ملیار دوالر أمریكي (أي بنسبة    78.25بنحو    تراجعا

ار دوالر أمریكي في نھایة  ملی  4311.93ملیار دوالر أمریكي، مقارنة بنحو    4233.67المائة)، لتصل إلى نحو  
  .2022من عام  الثانيالربع  

في  السوقیة  قیمتھاارتفاعاً في  بورصات تسععلى مستوى القیمة السوقیة ألسواق المال العربیة فرادى، فقد سجلت  
. في المقابل،  2022من عام    الثانيمقارنة مع القیمة المسجلة في نھایة الربع  ،  2022من عام    الثالثنھایة الربع  

السوقیة  سبعسجلت   القیمة  في  تراجعاً  عربیة  الربع    بورصات  نھایة  عام    الثالثفي  أعلى  2022من  ُسجلت   .
كما ارتفعت    ،ملیار دوالر أمریكي  58.34  بحوالي  سوق أبوظبي لألوراق المالیةاالرتفاعات في القیمة السوقیة في  

ارتفاعاً    كذلك ملیار دوالر أمریكي.    13.13  بنحو  الماليفي سوق دبي  القیمة السوقیة   القیمة السوقیة  في  سجلت 
دوالر أمریكي على    ملیار  5.85و  4.77و  3.60و  2.39بنحو    مسقط ومصر والكویت وقطربورصات كل من  

شھدت   كذلك  فلسطالتوالي.  من  كل  والبحرینبورصات  ودمشق  السوقیة    ین  القیمة  في    100.25بنحو  ارتفاعاً 
 .  على الترتیب دوالر أمریكيملیون   676.41و 106.45و
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ً   الجزائر والخرطوم وتونس وعّمانسجلت بورصات كل من    ،في المقابل  في القیمة السوقیة خالل ذات    انخفاضا
كما شھدت بورصات  دوالر أمریكي على التوالي.  ملیون    253.93و  190.98و  87.80و  3.78بلغت  الفترة بقیمة  

ً كل من   دوالر أمریكي. ملیار 163.07و 2.09و 1.53بلغت بقیمة  بیروت والدار البیضاء والسعودیة تراجعا

المالیة  األسواق  السعودیة  المالیة  السوق  السوقیة، تصدرت  القیمة  العربیة من حیث  األسواق  ترتیب  على صعید 
ملیار دوالر أمریكي،    2888.14نحو    2022من عام    الثالثالربع  في نھایة    قیمتھا السوقیةبلغت  العربیة، حیث  

في المائة من القیمة السوقیة اإلجمالیة لألسواق المالیة العربیة، تلیھا أسواق كل   68.22حیث تمثل ھذه القیمة نحو  
  149.25و  156.71و  193.69و  600.76بقیمة سوقیة بلغت نحو    والدار البیضاء  والكویتودبي  من أبوظبي وقطر  

في المائة من    94.21و  ملیار دوالر أمریكي على التوالي، لتمثل القیمة السوقیة لھذه األسواق مجتمعة نح  62.58و
 .إجمالي القیمة السوقیة للبورصات العربیة

 

  الثالث في األسواق المالیة العربیة مجتمعةً خالل الربع    قیمة األسھم المتداولة  تراجعت:  قیمة األسھم المتداولة  -ج
ً ملیار دوالر أمریكي، مسجلةً بذلك  168.47لتبلغ نحو  2022من عام  ملیار دوالر أمریكي   79.67بنحو   انخفاضا

بورصات    خمسمقارنة مع قیمة التداوالت المسجلة خالل الربع السابق علیھ. تُظھر البیانات ارتفاع قیم التداوالت في  
حیث سجلت قیمة التداوالت   مقارنة مع مستویاتھا في الربع السابق علیھ، 2022من عام  الثالثعربیة خالل الربع 

  فلسطین وتونس كل من    بورصتي   ملیار دوالر أمریكي، كما سجلت   2.31البورصة المصریة بحوالي    ارتفاعاً في
ً   بورصتي الجزائر والخرطوم كما شھدت    ،الترتیبعلى    دوالر  ملیون  159و  17  بحواليارتفاعاً     0.1بنحو و  تحسنا

في المقابل سجلت احدى عشرة بورصة عربیة تراجعاً على مستوى قیمة األسھم    .على الترتیب  ملیون دوالر أمریكي
 .علیھ ، مقارنة بالربع السابق2022المتداولة في نھایة الربع الثالث من عام 

نحو    وقطر  في ھذا السیاق، شكلت قیمة األسھم المتداولة في أسواق كل من السعودیة وأبوظبي ومصر والكویت 
في المائة من   57.34إجمالي قیمة التداوالت، فیما بلغت حصة السوق المالیة السعودیة نحو    في المائة من  94.96

 .2022من عام  الثالث ل المسجلة خالل الربع إجمالي قیمة التداو

 

  الثالث في نھایة الربع    انخفضفي األسواق المالیة العربیة مجتمعة، فقد    بحجم التداولفیما یتعلق    حجم التداول:  -د
ملیار سھم تم تداولھا خالل الربع السابق   123.55ملیار سھم مقارنة مع  118.69لیصل إلى نحو  ،2022من عام 

ً علیھ، مسجلة بذلك   عربیة ارتفاعاً في    بورصات  خمسفي المائة. في ھذا الصدد، سجلت   3.93بلغت نسبتھ    تراجعا
العربیة على    البورصة المصریة  ت تصدر  .2022من عام    الثالثالربع  عدد األسھم المتداولة خالل   البورصات 

بنحو    ةً سھم المتداولة، مسجلصعید التحسن في عدد األ من عام    الثالثالربع  ملیار سھم في نھایة    18.53ارتفاعاً 
  ملیون   155و  0.03ارتفاعاً تراوح بین    الخرطوم وتونس وبیروت والجزائر، فیما شھدت بورصات كل من  2022
 سھم. 
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المقابل  ف  لنفس   بورصة  عشراحدى  سجلت  ي  المتداولة  األسھم  عدد  في  انخفاضاً  تراجعت  ، حیث  الفترة  عربیة 
ملیون    993و  1والبحرین ومسقط والكویت وقطر بقیم تراوحت بین  وفلسطین  بورصات كل من دمشق وعّمان  

  2.09و 2.02و 1.73انخفاضاً بنحو   دبي والدار البیضاء والسعودیة وأبوظبي، فیما سجلت بورصات كل من سھم 
 . سھم على الترتیب  ملیار 15.47و

ودبي والدار  مصر والكویت وقطر والسعودیة  أبوظبي وشكل عدد األسھم المتداولة في ست أسواق عربیة وھي:   
  الثالثالربع  في المائة من إجمالي عدد األسھم المتداولة في األسواق المالیة العربیة خالل    98.6ما نسبتھ  البیضاء  
 .2022من عام 

 
في أسواق المال العربیة    األسھم المتداولة  لحجم المعدل الیومي    سجل  :األسھم المتداولة  لحجملمعدل الیومي  ا  -ه

ملیون دوالر    3.25مقارنة مع    ،دوالر أمریكي ملیار  3.51لیبلغ نحو   ،2022من عام    الثالثالربع في نھایة تحسناً  
 في المائة.  8.05، بنسبة ارتفاع بلغت 2022من عام   الثانيأمریكي في نھایة الربع  
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في   0.2بنسبة    2022من عام    الثالثارتفاعاً في الربع    عّمانمؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة  سجل  
ً كان قد سجل المؤشر    كماالمائة،   سجل مؤشر  كذلك  .  2022من عام    الثانيفي المائة في الربع    12.9بنحو    ارتفاعا

. بدوره، سجل  2022من عام    الثالثفي المائة خالل الربع    8.6أداء بورصة عّمان ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو  
ً   المؤشر الرئیس لبورصة عّمان   نقطة في   2483.6في المائة خالل ذات الفترة، لیغلق عند نحو    0.31بنحو    ارتفاعا

 .2022من عام  سبتمبرنھایة 

ً فیما یتعلق بالقیمة السوقیة، فقد سجلت     ملیار   25.74دوالر أمریكي، لتصل إلى نحو  ملیون    254بنحو    انخفاضا
  .2022من عام  سبتمبردوالر أمریكي في نھایة شھر  

ً نشاط التداول، شھدت مؤشرات قیمة التداول    على مستوى  لتبلغ نحو   2022من عام    الثالثخالل الربع    تراجعا
  انخفض كما    ،ملیون دوالر أمریكي عن الربع السابق علیھ   774.36ملیون دوالر أمریكي، مقارنة مع    674.49

ملیون سھم تم تداولھا    292.96ملیون سھم مقارنة مع    269.81عدد األسھم المتداولة عن ذات الفترة، لیبلغ نحو  
 .خالل الربع السابق علیھ

 

 

 

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022 نسبة التغیر  

الربعي ( % )
قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  
2022

7.48 140.1 150.6 5.96 142.1 150.6
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

173173173173173173Amman Stock Exchangeبورصة عمان

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

12,412.618,442.818,262.719,108.318,819.718,262.7Jordanian Dinar (Million)الدینار االردني (ملیون)

17,494.925,994.125,740.226,932.126,525.325,740.2In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

295.5549.4478.5180.2176.5121.8Jordanian Dinar (Million)الدینار االردني (ملیون)

In US Dollar (Million)        172        249        416.4774.4674.5254الدوالر األمریكي (ملیون)

370.0293.0269.894.599.176.2Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

626363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

6.712.310.712.112.47.8Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 1.53.02.60.90.90.7Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

1,587.82,476.02,483.62,607.12,547.02,483.6ASE Local indexمؤشر بورصة عّمان

2.49Change in index-2.31-3.9111.130.315.29-نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

949494949494Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

14,748.221,913.121,699.022,703.822,360.821,699.0Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

244.1264.6265.1273.9268.0265.1Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 1.10Change in index-2.15-1.5312.850.23.52-التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

0.70950.70950.70950.70950.70950.7095Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.00000.00000.00000.00000.0000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)

2022
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ً   مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة البحرینسجل   ، بنحو  2022من عام    الثالثفي نھایة الربع    ارتفاعا
ً   المؤشر  قد سجل  حیث،  الربع السابقفي المائة مقارنة بمستویاتھ المسجلة في    2.02 في المائة   15.6بنسبة    تراجعا

خالل الربع على أساس سنوي  في المائة    2.9المؤشر ارتفاعاً بنحو    سجل، فیما  2022من عام    الثانيخالل الربع  
ً   المؤشر الرئیس لبورصة البحرین. في نفس السیاق، سجل  2022من عام    الثالث من عام    ذات الفترةفي    تحسنا
 . 2022من عام   سبتمبرنقطة في نھایة   1882في المائة، لیغلق عند مستوى   2.30، بنسبة 2022

ً فیما یتعلق بالقیمة السوقیة للشركات المدرجة في البورصة، فقد سجلت   دوالر أمریكي   ملیون  676بنحو    ارتفاعا
  29.37، مقارنة بنحو  2022من عام    سبتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة    30.05عن ذات الفترة، لتبلغ نحو  

 .2022من عام  الثانيملیار دوالر أمریكي سجلتھا في نھایة الربع  

ملیون دوالر    34  بحواليقیمة التداوالت    انخفضت،  2022  من عام   الثالثعلى صعید نشاط التداول، شھد الربع  
  الثالث ملیون دوالر أمریكي للقیمة المتداولة خالل الربع    96.65، لتبلغ نحو  2022من عام    الثانيأمریكي عن الربع  

ملیون    106.31نحو    لیبلغ  2022من عام    الثالثالتداول خالل الربع   حجم   تراجع،  في ذات اإلطار  .2022من عام  
 تداولھا خالل الربع السابق.   تمملیون سھم   164.90سھم، مقارنة مع نحو 

 

 

 

سبتمبر   474.5 62.3
اكتوبر   481.5 63.5
نوفمبر   486.5 60.7
دیسمبر   482.7 63.0

ینایر   498.8 63.4
فبرایر  503.6 67.3
مارس  508.0 70.2
أبریل  509.3 69.5
مایو  502.7 67.7

یونیو  495.8 62.8
یولیو   499.4 65.0

أغسطس   498.3 65.5
سبتمبر   495.1 64.06

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

2.9 62.3 64.1 2.02 62.8 64.1

سبتمبر   یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 499.4 498.3 495.1
مؤشر البحرین  62.3 65.0 65.5 64.06
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

444444444444Bahrain Stock Exchangeبورصة البحرین

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

8,87911,07411,32911,47811,54611,329Bahraini Dinar (Million)الدینار البحریني (ملیون)

23,55229,37430,05030,44730,62530,050In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

99.149.236.49.017.410.1Bahraini Dinar (Million)الدینار البحریني (ملیون)

In US Dollar (Million)          27          46          262.9130.596.724الدوالر األمریكي (ملیون)

351.7164.9106.335.340.830.2Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

596363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

4.52.11.51.12.31.2Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 0.00.40.30.10.20.1Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

1,430.81,839.61,882.01,905.51,918.01,882.0BSE Local indexمؤشر بورصة البحرین

1.88Change in index-11.282.303.580.66-11.99نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

282828282828Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

18,84223,49924,04024,35724,50024,040Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

62.362.864.165.065.564.1Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 2.17Change in index-15.592.023.460.80-9.66التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

0.37700.37700.37700.37700.37700.3770Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.00000.00000.00000.00000.0000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً  مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالبورصة التونسیةسجل    4.9 بنحو  2022من عام  الثالثفي الربع  ارتفاعا
ً كان قد سجل    كمافي المائة.     ارتفع. على أساس سنوي،  2022من عام    الثانيفي المائة في الربع    5.80بنحو    ارتفاعا

 .2022من عام   الثالثالمائة في الربع   في 8مؤشر البورصة بنسبة 

ً ، فقد عرف بدوره  المؤشر الرئیس لبورصة تونس أما   بنحو    2022من عام    الثالثمماثالً في نھایة الربع    ارتفاعا
 .2022من عام  سبتمبر في نھایة شھر  نقطة 8322.5في المائة، لیغلق عند مستوى  11.17

فقد سجلت   السوقیة،  بالقیمة  یتعلق  أمریكي    191بنحو    تراجعافیما  دوالر  إلى  ملیون  دوالر    ملیار  9.41لتصل 
من عام   الثانيفي الربع  دوالر أمریكي    ملیار  9.60مقارنة بنحو    ،2022من عام    الثالث في نھایة الربع    أمریكي
2022 . 

