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 تقرير األول األسبوعي

 2016سبتمبر  30إلى  25من 

 عند  %5.5-نقطة وبنسبة  325ر من ثتراجع مؤشر سوق األسهم السعودي خالل تداوالت األسبوع املاض ي بأك
ً
مغلقا

وبلغ الهبوط الحاد في بعض القطاعات إلى أكثر وشمل هذا التراجع جميع القطاعات بدون استثناء  نقطة، 5،624

%. وتأتي هذه االنخفاضات بعد صدور بعض األوامر امللكية بتخفيض وتقليص بعض النفقات الحكومية 12-من 

لكية على أنها مؤشر جديد للتوجه في املتعلقة بمكافآت العاملين في القطاع الحكومي. وتم النظر إلى هذه األوامر امل

(.  50ترشيد النفقات الحكومية مع استمرار أسعار النفط في مستويات متدنية )أقل من 
ً
 دوالرا

 

 أخبار السوق املالية:

  وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "تكوين املتطورة للصناعات" على زيادة رأس املال عن طريق

 .رياالت للسهم 10% وبسعر  171.42مليون ريال وبنسبة  600أولوية بقيمة طرح أسهم حقوق 

  أوص ى مجلس إدارة "شركة مالذ للتأمين وإعادة التعاوني" في اجتماعه اليوم، بزيادة رأس مال الشركة من

مليون ريال. وبحسب بيان للشركة فإن زيادة رأس املال مشروطة  260خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

أخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العالقة والجمعية العامة الغير عادية، وتقتصر الزيادة على مالك األسهم ب

 املقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية التي تقرر زيادة رأس املال.

 مليون  1.1 حجمها اإلجمالي حوالي بلغ على بنك البالد  شهد األسبوع املنتهي تنفيذ صفقة خاصة واحدة فقط

 مليون ريال.  18.2 بقيمة إجمالية بلغت حوالي  سهم 

 

 األخبار االقتصادية:

  وذلك مقارنة بشهر يوليو من نفس  3.3انخفض مستوى التضخم بالسعودية خالل أغسطس املاض ي الى ،%

الرقم القياس ي لتكاليف املعيشة العام. وحسبما أظهرت بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، سجل 

 بـ 2007وفقا لسنة األساس  2016نقطة خالل أغسطس  137.9ارتفاعا إلى 
ً
نقطة خالل  133.5، مقارنة

 .2015أغسطس 

  قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" أمين الناصر إن الشركة مستمرة في تفقد عدة بورصات

"هذا  . وقال الناصر2018ج ولندن استعدادا إلدراج جزئي ألرامكو في خارجية من بينها نيويورك وهونج كون

أضاف أن الشركة الحكومية تعمل مع الشركاء الصينيين للبحث عن و ." 2018األمر )اإلدراج( سيحدث في 

 55و 50باملئة مقابل ما يتراوح بين  70مواقع لتخزين النفط وإنها ترغب في تعزيز معدالت استخراج الخام إلى 

 باملئة حاليا.

  مليار ريال في القطاع املصرفي وتمديد آجال  20أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضخها نحو

  . إعادة الشراء وذلك دعما لالستقرار املالي في اململكة اتفاقياتاستحقاق 

  امللكية بخفض رواتب أصدر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز اليوم االثنين عددا من األوامر

ونشرت وكالة األنباء   .ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي

باملئة وخفض مكافأة عضو مجلس  20السعودية نص األوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 

 .باملئة 15ضاء املجلس ألغراض السكن بنسبة باملئة وخفض اإلعانة السنوية التي تصرف ألع 15الشورى 

  من الشهر املقبل احتساب الرواتب واألجور واملكافآت والبدالت الشهرية لجميع موظفي الدولة بنهاية 
ً
اعتبارا

 طيلة السنوات السابقة
ً
 من الهجري الذي كان معتمدا

ً
وبحسب االعالم السعودي فإّن  .كل شهر ميالدي بدال

  11هذا القرار الذي يزيد على السنة 
ً
سيوفر على خزينة  -هي الفارق بين السنة امليالدية والسنة الهجرية-يوما

 بحسب حسابات بعض االقتصاديين السعوديين، حيث قرر مجلس 3الدولة مبالغ كبيرة تصل الى 
ً
% شهريا

افآت والبدالت الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة الوزراء احتساب الرواتب واألجور واملك

/  4/  12( وتاريخ  6وصرفها بما يتوافق مع السنة املالية للدولة املحددة بموجب املرسوم امللكي رقم ) م / 

 .هـ 1407

 يال، مليار ر  2169خالل شهر أغسطس املاض ي إلى حوالي ات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجعت موجود

مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر يوليو من نفس العام. وحسبما أظهرت النشرة الشهرية  8بانخفاض قدره 

مليار ريال، مقارنة  380بـ  2016الصادرة عن مؤسسة النقد اليوم، تراجعت موجودات "ساما" لشهر أغسطس 

 .2015بنفس الشهر من 

 نوك السعودية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الب

 ا.املكافآت واملزايالذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدالت و 

 ثالث من أكثر في وتيرة بأبطأ السعودية العربية اململكة اقتصاد نمو الجمعة يوم نشرت حكومية بيانات أظهرت 

 أسعار انخفاض أدى إذ 2015 أوائل منذ السعودية في النمو ويتباطأ.  يونيو أبريل إلى من الفترة في سنوات

 الخاص القطاع على يؤثر الذي األمر وهو اإلنفاق خفض إلى الحكومة ودفع اململكة إيرادات تقلص إلى النفط