ً   2022من عام    الثالثعلى صعید نشاط التداول، شھد الربع   قیمة التداول   ارتفعت  في مؤشرات التداول، حیث  تحسنا
 ملیون دوالر أمریكي  182.75، مقارنة مع  ملیون دوالر أمریكي  342.13لتبلغ نحو    2022من عام    الثالثفي الربع  

  101.04لیبلغ نحو   ،2022 من عام الثالثعدد األسھم المتداولة في نھایة الربع  ارتفع كما .عن الربع السابق علیھ
 ملیون سھم تم تداولھا خالل الربع السابق علیھ.   70.75ملیون سھم مقابل 
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ً   2022من عام    الثالثعلى صعید نشاط التداول، شھد الربع   قیمة التداول   ارتفعت  في مؤشرات التداول، حیث  تحسنا
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سبتمبر   495.1 181.9
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2021
سبتمبرأغسطسیولیوالربع الثالثالربع الثانيالربع الثالث

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

787878787878Tunis Stock Exchangeبورصة  تونس

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

22,402.228,359.027,795.023,417.124,435.827,795.0Tunisian Dinar (Million)الدینار التونسي (ملیون)

7,960.19,602.89,411.87,672.88,078.49,411.8In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

133.4539.71,010.4190.5308.4511.5Tunisian Dinar (Million)الدینار التونسي (ملیون)

In US Dollar (Million)          76           59          48.0182.8342.145الدوالر األمریكي (ملیون)

7071101.040.216.544.3Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

636363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

0.82.95.42.13.03.4Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 0.31.93.60.60.70.8Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

6,748.67,486.58,322.57,731.88,107.38,322.5BVMT Local indexمؤشر بورصة تونس

1.825.3311.173.284.862.66Change in indexنسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

454545454545Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

6,368.17,682.27,529.56,138.26,462.77,529.5Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

168.5173.5181.9178.5180.3181.9Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.435.834.862.881.010.90Change in indexالتغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

2.81432.95322.95323.0523.0252.953Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 2.368Change in the exchange rate-0.889-1.9030.0000.0003.344-نسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)

2022
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ً   السعودیةمؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالسوق المالیة  سجل   في المائة خالل الربع    0.95بنسبة    انخفاضا
المؤشر    حیث قد سجل،  2022من عام    الثاني   بالمقارنة بقیمة المؤشر المسجلة في نھایة الربع   2022من عام    الثالث

 ً . على أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعاً بلغ نحو  2022من عام    الثانيفي المائة في الربع    7.66بنحو    انخفاضا
ً ، فقد سجل بدوره  الرئیس للسوق المالیة السعودیة  المؤشرفي المائة. أما    4.69 في المائة خالل    1.02بنحو    تراجعا
 .2022من عام  سبتمبرنقطة في نھایة   11405.3، لیغلق عند نحو 2022من عام   الثالثالربع  

ً القیمة السوقیة، فقد سجلت  على صعید   من عام   الثالثملیار دوالر أمریكي خالل الربع    163.07بنحو    انخفاضا
ملیار    3051، مقارنة بنحو  2022من عام    سبتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة    2888لتصل إلى نحو    2022

 . 2022من عام  الثانيدوالر أمریكي في نھایة الربع  

ً   2022من عام    الثالثفقد شھد الربع    فیما یتعلق بنشاط التداول قیمة    انخفضتحیث    ،في مؤشرات التداول  تراجعا
الربع   ملیار دوالر    131.96ملیار دوالر أمریكي مقابل    96.80لتبلغ نحو    2022من عام    الثالثالتداول خالل 

  9.60عدد األسھم المتداولة خالل ذات الفترة لیصل إلى نحو  انخفض كما. 2022 من عام  الثانيالربع في  أمریكي
 .2022من عام  الثانيملیار سھم تم تداولھا خالل الربع   11.69ملیار سھم مقابل نحو 

 

 

ینایر   498.8 568.1

فبرایر  503.6 574.3

مارس  508.0 598.9

أبریل  509.3 617.5

مایو  502.7 594.6

یونیو  495.8 553.0

یولیو   499.4 575.7

أغسطس   498.3 580.8

سبتمبر   495.1 547.7

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

4.69 523.2 547.7 -0.95 553.0 547.7

سبتمبر   یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 499.4 498.3 495.1
مؤشر السعودیة  523.2 575.7 580.8 547.7
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

204204204204204204Saudi Stock Marketالسوق  المالیة السعودیة

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

9,185,46411,444,52710,832,85211,830,14111,421,17510,832,852Saudi Riyal (Million)الریال السعودي (ملیون)

2,448,9353,051,2232,888,1443,154,0313,044,9972,888,144In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

529,252494,966363,09795,647158,837108,614Saudi Riyal (Million)الریال السعودي (ملیون)

In US Dollar (Million)       28,957       42,347       141,104131,96396,80525,500الدوالر األمریكي (ملیون)

23,564.011,6979,6032,762.04,094.42,746.2Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

596464221923Number of trading daysعدد ایام التداول

2,392.02,0621,5131,1592,2291,259Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 0.34.33.40.81.41.0Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

8,299.111,523.311,405.312,199.112,283.311,405.3TASI Local indexمؤشر السوق  المالیة  السعودیة

7.15Change in index-1.025.860.69-11.97-14.88نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

757575757575Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

1,591,8071,983,2951,877,2942,050,1201,979,2481,877,294Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

523.2553.0547.7575.7580.8547.7Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 5.70Change in index-0.954.100.90-7.66-8.98التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

3.75083.75083.75083.75083.75083.7508Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.00000.00000.00000.00000.0000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)

2022
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ً مسقط    بورصةمؤشر صندوق النقد العربي الخاص ب شھد     5.96بنحو    2022من عام    الثالثفي نھایة الربع    ارتفاعا
ً كان ھذا المؤشر قد سجل    فیما،  2022من عام    الثانيفي المائة، مقارنة بقیمة المؤشر المسجلة خالل الربع     انخفاضا

في   7.48. على أساس سنوي بلغت مكاسب المؤشر نحو  2022من عام    الثانيفي المائة خالل الربع    1.28بنحو  
 .2022من عام  الثالثالمائة خالل الربع  

ً ، فقد سجل بدوره  بورصة مسقطالمؤشر الرئیس ل أما   في المائة خالل نفس الفترة، لیغلق عند    9.84بنسبة    ارتفاعا
 . 2022من عام  سبتمبرنقطة في نھایة  4528.3مستوى 

بنحو   ارتفاعاً  سجلت  فقد  السوقیة،  القیمة  صعید  الربع    ملیار  2.39على  من عام   الثالثدوالر أمریكي في نھایة 
من عام    سبتمبر ملیار دوالر أمریكي في نھایة    60.06، لتبلغ نحو  2022من عام    الثانيبالمقارنة مع الربع    ، 2022
 .2022من عام  یونیوملیار دوالر في  57.66، مقارنة بنحو 2022

الربع   التداول، شھد  ً   2022من عام    الثالثفیما یتعلق بنشاط  إلى نحو    انخفاضا المتداولة لتصل  قیمة األسھم  في 
  انخفض . كما  2022من عام    الثانيملیون دوالر أمریكي عن الربع    603.45ملیون دوالر أمریكي مقابل    468.73

إلى نحو   الفترة لیصل  المتداولة خالل نفس  تم    1048ملیون سھم، مقابل نحو    725.19عدد األسھم  ملیون سھم 
 . 2022من عام  الثانيتداولھا خالل الربع 

 

سبتمبر   474.5 140.1
اكتوبر   481.5 140.4
نوفمبر   486.5 144.6
دیسمبر   482.7 143.8

ینایر   498.8 142.9
فبرایر  503.6 141.6
مارس  508.0 143.9
أبریل  509.3 141.9
مایو  502.7 140.7

یونیو  495.8 142.1
یولیو   499.4 151.1

أغسطس   498.3 152.7
سبتمبر   495.1 150.6

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

7.48 140.1 150.6 5.96 142.1 150.6

یونیو  سبتمبر یولیو    سبتمبر  أغسطس  
474.5 المؤشر المركب 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر عُمان  140.1 142.1 151.1 152.7 150.6
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

 111117117117117117Bursa Muscatبورصة مسقط

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

19,890.522,202.623,124.223,019.123,246.823,124.2Omani Riyal (Million)الریال العماني (ملیون)

51,663.657,669.260,062.859,789.960,381.360,062.8In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

83.3232.3180.556.379.444.8Omani Riyal (Million)الریال العماني (ملیون)

In US Dollar (Million)        116        206        216.4603.4468.7146الدوالر األمریكي (ملیون)

505.61,048.6725.2223.2316.8185.2Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

586363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

2.62.62.67.010.35.3Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 2.51.00.80.20.30.2Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

3,614.64,122.64,528.34,532.14,585.34,528.3MSM Local indexمؤشر بورصة مسقط

1.24Change in index-1.979.849.931.17-2.81نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

103103103103103103Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

41,330.946,135.448,050.247,832.048,305.148,050.2Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

140.1142.1150.6151.1152.7150.6Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 1.40Change in index-1.285.966.301.10-2.11التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

0.38500.38500.38500.38500.38500.3850Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.00000.00000.00000.00000.0000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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  4.43، بنحو  2022من عام    الثالث في نھایة الربع    مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة الكویت  انخفض
ً المؤشر    سجل  كما،  2022من عام    الثاني، مقارنة بمستویاتھ المسجلة خالل الربع  2022في المائة   نحو  ب   تراجعا

ً شھد المؤشر  . على أساس سنوي  2022من عام    الثانيفي المائة خالل الربع    5.21 في المائة خالل    0.2نحو  ب   تحسنا
 .2022من عام   الثالثالربع  

ً ، فقد  الرئیس لبورصة الكویت  بالمؤشر  فیما یتعلق   في المائة خالل نفس الفترة، لیغلق    3.56بنحو    سجل تراجعا
 .2022من عام  سبتمبرنقطة في نھایة  7949.9عند مستوى 

ً حققت    فقدعلى مستوى القیمة السوقیة،   ملیار    149.25ملیار دوالر أمریكي، لتصل إلى نحو    4.77بنحو    ارتفاعا
 . 2022من عام  الثالثدوالر أمریكي في نھایة الربع  

ً فیما یتعلق بنشاط التداول، شھدت مؤشرات التداول  قیمة  انخفضت حیث  2022عام من  الثالثالربع  خالل  تراجعا
ملیار دوالر أمریكي عن الربع السابق   13.81ملیار دوالر أمریكي مقابل  10.12األسھم المتداولة لتصل إلى نحو 

ً علیھ. كما شھد عدد األسھم المتداولة     14.09ملیار سھم، مقابل    13.27خالل ذات الفترة لیصل إلى نحو    تراجعا
 . 2022من عام  الثانيملیار سھم تم تداولھا في الربع  

 

 

 

نوفمبر   486.5 242.8
دیسمبر   482.7 240.3

ینایر   498.8 211.8
فبرایر  503.6 215.1
مارس  508.0 230.5
أبریل  509.3 234.9
مایو  502.7 227.4

یونیو  495.8 129.4
یولیو   499.4 134.0

أغسطس   498.3 133.1
سبتمبر   495.1 123.6

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

0.2 123.4 123.6 -4.43 129.4 123.6

سبتمبر   یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 499.4 498.3 495.1
مؤشر الكویت  123.4 134.0 133.1 123.6
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

 167167167167167167Bursa Kuwaitبورصة الكویت

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

Kuwaiti Dinar (Million)      45,460     45,773.0    45,824.7     45,459.5     44,004.9       31,608.7الدینار الكویتي (ملیون)

In US Dollar (Million)    149,258      149,388     150,092   149,258.0   144,482.1     103,359.8الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

Kuwaiti Dinar (Million)       919.8       1,244.3         928.1      3,092.2      4,219.0        2,293.0الدینار الكویتي (ملیون)

In US Dollar (Million)      3,020        4,061        3,040     10,120.7     13,810.0        7,498.1الدوالر األمریكي (ملیون)

Traded Shares (Million)     3,618.6       6,212.9      3,445.4     13,276.8     14,098.2       15,231.1عدد األسھم المتداولة (ملیون)

Number of trading days            22              18             21             61             61               66عدد ایام التداول

Average daily trading       137.3         225.6         144.8         165.9         226.4           113.6متوسط التداول الیومي

(%) 14.79.66.82.02.72.0Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

6020.88243.27949.98603.08594.67949.9KSE Local indexمؤشر بورصة الكویت

7.50Change in index-0.10-3.564.37-9.03-7.38نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

737373737373Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD    101,495      101,584     102,062      101,495       98,248         66,488القیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

123.4129.4123.6134.0133.1123.6Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 7.10Change in index-0.70-4.433.60-5.21-2.75التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

0.30580.304570.30460.30530.30640.3046Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.60Change in the exchange rate-0.86000.000.000.240.36نسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)

2022
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ً   مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة بیروتسجل   ، بنسبة  2022من عام    الثالثفي نھایة الربع    تراجعا
ً   المؤشر قد سجل فیما. 2022من عام  الثانيفي المائة مقارنة بمستویاتھ المسجلة في نھایة الربع  14.2 في  ارتفاعا
سجل مؤشر أداء البورصة ارتفاعاً على أساس سنوي    .في المائة  11.27بنسبة بلغت    2022من عام    الثانيالربع  
 .2022من عام  الثالثفي المائة خالل الربع  4.4بنسبة 

ً عن ذات الفترة،    المؤشر الرئیس لبورصة بیروتفي نفس السیاق، سجل    في المائة، لیغلق    10.47بنحو    تراجعا
 .2022 من عام  سبتمبرفي نھایة شھر  نقطة 115.4عند مستوى 

ً حققت  فیما یتعلق بالقیمة السوقیة، فقد   ملیار    12.81أمریكي، لتصل إلى ما یقارب    ملیار دوالر  1.53بنحو    انخفاضا
من   الثانيملیار دوالر أمریكي في الربع  14.34، مقابل نحو 2022من عام  سبتمبردوالر أمریكي في نھایة شھر 

 .2022عام 

ً   2022من عام    الثالثالربع    على صعید نشاط التداول، شھد   6.94في عدد األسھم المتداولة لیصل إلى    ارتفاعا
قیم التداول لتصل إلى نحو    انخفضت  فیماملیون سھم تم تداولھا خالل الربع السابق علیھ.    5.34ملیون سھم مقابل  

ملیون دوالر أمریكي عن    143.08، مقارنة بنحو  2022من عام    الثالثملیون دوالر أمریكي عن الربع    117.91
 الربع السابق علیھ.

 

أغسطس   473.9 342.5
سبتمبر   474.5 400.2
اكتوبر   481.5 312.9
نوفمبر   486.5 313.6
دیسمبر   482.7 326.5

ینایر   498.8 304.7
فبرایر  503.6 297.3
مارس  508.0 311.9
أبریل  509.3 329.0
مایو  502.7 473.0

یونیو  495.8 487.0
یولیو   499.4 462.7

أغسطس   498.3 435.5
سبتمبر   495.1 417.7

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

4.4 400.2 417.7 -14.2 487.0 417.7

سبتمبر   یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر لبنان  400.2 487.0 462.7 435.5 417.7

0

100

200

300

400

500

600

2022



25


 

24 
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

282828282828Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

11,812,52927,118,93624,216,15726,865,19625,246,15224,216,157Lebanese Pound (Million)اللیرة اللبنانیة (ملیون)

6,24914,34612,81114,21213,35512,811In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

151,719270,476222,887.894,77963,79564,314.0Lebanese Pound (Million)اللیرة اللبنانیة (ملیون)

In US Dollar (Million)               34.0         33.7         65.8143.1117.950.1الدوالر األمریكي (ملیون)

9.15.36.91.30.94.7Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

595561192022Number of trading daysعدد ایام التداول

1.12.61.92.61.71.5Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 1.31.00.90.40.30.3Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

91.0128.9115.4128.1120.4115.4BSE Local indexمؤشر بورصة بیروت

4.08Change in index-6.03-0.68-10.47-1.747.19-نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

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

4,999.111,476.910,248.411,369.510,684.310,248.4Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

400.2487.0417.7462.7435.5417.7Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 4.09Change in index-5.88-4.99-14.2-0.2011.27-التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

1,890.31,890.31,890.31,890.31,890.31,890.3Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.0000.000.0000.0000.0000.000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً   مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالبورصة المصریةسجل     الثالث في المائة في نھایة الربع    3.22بنحو    ارتفاعا
ً ، فیما كان المؤشر قد سجل  2022من عام    الثاني، مقارنة بمستویاتھ المسجلة خالل الربع  2022من عام     تراجعا

قیمة المؤشر المسجلة خالل    انخفضت  في المائة. على أساس سنوي،  6.49  بنحو  2022من عام    الثانيخالل الربع  
 .في المائة 7.85بنسبة   2022من عام   الثالثالربع  

فقد سجل بدوره  30(أیجي اكس    الرئیس للبورصة المصریةالمؤشر  أما    ،( ً في نھایة الربع   6.52بنحو    ارتفاعا
 .2022من عام  سبتمبرنقطة في نھایة  9827، لیغلق عند مستوى 2022من عام  الثالث

ً فیما یتعلق بالقیمة السوقیة، فقد سجلت   ملیار دوالر، لتبلغ   3.60بنحو   2022من عام    الثالثفي نھایة الربع   ارتفاعا
  الثاني دوالر في نھایة الربع    ملیار  33.93، مقابل حوالي  2022من عام    سبتمبرملیار دوالر، في نھایة    37.53نحو  

 . 2022من عام 

ملیار دوالر أمریكي عن الربع    12.69قیمة األسھم المتداولة لتصل إلى    ارتفعتفیما یتعلق بنشاط التداول، فقد  
عدد    ارتفع  كما.  2022من عام    الثانيملیار دوالر أمریكي عن الربع    10.37مقابل نحو    2022من عام    الثالث

ملیار سھم    21.78ملیار سھم، مقابل    40.31، لیصل إلى نحو  2022من عام    الثالثاألسھم المتداولة خالل الربع  
 .ھتم تداولھا في الربع السابق علی 

 

481.5 152.7
486.5 148.7
482.7 160.1
498.8 149.0
503.6 144.2
508.0 146.0
509.3 144.5
502.7 139.9
495.8 135.5
499.4 137.6
498.3 140.5
495.1 139.9

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022  

نسبة التغیر 
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  
2022

-7.85 151.8 139.9 3.22 135.5 139.9

یونیو  سبتمبر یولیو    سبتمبر  أغسطس  
474.5 المؤشر المركب 495.8 499.4 498.3 495.1
151.8 مؤشر مصر 135.5 137.6 140.5 139.9
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ً   مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالبورصة المصریةسجل     الثالث في المائة في نھایة الربع    3.22بنحو    ارتفاعا
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

 224224224224224224Egyption  Exchangesالبورصــــة المصریة

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

618,717621,961688,088633,427685,230688,088Egyptian Pound (Million)الجینھ المصري (ملیون)

39,35033,93037,53734,24636,77337,537In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

144,066190,259232,67939,832100,94591,901Egyptian Pound (Million)الجینھ المصري (ملیون)

In US Dollar (Million)     5,013     5,417     9,16310,37912,6932,154الدوالر األمریكي (ملیون)

28,36121,78240,3176,63419,85413,829Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

566464222022Number of trading daysعدد ایام التداول

163.6162.2198.397.9270.9227.9Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 23.330.633.86.314.713.4Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

10,9899,2269,8279,4679,9999,827CASE Local indexمؤشر البورصة المصریــــة

1.71Change in index-17.916.522.625.61-2.08نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Index  مؤشر صندوق النقد العربي

767676767676Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

27,545.224,429.627,027.024,657.126,476.527,027.0Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

151.8135.5139.9137.6140.5139.9Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.44Change in index-6.493.221.482.16-1.45التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

15.72318.33118.33118.49618.63418.331Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 1.628Change in the exchange rate-2.4000.0000.0000.9040.744-نسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً   مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالبورصة المغربیةسجل     بنحو  2022من عام    الثالث الربع  خالل    انخفاضا
ً كان المؤشر قد سجل    كما،  2022من عام    الثانيفي المائة، مقارنة بمستویاتھ المسجلة بنھایة الربع    0.1  تراجعا

في    9.8. على أساس سنوي، ارتفع مؤشر السوق بنسبة  2022من عام    الثانيفي المائة خالل الربع    6.17بنحو  
  3.30بدوره بنحو    تراجع، فقد  ة الدار البیضاءالمؤشر الرئیس لبورص. أما  2022من عام    الثالثالمائة خالل الربع  

 .2022من عام  سبتمبر نقطة في نھایة شھر   11613.1في المائة خالل نفس الفترة، لیغلق عند مستوى 

دوالر أمریكي، لتبلغ نحو    ملیار  2.09فیما یتعلق بالقیمة السوقیة، فقد شھدت انخفاضاً على أساس ربع سنوي بنحو  
ملیار دوالر لقیمتھا بنھایة    64.68، مقابل نحو  2022من عام    سبتمبردوالر أمریكي في نھایة شھر    ملیار  62.58
 .2022من عام  الثانيالربع  

الربع   ً   الثاني على صعید نشاط التداول، شھد  الربع السابق علیھ. حیث    تراجعا في مؤشرات التداول، مقارنة مع 
دوالر أمریكي   ملیون  998.64دوالر أمریكي مقارنة مع    ملیون  875.34قیمة األسھم المتداولة لتبلغ نحو    تراجعت

عدد األسھم المتداولة خالل ذات فترة المقارنة، لیصل إلى  كما ترجع  لمستویاتھا المسجلة في الربع السابق علیھ،  
 . 2022من عام   الثانيملیار سھم عن الربع  10.30ملیار سھم مقابل  8.28



سبتمبر   474.5 542.1
اكتوبر   481.5 613.2
نوفمبر   486.5 593.6
دیسمبر   482.7 659.2

ینایر   498.8 663.5
فبرایر  503.6 647.6
مارس  508.0 635.3
أبریل  509.3 652.5
مایو  502.7 609.5

یونیو  495.8 596.1
یولیو   499.4 587.7

أغسطس   498.3 599.0
سبتمبر   495.1 595.3

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022  

نسبة التغیر 
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

9.8 542.1 595.3 -0.1 596.1 595.3

یونیو  سبتمبر یولیو    سبتمبر  أغسطس  
474.5 المؤشر المركب 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر المغرب  542.1 596.1 587.7 599.0 595.3
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ً   مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالبورصة المغربیةسجل     بنحو  2022من عام    الثالث الربع  خالل    انخفاضا
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 . 2022من عام   الثانيملیار سھم عن الربع  10.30ملیار سھم مقابل  8.28
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

757575757575Casablanca Stock Exchangeبورصة  الدار البیضاء

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

517,860623,859603,621614,002630,219603,621Moroccan Dirham (Million)الدرھم المغربي (ملیون)

56,183.564,685.562,587.161,440.863,743.462,587.1In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

3,470.49,825.88,5662,8501,0084,709Moroccan Dirham (Million)الدرھم المغربي (ملیون)

In US Dollar (Million)        488.2     101.9     371.3998.6875.3285.2الدوالر األمریكي (ملیون)

81.410,308.68,2871,780.41,110.55,395.8Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

636363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

5.915.913.913.65.122.2Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 0.11.51.40.50.20.8Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

9,987.812,009.411,613.111,828.212,128.711,613.1MASI Local indexمؤشر بورصة الدار البیضاء

4.25Change in index-1.512.54-3.30-6.31-1.78-نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

363636363636Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

38,76753,68951,94750,99652,90751,947Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

542.1596.1595.3587.7599.0595.3Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.62Change in index-1.401.92-0.13-6.17-0.17-التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

9.21739.64459.64459.99349.88689.6445Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 2.45Change in the exchange rate-1.07-5.170.000.003.62-نسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً الخاص بسوق أبوظبي لألوراق المالیة    مؤشر صندوق النقد العربيسجل    من عام   الثالثفي نھایة الربع    ارتفاعا
. على 2022من عام    الثانيفي المائة بنھایة الربع    4.03نسبتھ    بانخفاضفي المائة مقارنة    1.43بنحو    ،2022

 .2022من عام   الثالثفي المائة خالل الربع   7.1أساس سنوي ارتفع مؤشر أداء السوق بنسبة 

بنحو    2022من عام    الثالثالربع  بدوره في نھایة    ارتفع، فقد  المؤشر الرئیس لسوق أبوظبي لألوراق المالیة أما  
 .2022من عام  سبتمبرنقطة في نھایة  9750.8في المائة، لیغلق عند مستوى  4.01

من عام    الثالثالربع  ملیار دوالر أمریكي في نھایة    58.34فیما یتعلق بالقیمة السوقیة، فقد سجلت ارتفاعاً بلغ نحو   
ملیار    542.42، مقارنة بنحو  2022من عام    سبتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة    600.76، لتبلغ نحو  2022

 .2022من عام  الثانيدوالر أمریكي في نھایة الربع  

ً على صعید نشاط التداول فقد شھد   ، مقارنةً مع الربع السابق علیھ. حیث  2022من عام    الثالثالربع  خالل    انخفاضا
ملیار دوالر أمریكي   68.90ملیار دوالر أمریكي، مقارنة مع    30.82قیمة األسھم المتداولة لتبلغ نحو    تراجعت

  الثالث الربع  ملیار سھم في نھایة    26.78عدد األسھم المتداولة لیصل إلى نحو    انخفضخالل الربع السابق علیھ. كما  
 ملیار سھم عن الربع السابق علیھ. 42.26، مقارنة مع نحو 2022من عام 

 

 

سبتمبر   474.5 136.0
اكتوبر   481.5 156.0
نوفمبر   486.5 155.8
دیسمبر   482.7 156.8

ینایر   498.8 152.3
فبرایر  503.6 166.0
مارس  508.0 173.7
أبریل  509.3 170.1
مایو  502.7 169.2

یونیو  495.8 143.7
یولیو   499.4 152.7

أغسطس   498.3 148.7
سبتمبر   495.1 145.7

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

7.1 136.0 145.7 1.43 143.7 145.7

سبتمبر   یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 499.4 498.3 495.1
مؤشر ابو ظبي  136.0 152.7 148.7 145.7
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ًالخاص بسوق أبوظبي لألوراق المالیة مؤشر صندوق النقد العربيسجل  من عامالثالثفي نھایة الربع ارتفاعا
مقارنة 1.43بنحو ،2022 . على 2022من عامالثانيفي المائة بنھایة الربع 4.03نسبتھبانخفاضفي المائة

السوق بنسبة  .2022من عامالثالثفي المائة خالل الربع 7.1أساس سنوي ارتفع مؤشر أداء

الرئیس لسوق أبوظبي لألوراق المالیةأما  فقدالمؤشر في نھایة ارتفع، بنحو2022من عامالثالثالربعبدوره
مستوى4.01 عند .2022من عامسبتمبرنقطة في نھایة9750.8في المائة، لیغلق

نحو بلغ ً ارتفاعا سجلت فقد السوقیة، بالقیمة یتعلق من عام الثالثالربع ملیار دوالر أمریكي في نھایة 58.34فیما
ملیار542.42، مقارنة بنحو 2022من عامسبتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة 600.76، لتبلغ نحو 2022

.2022من عامالثانيدوالر أمریكي في نھایة الربع 

حیث2022من عامالثالثالربع خالل انخفاضاًعلى صعید نشاط التداول فقد شھد  علیھ. السابق الربع مع مقارنةً ،
نحوتراجعت لتبلغ المتداولة األسھم ملیار دوالر أمریكي68.90ملیار دوالر أمریكي، مقارنة مع30.82قیمة

علیھ. كما  المتداولة لیصل إلى نحو انخفضخالل الربع السابق في نھایة 26.78عدد األسھم الثالثالربع ملیار سھم
السابق علیھ.42.26، مقارنة مع نحو 2022من عام عن الربع ملیار سھم

سبتمبر 474.5 136.0
اكتوبر 481.5 156.0
نوفمبر 486.5 155.8
دیسمبر 482.7 156.8

ینایر 498.8 152.3
فبرایر 503.6 166.0
مارس 508.0 173.7
أبریل 509.3 170.1
مایو 502.7 169.2

یونیو 495.8 143.7
یولیو 499.4 152.7

أغسطس 498.3 148.7
سبتمبر 495.1 145.7

التغیر نسبة
( % السنوي(

المؤشر قیمة
2021 سبتمبر

المؤشر قیمة
2022 سبتمبر

التغیر نسبة
( % ) الربعي

المؤشر قیمة
2022 یونیو

المؤشر قیمة
2022 سبتمبر

7.1 136.0 145.7 1.43 143.7 145.7

سبتمبر یولیو أغسطس   سبتمبر
المؤشر المركب 474.5 499.4 498.3 495.1
ظبي ابو مؤشر 136.0 152.7 148.7 145.7
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2021
سبتمبرأغسطسیولیوالربع الثالثالربع الثانيالربع الثالث

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

828282828282Abu Dhabi Securities Exchangeسوق ابوظبي لألوراق المالیة

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

UAE Dirham (Million)   2,206,139   2,090,346   2,015,955  2,206,139  1,991,902   683,844الدرھم االمارتي (ملیون)

In US Dollar (Million)     600,768     569,235     548,977     600,768     542,428   186,222الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

UAE Dirham (Million)       59,235       31,113       22,833     113,180     253,016     20,929الدرھم االماراتي (ملیون)

In US Dollar (Million)       16,131         8,472         6,218       30,821       68,900       5,699الدوالر األمریكي (ملیون)

Traded Shares (Million)       18,496         5,317         2,974       26,787       42,262       7,190عدد األسھم المتداولة (ملیون)

636363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

90.471093.66489.22296.08423.62733.21Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 3.912.75.11.11.52.7Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

4518.19374.79750.89663.59874.59750.8ADSM Local indexمؤشر سوق ابوظبي لألوراق المالیة

1.25Change in index-3.184.013.082.18-5.42نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

373737373737Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD     408,522     387,080     373,305     408,522     368,851   126,631القیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

145.7152.7148.7145.7Price Index         136.0143.7مؤشر  األسعار

(%) 2.02Change in index-2.61-4.031.436.30-1.41التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

3.67223.67223.67223.67223.67223.6722Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00.00.00.00.00.0Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)

2022



32


 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً   النقد العربي الخاص بـسوق دبي الماليمؤـشر ـصندوق  ـسجل   من   الثالثالربع  على أـساس ربعي في نھایة   ارتفاعا
ً في المائة، مقابل تســجیلھ    3.5بنســبة   2022عام   .  2022من عام   الثانيفي المائة خالل الربع    7.81بنحو    تراجعا

 .2022من عام    الثالثالربع  في المائة خالل  8.4أما على أساس سنوي، فقد بلغت مكاسب مؤشرات أداء السوق  

ً ، فقد ـسجل بدوره  بالمؤـشر الرئیس لـسوق دبي الماليفیما یتعلق   في المائة خالل نفس الفترة،   3.59بنحو    ارتفاعا
 .2022من عام   یونیونقطة في نھایة   3339.2لیغلق عند  

ملیار دوالر أمریكي، لتصـــل إلى نحو    13.14فیما یتعلق بالقیمة الســـوقیة، ســـجلت القیمة الســـوقیة ارتفاعاً بنحو  
ــبتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة   156.71 ملیار دوالر أمریكي في   143.57، مقارنة بنحو  2022من عام    ســ

 .الربع السابق علیھ

ً   2022من عام   الثالثالربع  المتداولة خالل على ـصعید نـشاط التداول، ـسجلت قیمة األـسھم   لتـصل إلى نحو    تراجعا
عدد األســھم    تراجعملیار دوالر أمریكي في الربع الســابق علیھ. كما    7.23ملیار دوالر أمریكي مقارنة مع    5.45

ملیار   9.85مقارنة مع   ،2022من عام    الثالثالربع  ملیار ســـھم تم تداولھا خالل    8.12المتداولة لیصـــل إلى نحو 
 .2022من عام   الثانيسھم خالل الربع  

یولیو   469.6 278.4
أغسطس   473.9 276.9

سبتمبر   474.5 283.8
اكتوبر   481.5 283.8
نوفمبر   486.5 277.4
دیسمبر   482.7 294.8

ینایر   498.82 309.9
فبرایر  503.56 320.9
مارس  508.03 322.3
أبریل  509.32 347
مایو  502.73 308.39

یونیو  495.8 297.11
یولیو   499.37 310

أغسطس   498.29 311.82
سبتمبر   495.07 307.63

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

8.4 283.8 307.6 3.5 297.1 307.6

سبتمبر   یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 499.37 498.29 495.07
مؤشر دبي  283.8 310 311.82 307.63
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480
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ً   النقد العربي الخاص بـسوق دبي الماليمؤـشر ـصندوق  ـسجل   من   الثالثالربع  على أـساس ربعي في نھایة   ارتفاعا
ً في المائة، مقابل تســجیلھ    3.5بنســبة   2022عام   .  2022من عام   الثانيفي المائة خالل الربع    7.81بنحو    تراجعا

 .2022من عام    الثالثالربع  في المائة خالل  8.4أما على أساس سنوي، فقد بلغت مكاسب مؤشرات أداء السوق  

ً ، فقد ـسجل بدوره  بالمؤـشر الرئیس لـسوق دبي الماليفیما یتعلق   في المائة خالل نفس الفترة،   3.59بنحو    ارتفاعا
 .2022من عام   یونیونقطة في نھایة   3339.2لیغلق عند  

ملیار دوالر أمریكي، لتصـــل إلى نحو    13.14فیما یتعلق بالقیمة الســـوقیة، ســـجلت القیمة الســـوقیة ارتفاعاً بنحو  
ــبتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة   156.71 ملیار دوالر أمریكي في   143.57، مقارنة بنحو  2022من عام    ســ

 .الربع السابق علیھ

ً   2022من عام   الثالثالربع  المتداولة خالل على ـصعید نـشاط التداول، ـسجلت قیمة األـسھم   لتـصل إلى نحو    تراجعا
عدد األســھم    تراجعملیار دوالر أمریكي في الربع الســابق علیھ. كما    7.23ملیار دوالر أمریكي مقارنة مع    5.45

ملیار   9.85مقارنة مع   ،2022من عام    الثالثالربع  ملیار ســـھم تم تداولھا خالل    8.12المتداولة لیصـــل إلى نحو 
 .2022من عام   الثانيسھم خالل الربع  

یولیو   469.6 278.4
أغسطس   473.9 276.9

سبتمبر   474.5 283.8
اكتوبر   481.5 283.8
نوفمبر   486.5 277.4
دیسمبر   482.7 294.8

ینایر   498.82 309.9
فبرایر  503.56 320.9
مارس  508.03 322.3
أبریل  509.32 347
مایو  502.73 308.39

یونیو  495.8 297.11
یولیو   499.37 310

أغسطس   498.29 311.82
سبتمبر   495.07 307.63

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

8.4 283.8 307.6 3.5 297.1 307.6

سبتمبر   یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 499.37 498.29 495.07
مؤشر دبي  283.8 310 311.82 307.63
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

676767676767Dubai Financial  Marketسوق دبي المالي

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

UAE Dirham (Million)    575,479    569,705    559,172   575,479    527,228   317,122الدرھم االمارتي (ملیون)

In US Dollar (Million)    156,712    155,140    152,272   156,712    143,573     86,357الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

UAE Dirham (Million)        8,464        7,382        4,174     20,019      26,582     19,574الدرھم االماراتي (ملیون)

In US Dollar (Million)        2,305        2,010        1,137       5,452        7,239       5,330الدوالر األمریكي (ملیون)

Traded Shares (Million)        2,978        3,516        1,626       8,120        9,852     20,828عدد األسھم المتداولة (ملیون)

212022Number of trading days            636363عدد ایام التداول

90.6490.6490.6454.12100.51104.77Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 6.45.03.50.71.31.5Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

2273.53223.33339.23338.03443.13339.2DFM Local indexمؤشر سوق  دبي المالي

3.02Change in index-8.603.593.563.15-10.08نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي

252525252525Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD    104,997    103,944    102,022   104,997      96,194     57,859القیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

283.8297.1307.6310.0311.8307.6Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 1.34Change in index-7.813.54.340.59-7.80التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

3.67223.67223.67223.67223.67223.6722Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.0000.00000.0000.0000.000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً  مؤشــر صــندوق النقد العربي الخاص ببورصــة قطرســجل   بنســبة    2022من عام   الثالثالربع  في نھایة   ارتفاعا
من   الثانيفي المائة خالل الربع    8.91المؤشــر بنســبة    قد تراجع المؤشــرفي المائة على أســاس ربعي، فیما   3.86
بة  2022عام   وق بنـس ر الـس نوي، ارتفع مؤـش اس ـس . أما 2022من عام   الثالثفي المائة خالل الربع    8.9. على أـس

ائة خالل ذات الفترة لیغلق عند مـستوى  في الم 4.13بدوره مـسجالً نحو    ارتفع، فقد  المؤـشر الرئیس لبورـصة قطر
  .2022من عام    سبتمبرنقطة في نھایة   12695.3

ــجلت ھذه القیمة   ــوقیة، سـ ً فیما یتعلق بالقیمة السـ ــل إلى نحو    5.85ربعیاً بنحو    ارتفاعا ملیار دوالر أمریكي، لتصـ
ھر   193.69 بتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة ـش ملیار دوالر أمریكي   187.84. مقارنة بنحو  2022من عام    ـس

 .في نھایة الربع السابق علیھ

ً  2022من عام    الثالثالربع  على صــعید نشــاط التداول، شــھد  قیمة   انخفضــتفي مؤشــرات التداول، حیث    تراجعا
  الثاني لربع  ملیار دوالر أمریكي عن ا  12.91دوالر أمریكي، مقارنة بنحو   ملیار  9.87األـسھم المتداولة لتبلغ نحو 

ــل إلى نحو    انخفض. كما  2022من عام  ــھم المتداولة خالل ذات الفترة لیصـ ــھم مقابل   10.86عدد األسـ ملیار سـ
 .2022من عام   الثانيملیار سھم تم تداولھا خالل الربع    11.86

 

أغسطس   473.9 214.9
سبتمبر   474.5 204.8
اكتوبر   481.5 216.8
نوفمبر   486.5 218.4
دیسمبر   482.7 224.8

ینایر   498.8 225.8
فبرایر  503.6 227.0
مارس  508.0 235.8
أبریل  509.3 229.2
مایو  502.7 220.7

یونیو  495.8 214.8
یولیو   499.4 230.7

أغسطس   498.3 232.1
سبتمبر   495.1 223.1

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر الربعي  
( % )

قیمة المؤشر یونیو  
2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

8.9 204.8 223.1 3.86 214.8 223.1

سبتمبر   یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر قطر  204.8 214.8 230.7 232.1 223.1
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ً  مؤشــر صــندوق النقد العربي الخاص ببورصــة قطرســجل   بنســبة    2022من عام   الثالثالربع  في نھایة   ارتفاعا
من   الثانيفي المائة خالل الربع    8.91المؤشــر بنســبة    قد تراجع المؤشــرفي المائة على أســاس ربعي، فیما   3.86
بة  2022عام   وق بنـس ر الـس نوي، ارتفع مؤـش اس ـس . أما 2022من عام   الثالثفي المائة خالل الربع    8.9. على أـس

ائة خالل ذات الفترة لیغلق عند مـستوى  في الم 4.13بدوره مـسجالً نحو    ارتفع، فقد  المؤـشر الرئیس لبورـصة قطر
  .2022من عام    سبتمبرنقطة في نھایة   12695.3

ــجلت ھذه القیمة   ــوقیة، سـ ً فیما یتعلق بالقیمة السـ ــل إلى نحو    5.85ربعیاً بنحو    ارتفاعا ملیار دوالر أمریكي، لتصـ
ھر   193.69 بتمبرملیار دوالر أمریكي في نھایة ـش ملیار دوالر أمریكي   187.84. مقارنة بنحو  2022من عام    ـس

 .في نھایة الربع السابق علیھ

ً  2022من عام    الثالثالربع  على صــعید نشــاط التداول، شــھد  قیمة   انخفضــتفي مؤشــرات التداول، حیث    تراجعا
  الثاني لربع  ملیار دوالر أمریكي عن ا  12.91دوالر أمریكي، مقارنة بنحو   ملیار  9.87األـسھم المتداولة لتبلغ نحو 

ــل إلى نحو    انخفض. كما  2022من عام  ــھم المتداولة خالل ذات الفترة لیصـ ــھم مقابل   10.86عدد األسـ ملیار سـ
 .2022من عام   الثانيملیار سھم تم تداولھا خالل الربع    11.86

 

أغسطس   473.9 214.9
سبتمبر   474.5 204.8
اكتوبر   481.5 216.8
نوفمبر   486.5 218.4
دیسمبر   482.7 224.8

ینایر   498.8 225.8
فبرایر  503.6 227.0
مارس  508.0 235.8
أبریل  509.3 229.2
مایو  502.7 220.7

یونیو  495.8 214.8
یولیو   499.4 230.7

أغسطس   498.3 232.1
سبتمبر   495.1 223.1

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر الربعي  
( % )

قیمة المؤشر یونیو  
2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

8.9 204.8 223.1 3.86 214.8 223.1

سبتمبر   یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر قطر  204.8 214.8 230.7 232.1 223.1
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

424949494949Qatar Exchangeبورصــــة قطر

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

587,819684,020705,337734,940748,224705,337Qatari Riyal (Million)الریال القطري (ملیون)

161,422187,840193,694201,824205,471193,694In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

34,993.547,027.635,974.78,041.616,248.311,684.8Qatari Riyal (Million)الریال القطري (ملیون)

In US Dollar (Million)      3,209      4,462      9,609.612,914.49,879.12,208الدوالر األمریكي (ملیون)

20,560.111,862.310,868.92,599.25,150.63,119.0Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

636363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

152.5205.0156.8105.2223.1145.9Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 12.76.95.11.12.21.7Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

9,990.412,191.312,695.313,370.013,425.612,695.3QE- Local indexمؤشر بورصــــة قطر

5.44Change in index-9.924.139.670.42-11.02نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

242424242424Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

114,609.8133,366.6137,522.9143,294.7145,884.7137,522.9Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

204.8214.8223.1230.7232.1223.1Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 3.90Change in index-8.913.867.400.63-3.14التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

3.64153.64153.64153.64153.64153.6415Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.00000.00000.00000.00000.0000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً   النقد العربي الخاص بســوق الخرطوم لألوراق المالیةمؤشــر صــندوق  ســجل  من   الثالثالربع  في نھایة   ارتفاعا
ً سجل مؤشر الصندوق لھذه السوق  حیث  ،  2022عام  الربع  في المائة خالل   9.58على أساس ربعي بنسبة    ارتفاعا

في المائة في الربع الســـابق علیھ. على أســـاس ســـنوي،   1.24نحو  تســـجیلھ تراجعاً  ، مقابل 2022من عام   الثالث
ــبة   ــوق بنسـ ــر السـ ــر الرئیس  . أما فیما یتعلق  2022من عام   الثالثالربع  في المائة خالل  16ارتفع مؤشـ بالمؤشـ

ــوق الخرطوم لألوراق المالیة ً ، فقد ســجل بدوره  لس في المائة خالل نفس الفترة، لیغلق   6.76مماثالً بنحو    ارتفاعا
 .2022من عام   سبتمبرفي نھایة   نقطة  23769.7نحو    عند

ً فیما یتعلق بالقیمة الســوقیة، فقد عرفت ھذه القیمة     108، لتبلغ نحو ملیون دوالر أمریكي  88ربعیاً بنحو    انخفاضــا
ــھر ملیون دوالر أمریكي  ــبتمبرفي نھایة شـ في الربع   ملیون دوالر أمریكي 196، مقارنة بنحو  2022من عام   سـ

 .السابق علیھ

ً ،  2022من عام    الثالثالربع  على ـصعید نـشاط التداول، ـشھد   من   الثانيفي قیمة التداوالت مقارنةً مع الربع    تحـسنا
ــل إلى نحو    ارتفـعت. حـیث  2022عام   ــھم المـتداولة، لتصــ   0.22مـقابل نحو    ملیون دوالر أمریكي  1.3قیـمة األســ

  2022من عام   الثالثالربع    عدد األســھم المتداولة خالل  ارتفعفي الربع الســابق علیھ. فیما  ملیون دوالر أمریكي
 .2022من عام   الثانيملیون سھم تم تداولھا خالل الربع   1.14ملیون سھم، مقارنة مع   156.42لیصل إلى 

 

اكتوبر   481.5 198.2

نوفمبر   486.5 200.2

دیسمبر   482.7 200.3

ینایر   498.8 201.9

فبرایر  503.6 201.7

مارس  508.0 212.5

أبریل  509.3 213.2

مایو  502.7 208.0

یونیو  495.8 209.9

یولیو   499.4 210.5

أغسطس   498.3 211.0

سبتمبر   495.1 230.0

نسبة التغیر 
السنوي ( % )

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2021

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

نسبة التغیر  
الربعي ( % )

قیمة المؤشر 
یونیو  2022

قیمة المؤشر 
سبتمبر  2022

16.0 198.2 230.0 9.58 209.9 230.0

سبتمبر   یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر السودان  198.2 209.9 210.5 211.0 230.0
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2021
سبتمبرأغسطسیولیوالربع الثالثالربع الثانيالربع الثالث

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

676767676767Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

Sudanese Pound (Million)              61,487                82,214           11,655      61,487.15        111,464          67,445الجنیھ السوداني (ملیون) 

In US Dollar (Million)              108.02                144.43             20.48          108.02         195.81        1,167.42الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

Sudanese Pound (Million)               343.8                  327.4               67.7               739              124            4,963الجنیھ السوداني (ملیون) 

In US Dollar (Million)                0.60                  0.58              0.12                1.3             0.22                 88الدوالر األمریكي (ملیون)

Traded Shares (Million)                 10.4                  139.2               6.82               156               1.1            114.0عدد األسھم المتداولة (ملیون)

Number of trading days                    22                      20                  21                 63                63                 39عدد ایام التداول

Average daily trading                   0.5                     7.0                 0.3                2.5               0.0              2.25متوسط التداول الیومي

(%) 0.6Turnover ratio                   0.11.20.60.40  -                  معدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

KSE Local index           23,769.7           22,388.45       22,354.50        23,769.7       22,264.0        17,186.3 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.016.760.410.156.17Change in index-0.79نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Index مؤشر صندوق النقد العربي

212121212121Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

Market capitalization in USD               54.01                  72.21             10.24            54.01           97.91          583.71القیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

Price Index              230.01                211.02           210.53          230.01         209.90          198.20مؤشر  األسعار

(%) 1.249.580.300.239.00Change in index-0.20-التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

57.77569.24569.24569.24569.24569.24Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.0030.480.000.000.000.00Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)

2022
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  5.8بنسبة   2022من عام    الثالثارتفاعاً خالل الربع    صندوق النقد العربي الخاص ببورصة الجزائرمؤشر  سجل  
في   18.3. فیما كان المؤشـــر قد ســـجل ارتفاعاً بنحو  2022من عام    الثانيمقارنة بمســـتویاتھ المســـجلة في الربع  

في المائة خالل  33. على أســاس ســنوي، ارتفع مؤشــر البورصــة بنســبة  2022من عام    الثانيالمائة خالل الربع  
في المائة، لیغلق    6.3ارتفاعاً بنـسبة    المؤـشر الرئیس لبورـصة الجزائر. بدوره، ـسجل  2022من عام   الثالثالربع  

  .2022من عام   سبتمبرنقطة في نھایة   2641.7عند مستوى  

ً تراجعفیما یتعلق بالقیمة الســوقیة، فقد ســجلت   ملیون دوالر  399ملیون دوالر أمریكي، لتصــل إلى نحو   4بنحو   ا
 .دوالر أمریكي في نھایة الربع السابق علیھ ملیون  403مقابل   2022من عام   الثالثأمریكي في نھایة الربع  

ــھد  ــاط التداول، فقد ش ً فیما یتعلق بنش ــابق علیھ. حیث    2022من عام   الثالثفي الربع    تراجعا مقارنةً مع الربع الس
ــت ــھم المتداولة لتبلغ نحو    انخفضـ دوالر أمریكي   ملیون  26.9دوالر أمریكي مقارنة مع   ملیون  132.1قیمة األسـ

ـسھم    ملیون 0.3ـسھم، مقابل نحو   ملیون  31.3عدد األـسھم المتداولة إلى نحو    ارتفع فیماخالل الربع الـسابق علیھ.  
 ع السابق علیھ.تم تداولھا خالل الرب
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فبرایر  503.6 72.9

مارس  508.0 73.4

أبریل  509.3 74.0
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یونیو  495.8 86.7

یولیو   499.4 88.6

أغسطس   498.3 91.1
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33.0 69.0 91.8 5.80 86.7 91.8

سبتمبر   یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر الجزائر  69.0 86.7 88.6 91.1 91.8
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  5.8بنسبة   2022من عام    الثالثارتفاعاً خالل الربع    صندوق النقد العربي الخاص ببورصة الجزائرمؤشر  سجل  
في   18.3. فیما كان المؤشـــر قد ســـجل ارتفاعاً بنحو  2022من عام    الثانيمقارنة بمســـتویاتھ المســـجلة في الربع  

في المائة خالل  33. على أســاس ســنوي، ارتفع مؤشــر البورصــة بنســبة  2022من عام    الثانيالمائة خالل الربع  
في المائة، لیغلق    6.3ارتفاعاً بنـسبة    المؤـشر الرئیس لبورـصة الجزائر. بدوره، ـسجل  2022من عام   الثالثالربع  

  .2022من عام   سبتمبرنقطة في نھایة   2641.7عند مستوى  
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ــت ــھم المتداولة لتبلغ نحو    انخفضـ دوالر أمریكي   ملیون  26.9دوالر أمریكي مقارنة مع   ملیون  132.1قیمة األسـ
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 ع السابق علیھ.تم تداولھا خالل الرب
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

566666Algeria Stock Exchangeبورصة الجزائر

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

39,92857,63257,09259,57661,45757,092Algerian Dinar (Million)الدینار الجزائري (ملیون)

310.0402.8399.0415.0422.2399.0In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volume  أحجام التداول

2,3413,84618,9038,8127,2632,828Algerian Dinar (000)الدینار الجزائري (ألف)

In US Dollar (000)          20          50          18.226.9132.161الدوالر األمریكي (ألف)

25.30.331.318.2411.41.65Traded Shares (000)عدد األسھم المتداولة (ألف)

383839131313Number of trading daysعدد ایام التداول

0.50.73.44.73.81.5Average daily tradingمتوسط التداول الیومي (ألف)

(%) 8.26.733.114.811.85.0Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

1,557.22,485.42,641.72,548.72,637.02,641.7ASE Local indexمؤشر بورصة الجزائر

2.024.66.32.53.50.2Change in indexنسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

222222Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

89.0120.8119.7124.5126.7119.7Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

69.086.791.888.691.191.8Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.018.35.82.12.90.7Change in indexالتغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

128.8143.1143.1143.6145.6143.1Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 1.70Change in the exchange rate-0.160.000.000.331.39-نسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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ً   مؤـشر ـصندوق النقد العربي الخاص ببورـصة فلـسطین  ـسجل ، حیث  2022من عام   الثالثفي نھایة الربع    تراجعا
ً سـجل مؤشـر الصـندوق لھذه البورصـة،   من   الثالثالربع  في المائة خالل  7.13على أسـاس ربعي بنحو    انخفاضـا

ً ، فیما كان ھذا المؤشر قد سجل 2022عام  . على 2022من عام   الثانيفي المائة خالل الربع   10.20بنحو   ارتفاعا
المؤـشر  في المائة. أما  4.9و  نح  2022من عام   الثالثالربع  أـساس ـسنوي، بلغت مكاـسب المؤـشر المـسجلة خالل 

ً ، فقد ـسجل بدوره  فلـسطینالرئیس لبورـصة   نقطة    628.5في المائة، لیغلق عند مـستوى   5.74مماثالً بنحو    تراجعا
  .2022من عام   سبتمبرفي نھایة شھر 

ـــھدت   ــوقـیة، فـقد شــ ً فیـما یتعلق ـبالقیـمة الســ ملـیار دوالر   4.85دوالر أمریكي لتبلغ نحو  ملیون    100بنحو    ارتـفاـعا
 من عام   الثانيملیار دوالر أمریكي في الربع   4.74، مقارنة بنحو  2022من عام   سـبتمبرأمریكي في نھایة شـھر 

ً على صـــعید نشـــاط التداول، شـــھدت مؤشـــرات التداول  .  2022 ، حیث  2022من عام   الثالثخالل الربع    تباینا
ملیون دوالر أمریكي   106.18ملیون دوالر أمریكي، مقارنة مع    123.2قیمة األسـھم المتداولة لتبلغ نحو   ارتفعت

من عام    الثالثخالل الربع  ملیون ســھم  63.5عدد األســھم المتداولة لیبلغ نحو    تراجع فیماعن الربع الســابق علیھ. 
 .ملیون سھم عن الربع السابق علیھ  102.40، مقارنة مع 2022

 

مایو  460.5 181.1
یونیو  469.3 182.8

یولیو   469.6 193.9
أغسطس   473.9 192.6

سبتمبر   474.5 127.6
اكتوبر   481.5 195.3
نوفمبر   486.5 201.6
دیسمبر   482.7 130.2

ینایر   498.8 135.3
فبرایر  503.6 134.2
مارس  508.0 130.8
أبریل  509.3 129.8
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

474747474747Palestine Stock Exchangeسوق فلسطین لألوراق المالیة

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

2,328.53,366.53,437.63,488.63,487.43,437.6Jordanian Dinar (Million)الدینار االردني (ملیون)

3,281.84,744.94,845.14,917.04,915.24,845.1In US Dollar (Million)الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

60.6161.787.423.841.222.3Jordanian Dinar (Million)الدینار االردني (ملیون)

In US Dollar (Million)       31.5          58          85.4106.2123.234الدوالر األمریكي (ملیون)

38.2102.463.515.530.917.1Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

616363212022Number of trading daysعدد ایام التداول

1.41.72.01.62.91.4Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 1.22.22.50.71.20.6Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

438.2666.8628.5634.5632.7628.5AL Quds Local indexمؤشر القدس

0.68Change in index-0.28-4.84-5.74-6.928.63-نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

212121212121Number of stocks in the sampleعدد الشركات المدرجة في المؤشر

2,198.83,179.13,246.23,294.43,293.23,246.2Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

127.6144.1133.8136.0134.5133.8Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.51Change in index-1.12-5.59-7.13-5.8010.20-التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

0.70950.70950.70950.70950.70950.7095Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.00000.00000.00000.00000.00000.0000Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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في  7.1ارتفاعاً على أساس ربعي بنحو    مؤـشر ـصندوق النقد العربي الخاص بـسوق دمشق لألوراق المالیةـسجل  
ـــھد   كـما،  2022من ـعام    الـثاـلثالـماـئة خالل الربع   ــر ـقد شــ ً ـكان المؤشــ في الـماـئة خالل الربع    3.31بنحو    ارتـفاـعا

بة  2022من عام    الثاني وق بنـس ر الـس نوي، ارتفع مؤـش اس ـس من عام    الثالثفي المائة خالل الربع    20.3. على أـس
2022. 

  7.87أما المؤشـر الرئیس لسـوق دمشـق لألوراق المالیة، فقد سـجل بدوره ارتفاعاً مماثالً خالل ذات الفترة بنحو   
 .2022من عام    یونیونقطة في نھایة   22692في المائة، لیغلق عند مستوى  

ــجلت  ف ــوقیة، فقد سـ ً یما یتعلق بالقیمة السـ ــبا من عام    الثالثدوالر أمریكي في نھایة الربع   ملیون  106بنحو   مكاسـ
ــل إلى نحو  2022 ــبتمبرملـیار دوالر أمریكي في نـھاـیة    1.55، لتصــ   ملـیار   1.44، مـقاـبل نحو  2022من ـعام    ســ

  .دوالر أمریكي في نھایة الربع السابق علیھ

ً   مؤـشرات التداوالت  ـشھدتعلى ـصعید نـشاط التداول، فقد   ـسجلت  ، حیث  2022من عام    الثالثالربع  خالل   تراجعا
ً قیمة االـسھم المتداولة   ملیون دوالر أمریكي   5.05ملیون دوالر أمریكي مقارنة مع    5.03لتـصل إلى نحو   انخفاـضا

  الربع  ملیون ســـھم في نھایة  5.91عدد األســـھم المتداولة لیبلغ نحو    راجعت  كما.  2022من عام   الثانيخالل الربع  
 ملیون سھم تم تداولھا خالل الربع السابق علیھ. 7.33، مقارنة مع 2022من عام   الثالث
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20.3 61.4 73.9 7.1 69.0 73.9

سبتمبر   یونیو  یولیو   أغسطس   سبتمبر  
المؤشر المركب  474.5 495.8 499.4 498.3 495.1
مؤشر سوریا  58.1 68.98 71.62 72.38 73.91
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2021
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

Number of Listed Companiesعدد الشركات المدرجة 

242424242424Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة

Market Capitalizationالقیمة السوقیة 

Syrian Pound (Million)      3,914,641      3,855,443      3,691,134     3,914,641   3,645,850     1,331,363اللیرة السوریة (ملیون)

In US Dollar (Million)          1,550.4          1,526.9          1,461.8         1,550.4       1,443.9         2,583.7الدوالر األمریكي (ملیون)

Trading Volumeأحجام التداول

4,72212,74712,7033,8234,9473,933Syrian Pound (Million)اللیرة السوریة (ملیون)

In US Dollar (Million)                    2                    2                    9.165.055.032الدوالر األمریكي (ملیون)

5.67.361.82.21.9Traded Shares (Million)عدد األسھم المتداولة (ملیون)

616161212022Number of trading daysعدد ایام التداول

0.150.080.080.070.100.07Average daily tradingمتوسط التداول الیومي

(%) 0.20.30.30.10.10.1Turnover ratioمعدل الدوران    (%)

Local Indicesالمؤشرات المحلیة

74372103722692213962234922692DSE Local indexمؤشر سوق دمشق لألوراق المالیة

0.558.047.871.714.451.54Change in index-نسبة التغیر في المؤشر (%)

AMF Indexمؤشر صندوق النقد العربي

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

775.10433.17465.11438.55458.07465.11Market capitalization in USDالقیمة السوقیة  (ملیون دوالر)

61.4468.9873.9171.6272.3873.91Price Indexمؤشر  األسعار

(%) 0.203.317.13.831.062.11Change in index-التغیر في مؤ شر األسعار (%)

Exchange Ratesأسعار الصرف

515.30515.30515.302525.002525.002525.00Exchange rate (end of period)أسعار الصرف في نھایة الفترة

(%) 0.000.000.00390.010.000.00Change in the exchange rateنسبة التغیر في أسعار  الصرف (%)
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مؤشرات صندوق النقد العربي (نقطة)
AMF Indices 

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep
136.0143.7145.7152.7148.7145.7Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة

244.1264.6265.1273.9268.0265.1Amman Stock Exchangeبورصة عّمان
62.362.864.165.065.564.1Bahrain Bourseبورصة البحرین 

523.2553.0547.7575.7580.8547.7Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة
123.4129.4123.6134.0133.1123.6Boursa Kuwaitبورصة الكویت

542.1596.1595.3587.7599.0595.3Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء
69.086.791.888.691.191.8Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
168.5173.5181.9178.5180.3181.9Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
283.8297.1307.6310.0311.8307.6Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

61.469.073.971.672.473.9Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
198.2209.9230.0210.5211.0230.0Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

127.6144.1133.8136.0134.5133.8Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 140.1142.1150.6151.1152.7150.6Boursa Muscatبورصة مسقط
204.8214.8223.1230.7232.1223.1Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
400.2487.0417.7462.7435.5417.7Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 151.8135.5139.9137.6140.5139.9The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة
      

474.5495.8495.1499.4498.3495.1Composite Indexالمؤشر المركب

نسب التغیر  في مؤشرات 
 صندوق النقد العربي  (%)

(Percentage Change in AMF Indices)
       

2021Marketالسوق
سبتمبر**أغسطس**یولیو**الربع  الثالث*الربع  الثاني*الربع الثالث*

Q3Q2Q3JulyAugSep
2.02Abu Dhabi Securities Market-2.61-4.031.436.30-1.41سوق أبوظبي لألوراق المالیة

1.10Amman Stock Exchange-2.15-1.5312.850.193.52-بورصة عّمان
2.17Bahrain Bourse-15.592.029.560.80-9.66بورصة البحرین 

5.70Saudi Stock exchange-0.954.100.90-7.66-8.98السوق المالیة السعودیة
7.10Boursa Kuwait-0.70-4.433.60-5.21-2.75بورصة الكویت

0.62Casablanca Stock Exchange-1.401.92-0.13-6.17-0.17-بورصة الدار البیضاء
0.0018.255.802.102.900.70Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
0.435.834.862.881.010.90Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
1.34Dubai Financial Market-7.813.544.340.59-7.80سوق دبي المالي

0.203.317.153.831.062.11Damascus Securities Exchange-سوق دمشق لألوراق المالیة
1.249.580.300.239.00Khartoum Stock Exchange-0.20-سوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.51Palestine Exchange-1.12-5.59-7.13-5.8010.20-بورصة فلسطین
 1.40Boursa Muscat-1.285.966.301.10-2.11بورصة مسقط
3.90Qatar Stock Exchange-8.913.867.400.63-3.14بورصــة قطر
4.09Beirut Stock Exchange-5.88-4.99-14.23-0.2011.27-بورصة بیروت

 0.44The Egyptian Exchange-6.493.221.482.16-1.45البورصة المصریة
0.65Composite Index-0.22-0.150.72-2.41-1.10المؤشر المركب

* التغیر على أساس ربعي.
**التغیر على أساس شھري.

2022

2022
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المؤشرات الرسمیة المحلیة ألسعار األسھم (نھایة الفترة) (نقطة )
Local Indices of Stocks (End of Period )(Point )

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

4,518.19,374.79,750.89,663.59,874.59,750.8Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
1,587.82,476.02,483.62,607.12,547.02,483.6Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

1,430.81,839.61,882.01,905.51,918.01,882.0Bahrain Bourseبورصة البحرین 
8,299.111,523.311,405.312,199.112,283.311,405.3Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

6,020.88,243.27,949.98,603.08,594.67,949.9Boursa Kuwaitبورصة الكویت
9,987.812,009.411,613.111,828.212,128.711,613.1Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

1,557.22,485.42,641.72,548.72,637.02,641.7Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
6,748.67,486.58,322.57,731.88,107.38,322.5Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
2273.53223.33,339.23338.03443.13339.2Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

7,436.821,036.622,691.821,396.222,348.722,691.8Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
17,186.322,264.023,769.722,354.522,388.423,769.7Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

438.2666.8628.5634.5632.7628.5Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 3,614.64,122.64,528.34,532.14,585.34,528.3Boursa Muscatبورصة مسقط
9,990.412,191.312,695.313,370.013,425.612,695.3Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
91.0128.9115.4128.1120.4115.4Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 10,989.09,225.69,827.59,467.19,998.69,827.5The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

نسبة التغیر  للمؤشرات المحلیة ألسعار األسھم  (%)
Percentage Change in Local Stock Indices (%)

2021Marketالسوق
سبتمبر**أغسطس**یولیو**الربع  الثالث*الربع  الثاني*الربع الثالث*

Q3Q2Q3JulyAugSep

1.3Abu Dhabi Securities Market-3.24.03.12.2-5.4سوق أبوظبي لألوراق المالیة
2.5Amman Stock Exchange-2.3-3.911.10.35.3-بورصة عّمان

1.9Bahrain Bourse-11.32.33.60.7-12.0بورصة البحرین 
7.1Saudi Stock exchange-1.05.90.7-12.0-14.9السوق المالیة السعودیة

7.5Boursa Kuwait-0.1-3.64.4-9.0-7.4بورصة الكویت
4.3Casablanca Stock Exchange-1.52.5-3.3-6.3-1.8-بورصة الدار البیضاء

2.024.66.32.53.50.2Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
1.85.311.23.34.92.7Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
3.0Dubai Financial Market-8.63.63.63.2-10.1سوق دبي المالي

0.68.07.91.74.51.5Damascus Securities Exchange-سوق دمشق لألوراق المالیة
0.80.06.760.410.156.17Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.7Palestine Exchange-0.3-4.8-5.7-6.98.6-بورصة فلسطین
 1.2Boursa Muscat-2.09.89.91.2-2.8بورصة مسقط
5.4Qatar Stock Exchange-9.94.19.70.4-11.0بورصــة قطر
4.1Beirut Stock Exchange-6.0-0.7-10.5-1.77.2-بورصة بیروت

 1.7The Egyptian Exchange-17.96.52.65.6-2.1البورصة المصریة

* التغیر على أساس ربعي.
**التغیر على أساس شھري.

2022

2022
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المؤشرات الرسمیة المحلیة ألسعار األسھم (نھایة الفترة) (نقطة )
Local Indices of Stocks (End of Period )(Point )

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

4,518.19,374.79,750.89,663.59,874.59,750.8Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
1,587.82,476.02,483.62,607.12,547.02,483.6Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

1,430.81,839.61,882.01,905.51,918.01,882.0Bahrain Bourseبورصة البحرین 
8,299.111,523.311,405.312,199.112,283.311,405.3Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

6,020.88,243.27,949.98,603.08,594.67,949.9Boursa Kuwaitبورصة الكویت
9,987.812,009.411,613.111,828.212,128.711,613.1Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

1,557.22,485.42,641.72,548.72,637.02,641.7Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
6,748.67,486.58,322.57,731.88,107.38,322.5Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
2273.53223.33,339.23338.03443.13339.2Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

7,436.821,036.622,691.821,396.222,348.722,691.8Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
17,186.322,264.023,769.722,354.522,388.423,769.7Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

438.2666.8628.5634.5632.7628.5Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 3,614.64,122.64,528.34,532.14,585.34,528.3Boursa Muscatبورصة مسقط
9,990.412,191.312,695.313,370.013,425.612,695.3Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
91.0128.9115.4128.1120.4115.4Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 10,989.09,225.69,827.59,467.19,998.69,827.5The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

نسبة التغیر  للمؤشرات المحلیة ألسعار األسھم  (%)
Percentage Change in Local Stock Indices (%)

2021Marketالسوق
سبتمبر**أغسطس**یولیو**الربع  الثالث*الربع  الثاني*الربع الثالث*

Q3Q2Q3JulyAugSep

1.3Abu Dhabi Securities Market-3.24.03.12.2-5.4سوق أبوظبي لألوراق المالیة
2.5Amman Stock Exchange-2.3-3.911.10.35.3-بورصة عّمان

1.9Bahrain Bourse-11.32.33.60.7-12.0بورصة البحرین 
7.1Saudi Stock exchange-1.05.90.7-12.0-14.9السوق المالیة السعودیة

7.5Boursa Kuwait-0.1-3.64.4-9.0-7.4بورصة الكویت
4.3Casablanca Stock Exchange-1.52.5-3.3-6.3-1.8-بورصة الدار البیضاء

2.024.66.32.53.50.2Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
1.85.311.23.34.92.7Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
3.0Dubai Financial Market-8.63.63.63.2-10.1سوق دبي المالي

0.68.07.91.74.51.5Damascus Securities Exchange-سوق دمشق لألوراق المالیة
0.80.06.760.410.156.17Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.7Palestine Exchange-0.3-4.8-5.7-6.98.6-بورصة فلسطین
 1.2Boursa Muscat-2.09.89.91.2-2.8بورصة مسقط
5.4Qatar Stock Exchange-9.94.19.70.4-11.0بورصــة قطر
4.1Beirut Stock Exchange-6.0-0.7-10.5-1.77.2-بورصة بیروت

 1.7The Egyptian Exchange-17.96.52.65.6-2.1البورصة المصریة

* التغیر على أساس ربعي.
**التغیر على أساس شھري.

2022

2022
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2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep
Abu Dhabi Securities Market              600,768               569,235               548,977              600,768           542,427.5           186,222سوق أبوظبي لألوراق المالیة

Amman Stock Exchange                25,740                 26,525                 26,932                25,740             25,994.1             17,495بورصة عّمان
Bahrain Bourse                30,050                 30,625                 30,447                30,050             29,373.9             23,552بورصة البحرین 

Saudi Stock exchange           2,888,144            3,044,997            3,154,031           2,888,144        3,051,222.8        2,448,935السوق المالیة السعودیة
Boursa Kuwait              149,258               149,388               150,092              149,258           144,482.1           103,360بورصة الكویت

Casablanca Stock Exchange                62,587                 63,743                 61,441                62,587             64,685.5             56,184بورصة الدار البیضاء
Algiers Stock Exchange                     399                      422                      415                     399                  402.8                  310بورصة الجزائر
Tunis Stock Exchange                  9,412                   8,078                   7,673                  9,412               9,602.8               7,960بورصة تونس
Dubai Financial Market              156,712               155,140               152,272              156,712           143,572.7             86,357سوق دبي المالي

Damascus Securities Exchange                  1,550                   1,527                   1,462                  1,550               1,443.9               2,584سوق دمشق لألوراق المالیة
Khartoum Stock Exchange                     108                      144                        20                     108                  195.8               1,167سوق الخرطوم لألوراق المالیة

Palestine Exchange                  4,845                   4,915                   4,917                  4,845               4,744.9               3,282بورصة فلسطین
 Boursa Muscat                60,063                 60,381                 59,790                60,063             57,669.2             51,664بورصة مسقط
Qatar Stock Exchange              193,694               205,471               201,824              193,694           187,840.2           161,422بورصــة قطر
Beirut Stock Exchange                12,811                 13,355                 14,212                12,811             14,346.1               6,249بورصة بیروت

 The Egyptian Exchange                37,537                 36,773                 34,246                37,537             33,930.0             39,350البورصة المصریة

Total           4,233,679            4,370,723            4,448,750           4,233,679           4,311,934        3,196,092المجموع

قیمة السوقیة اإلجمالیة ألسواق األسھم (ملیون دوالر امریكي) ال
Stock Markets Capitalization  (Million USD)

2022
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2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

5.8312.5814.1912.3413.0214.19Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
0.550.600.610.610.610.61Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

0.740.680.710.680.700.71Bahrain Bourseبورصة البحرین 
76.6270.7668.2270.9069.6768.22Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

3.233.353.533.373.423.53Boursa Kuwaitبورصة الكویت
1.761.501.481.381.461.48Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

0.010.010.010.010.010.01Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
0.250.220.220.170.180.22Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
2.703.333.703.423.553.70Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.080.030.040.030.030.04Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
0.040.000.000.000.000.00Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.100.110.110.110.110.11Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 1.621.341.421.341.381.42Boursa Muscatبورصة مسقط
5.054.364.584.544.704.58Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
0.200.330.300.320.310.30Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 1.230.790.890.770.840.89The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

100100100100100100Totalالمجموع

2022

األھمیة النسبیة لألسواق المالیة العربیة المتضمنة في مؤشر الصندوق المركب
(النسبة المئویة من اجمالي القیمة السوقیة)

The Share of Arab Financial Markeks in AMF Composite Index 
(The percentage of total market capitalization) )

أبوظبي
14.19%

األردن
0.61%

البحرین
0.71%

السعودیة
68.22%

الكویت
3.53%

المغرب
1.48%

الجزائر
0.01%

تونس
0.22%

دبي
3.70%

سوریة
السودان0.04%

0.00%

فلسطین
0.11%

عُمان
1.42%

قطر
4.58%

لبنان
0.30%

مصر
0.89%
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2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

5.8312.5814.1912.3413.0214.19Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
0.550.600.610.610.610.61Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

0.740.680.710.680.700.71Bahrain Bourseبورصة البحرین 
76.6270.7668.2270.9069.6768.22Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

3.233.353.533.373.423.53Boursa Kuwaitبورصة الكویت
1.761.501.481.381.461.48Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

0.010.010.010.010.010.01Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
0.250.220.220.170.180.22Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
2.703.333.703.423.553.70Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.080.030.040.030.030.04Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
0.040.000.000.000.000.00Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.100.110.110.110.110.11Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 1.621.341.421.341.381.42Boursa Muscatبورصة مسقط
5.054.364.584.544.704.58Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
0.200.330.300.320.310.30Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 1.230.790.890.770.840.89The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

100100100100100100Totalالمجموع

2022

األھمیة النسبیة لألسواق المالیة العربیة المتضمنة في مؤشر الصندوق المركب
(النسبة المئویة من اجمالي القیمة السوقیة)

The Share of Arab Financial Markeks in AMF Composite Index 
(The percentage of total market capitalization) )

أبوظبي
14.19%

األردن
0.61%

البحرین
0.71%

السعودیة
68.22%

الكویت
3.53%

المغرب
1.48%

الجزائر
0.01%

تونس
0.22%

دبي
3.70%

سوریة
السودان0.04%

0.00%

فلسطین
0.11%

عُمان
1.42%

قطر
4.58%

لبنان
0.30%

مصر
0.89%
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قیمة األسھم المتداولة (ملیون دوالرأمریكي)
Value Traded of Stocks(Million USD)

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

5,699.068,900.530,820.76,217.78,472.516,130.6Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
416.4774.4674.5254.0248.8171.6Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

262.9130.596.723.846.126.8Bahrain Bourseبورصة البحرین 
141,104.0131,962.996,805.325,500.442,347.528,957.5Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

7,498.113,810.010,120.73,039.94,060.93,019.9Boursa Kuwaitبورصة الكویت
371.3998.6875.3285.2101.9488.2Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

0.00.00.10.10.00.0Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
48.0182.8342.145.059.275.6Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
5,330.07,238.85,451.61,136.52,010.12,305.0Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

9.25.05.01.52.01.6Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
88.00.21.30.10.60.6Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

85.4106.2123.233.658.131.5Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 216.4603.4468.7146.3206.2116.3Boursa Muscatبورصة مسقط
9,609.612,914.49,879.12,208.34,462.03,208.8Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
65.8143.1117.950.133.734.0Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 9,163.010,379.312,693.42,153.55,417.25,013.5The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة
      

179,967248,150168,47641,09667,52759,581Totalالمجموع

معدل حجم التداول الیومي
(ملیون دوالر أمریكي)

Daily Average Value Traded
(Million USD)

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

90.51,093.7489.2296.1423.6733.2Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
6.712.310.712.112.47.8Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

4.52.11.51.12.31.2Bahrain Bourseبورصة البحرین 
2,391.62,061.91,512.61,159.12,228.81,259.0Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

113.6226.4165.9144.8225.6137.3Boursa Kuwaitبورصة الكویت
5.915.913.913.65.122.2Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء
0.00.00.00.00.00.0Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
0.82.95.42.13.03.4Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
84.6114.986.554.1100.5104.8Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.20.10.10.10.10.1Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
2.30.00.00.00.00.0Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

1.41.72.01.62.91.4Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 3.79.67.47.010.35.3Boursa Muscatبورصة مسقط
152.5205.0156.8105.2223.1145.9Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
1.12.61.92.61.71.5Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 163.6162.2198.397.9270.9227.9The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

1,860.853,256.743,518.952,976.343,698.374,047.05Totalالمجموع

2022

2022
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حجم التداول (ملیون سھم)

Trading Volume (Million Shares)

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

7,189.842,262.226,787.32,974.55,316.718,496.1Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
370.0293.0269.894.599.176.2Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

351.7164.9106.335.340.830.2Bahrain Bourseبورصة البحرین 
23,564.011,696.89,602.62,762.04,094.42,746.2Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

15,231.114,098.213,276.83,445.46,212.93,618.6Boursa Kuwaitبورصة الكویت
81.410,308.68,286.61,780.41,110.55,395.8Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

0.0250.0000.030.0180.0110.002Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
70.070.7101.040.216.544.3Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
20,828.09,851.78,120.11,626.13,516.42,977.6Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

5.67.35.91.82.21.9Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
114.01.1156.46.8139.210.4Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

38.2102.463.515.530.917.1Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 505.61,048.6725.2223.2316.8185.2Boursa Muscatبورصة مسقط
20,560.111,862.310,868.92,599.25,150.63,119.0Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
9.15.36.91.30.94.7Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 28,361.021,782.140,316.76,633.819,853.513,829.3The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

117,280123,555118,69422,24045,90250,553Totalالمجموع

2021Marketالسوق
ثالث ثانيالربع ال ثالثالربع ال سبتمبرأغسطسیولیوالربع ال

Q3Q2Q3JulyAugSep

114.124670.828425.194141.642265.836840.730Abu Dhabi Securities Marketسوق أبوظبي لألوراق المالیة
5.9684.6504.2834.4994.9553.466Amman Stock Exchangeبورصة عّمان

5.9612.6171.6881.6792.0421.373Bahrain Bourseبورصة البحرین 
399.390182.762150.040125.545215.494119.399Saudi Stock exchangeالسوق المالیة السعودیة

230.774231.117217.653164.065345.160164.480Boursa Kuwaitبورصة الكویت
1.292163.628131.53484.78155.524245.262Casablanca Stock Exchangeبورصة الدار البیضاء

0.0010.0000.0010.0010.0010.000Algiers Stock Exchangeبورصة الجزائر
1.1111.1231.6041.9150.8242.016Tunis Stock Exchangeبورصة تونس
330.603156.376128.89177.435175.821135.344Dubai Financial Marketسوق دبي المالي

0.0910.1200.0970.0870.1110.085Damascus Securities Exchangeسوق دمشق لألوراق المالیة
2.9230.0182.4830.3256.9600.473Khartoum Stock Exchangeسوق الخرطوم لألوراق المالیة

0.6261.6251.0080.7391.5460.775Palestine Exchangeبورصة فلسطین
 8.71716.64411.51110.62915.8408.417Boursa Muscatبورصة مسقط
326.351188.291172.522123.771257.532141.775Qatar Stock Exchangeبورصــة قطر
0.1540.0970.1140.0690.0450.214Beirut Stock Exchangeبورصة بیروت

 506.446340.346629.948301.537992.676628.606The Egyptian Exchangeالبورصة المصریة

2,292.4  2,340.4 1,934.51,960.21,878.61,038.7المجموع  Total

2022

2022

المتوسط الیومي لحجم التداول (ملیون سھم)

Daily Trading Volume (Million Shares)
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أوزان األسواق المدرجة
في  مؤشر صندوق النقد العربي

الربع  الثالث 2022
Weights of Financial Markets included in the AMF Composite Index

Third Quarter  2022

الوزن في

المؤشر المركبالقیمة السوقیةعدد الشركات
للصندوق (ملیون دوالر أمریكي)المدرجة في المؤشرالسوقالترتیب
RankMarketNo of Companies Market Capt.Weight in Market

 listed in Index(Million USD)AMF index

751,877,293.86066.47Saudi Arabianالسعودیة1
37408,521.95714.46Abu Dhabiأبو ظبي2
24137,522.8844.87Qatarقطر3
25104,997.2153.72Dubaiدبي4
73101,495.4563.59Kuwaitالكویت5
3651,947.2811.84Moroccoالمغرب6
10348,050.2271.70Omanُعمان7
7627,026.9700.96Egyptمصر8
2824,040.2180.85Bahrainالبحرین9
9421,698.9980.77Jordanاألردن10
1110,248.4360.36Lebanonلبنان11
457,529.4590.27Tunisiaتونس12
213,246.2350.11Palestineفلسطین13
13465.1060.02Damascusسوریة14
2119.6930.00Algeriaالجزائر15
2154.0080.00Sudanالسودان16

السعودیة
66.5%

أبو ظبي
14.5%

قطر
4.9%

دبي
3.7%

الكویت
3.6%

المغرب
1.8%

ُعمان
1.7%

مصر
1.0%

البحرین
0.9%

األردن
0.8%

لبنان
0.36% تونس

0.27% فلسطین
0.11%

سوریة
0.02%

الجزائر
0.00%

السودان
0.0%
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مؤشرات الصندوق ألسعار األسھم 
ونسب تغیر بعض مؤشرات األسواق الدولیة (%)

AMF Indices and other Market Indices (% change)

الربع الثالث 2022 
الربع الثاني 2022

الربع الثالث 2022 
الربع الثالث 2021

Market السوق

Abu Dhabi 1.4 7.1 أبوظبي
Jordan 0.2 8.6 األردن
Bahrain 2.0 2.9 البحرین
Saudi -1.0 4.7 السعودیة
Kuwait -4.4 0.2 الكویت
Morocco -0.1 9.8 المغرب
Algeria 5.8 33.0 الجزائر
Tunis 4.9 8.0 تونس
Dubai 3.5 8.4 دبي
Syria 7.1 20.3 سوریا
Sudan 9.6 16.0 السودان
Palestine -7.1 4.9 فلسطین
Oman 6.0 7.5 عُمان
Qatar 3.9 8.9 قطر
Lebanon -14.2 4.4 لبنان
Egypt 3.2 -7.8 مصر
AMF Index -0.1 4.3 المؤشر المركب
Nikkei -3.2 -11.9 نیكاي
CAC 40 -2.7 -11.6 كاك 40
S&P 500 -5.3 -16.8 ستنادرد و بورز
FT-SE 100 -3.6 -2.7 فوتسي

المصدر : صندوق النقد العربي، ومواقع األسواق العالمیة
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مؤشرات الصندوق ألسعار األسھم 
ونسب تغیر بعض مؤشرات األسواق الدولیة (%)

AMF Indices and other Market Indices (% change)
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المصدر : صندوق النقد العربي، ومواقع األسواق العالمیة
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 العامة المنھجیة 

الصندوق باحتساب   یقیس أداء األسواق المالیة العربیة مجتمعة. كما یقوم یقوم صندوق النقد العربي باحتساب مؤشر مركب

األسعار بالدوالر  رقم باش المتسلسل. وتحتسب  المؤشرات مرجحة بالقیمة السوقیة باستخدام ذه مؤشر خاص بكل سوق. وھ

 األمریكي في نھایة الفترة. 

الناتجة عن إضافة أو حذف أسھم من  السوقیة  القیمة  في  التغیرات  المكونات، معدلة الستیعاب  قیمة  التغیر في  قیاس  ویتم 

 المؤشر.

 الصیغة الریاضیة 

العامة للمؤشر ھي: عندما  تستند الصیغة الریاضیة في حساب مؤشر الصندوق على رقم باش القیاسي المتسلسل. والصیغة

 . i<  1تكون 

 
Mad 
 

 i = 1عندما تكون 
 

Xi = 100    Bi = Mi  
 

 حیث: 

Xi  المؤشر عند الفترة =i 

Bi  1= القیمة السوقیة عند فترة األساس، أي عندما تكون  =i الفترة األولى) ( 

Mi  القیمة السوقیة لمكونات المؤشر عند الفترة =i 

Mad  القیمة السوقیة المعدلة (تعدل الستیعاب آثار إضافة أسھم جدیدة للمؤشر، أو حقوق اإلصدار، أو = 

 اإلصدارات الجدیدة من األسھم، وحذف األسھم).
  (M)القیمة السوقیة

 المدرجة في المؤشر. تساوي مجموع القیمة السوقیة لكافة األسھم 

 Pi * ni والقیمة السوقیة لكل سھم:  

 :  حیث 

Pi  آخر سعر تم تداول السھم بھ في الفترة =i 

ni  عدد األسھم المكتتب بھا في نھایة الفترة =i 

 

  (Mad)القیمة السوقیة المعدلة 

 التالیة:بموجب الصیغة  iعن الفترة  Mad ) یتم تحدید القیمة السوقیة المعدلة (

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

Ii    للفترة الجدیدة من األسھم  السوقیة لإلصدارات  القیمة   =i  المالیة األخرى الناتجة عن تحویل األوراق  . وتعامل األسھم 

 معاملة اإلصدارات الجدیدة. 

Ri  القیمة السوقیة لحقوق اإلصدار عن الفترة =i .ویتم احتسابھا وفق سعر السوق لكل سھم مضروباً بعدد األسھم ، 

Ni  القیمة السوقیة ألیة أسھم جدیدة قد یتم إضافتھا إلى المؤشر خالل الفترة = i. 

Qi-1 الل الفترة = القیمة السوقیة ألیة أسھم في المؤشر في الفترة السابقة والتي تم حذفھا خ i. 

 ویمكن حذف األسھم من المؤشر، من خالل دمج الشركات أو إخراجھا من قائمة الشركات المدرجة في السوق. 

 

 المؤشرات لكل دولة (بالدوالر األمریكي) 

النقد العربي بالعمالت المحلیة لكل دولة. ویحتسب الصندوق   مؤشراتھ تستخدم الصیغ أعاله الحتساب مؤشرات صندوق 

 بالدوالر األمریكي بتحویل أسعار السھم بالعملة المحلیة إلى الدوالر األمریكي، ومن ثم یتم احتساب المؤشر.

 

 المؤشر المركب
یشمل مؤشر الصندوق المركب، مؤشرات األسواق المالیة في ستة عشر سوقاً، وھي األسواق في كل من األردن والبحرین  

 والجزائر والسودان وسوریة.   وفلسطینیت ولبنان ومصر والمغرب وأبوظبي ودبي وقطر وتونس والسعودیة وعّمان والكو

 

ویعتمد الصندوق في احتساب المؤشر المركب على منھجیة احتساب المؤشر لكل دولة على حدة وذلك بمعاملة كافة األسھم  

المؤشر المركب بالدوالر األمریكي فقط ولیس بالعمالت  بالدول المشاركة في قاعدة البیانات وكأنھا لدولة واحدة، ویتم احتساب  

 .المحلیة

 

 طریقة اختیار العینات

 :یتم اختیار األسھم المدرجة في عینة المؤشر وفق الشروط التالیة

 .القیمة السوقیة -

 .معدل دوران السھم -

-  ً  .تصنیف الشركات قطاعیا



الدائرة االقتصادیة
صندوق النقد العربي

ص.ب. 2818، أبوظبي - دولة االمارات العربیة المتحدة
ھاتف: 
فاكس: 

economic@amfad.org.aeالبرید االلكتروني:
Website: http://www.amf.org.ae

+971 2 6171552
+971 2 6326454