 .املستهلكين وإنفاق

 

 

 

 
 تداول مصدر البيانات: بلومبرغ، 

 

 

 التغير اإلغالق *االفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

 بداية العام
 مكرر الربحية

 13.26 %18.64- %5.47- 325.58- 5,623.34 5,948.92 تداول 

 7.93 %20.63- %3.77- 484.67- 12,371.65 12,856.32 املصارف والخدمات املالية

 6.00 %58.87- %18.17- 1,535.06- 6,912.38 8,447.44 والسياحةالفنادق 

 13.64 %35.59- %8.42- 742.85- 8,083.14 8,825.99 التجزئة

 15.17 %26.30- %3.52- 245.03- 6,725.60 6,970.63 الزراعة والصناعات الغذائية

 7.12 %30.17- %8.89- 530.31- 5,434.78 5,965.09 النقل

 43.21 %21.20- %7.37- 403.24- 5,064.70 5,467.94 االستثمار الصناعي

 36.18 %5.88 %3.78- 237.97- 6,061.47 6,299.44 الطاقة

 57.12 %9.39- %9.29- 553.02- 5,402.93 5,955.95 التطوير العقاري 

 8.51 %22.77- %5.10- 188.39- 3,508.09 3,696.48 اإلسمنت

 23.27 %1.03 %3.68- 165.11- 4,318.81 4,483.92 الصناعات البتروكيماوية

 49.44 %33.05- %9.08- 220.58- 2,209.51 2,430.09 املتعدد االستثمار شركات 

 14.96 %32.17- %12.36- 219.77- 1,558.94 1,778.71 التشييد والبناء

 N/A N/A# %53.63- %16.97- 328.22- 1,605.44 1,933.66 االعالم والنشر

 47.14 %23.73- %5.14- 67.00- 1,236.46 1,303.46 االتصاالت وتقنية املعلومات

 23.02 %17.89- %7.57- 83.62- 1,021.40 1,105.02 التأمين
  املصدر: بلومبرغ ، غ م = غير متاح

 م كان عطلة رسمية "اليوم الوطني"22/9/2016الخميس م حيث أن 21/9/2016* أسعار اإلفتتاح تمثل أسعار اغالق السوق ليوم األربعاء 

 

 

 املصدر: تداول 

 م كان عطلة رسمية "اليوم الوطني"22/9/2016الخميس * 
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 اإلغالق الكمية المتداولة

 

 األسبوع

 سبتمبر 29 إلى 25 من

2016 

 *األسبوع

 سبتمبر 21 إلى 18 من

2016 

 قيمة التغير
التغير 

)%( 

 %102.23 536,506,389 524,787,486 1,061,293,875 األسهم املتداولة

 %86.46 7,795,296,308 9,016,534,666 16,811,830,974 القيمة املتداولة

 %78.74 188,695 239,651 428,346 الصفقات

أهم أخبار االقتصاد والسوق املالية باململكة 

 العربية السعودية
 رسم بياني لحركة مؤشر السوق )تداول( مع الكمية

أداء املؤشرات في السوق املالية السعودية

 ملخص العمليات في السوق السعودي

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيـــــــع أي أوراق ماليــــــــة، كمـــــــا أنهـــــــا ال تعتبــــــــر تـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا التقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط، وال  عتبـــــــر هــــــــذا التقريـــــــر
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تـــــــداول معينــــــــة، وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا التقريـــــــر  اســــــــتثمار منهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر  عتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 
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 تقرير األول األسبوعي

 2016سبتمبر  30إلى  25من 

 

 

 الكمية املتداولة الشركة
في  التغير األسبوعي

 أداء السهم

التغير من  

 بداية العام

 %22.95- %8.45- 303,342,782 مصرف اإلنماء

 %23.39- %10.21- 127,316,498 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 %19.79- %13.12- 76,715,641 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

 %5.53 %3.35- 33,751,276 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 %19.59- %4.34 29,918,888 شركة اإلتصاالت املتنقلة السعودية
 املصدر: بلومبرغ

 

 مكرر ربحية القطاع مكرر الربحية الشركة

  13.27 تداول 

 23.17 4.23 شركة الصقر للتأمين التعاوني

 7.94 4.48 بنك الجزيرة

 7.94 5.30 البنك العربي الوطني

 7.12 5.42 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 7.94 5.63 البنك السعودي الهولندي

 5.95 5.70 مجموعة الطيار للسفر

 14.96 5.87 شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت

 14.96 6.12 شركة الزامل لإلستثمار الصناعي

 7.94 6.21 البنك السعودي الفرنس ي

 43.26 6.27 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

   املصدر: بلومبرغ

 

 

 

 

 
 

 التغير األسبوعي االغالق االفتتاح الشركة
من بداية  التغير

 العام

 %32.81- %7.50 47.30 44.00 شركة حلواني إخوان

 %32.39- %4.97 16.26 15.49 اإلنماء طوكيو مارينشركة 

 %19.59- %4.34 6.73 6.45 شركة اإلتصاالت املتنقلة السعودية

 %24.97- %1.75 18.57 18.25 البنك السعودي البريطاني

 %4.30- %1.73 89.00 87.49 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 غاملصدر: بلومبر 

 

 التغير األسبوعي االغالق االفتتاح الشركة
التغير من بداية 

 العام

 %63.29- %23.15- 21.21 27.60 املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 %66.77- %22.75- 19.69 25.49 الشركة العاملية للتأمين التعاوني

 %53.24- %20.58- 22.38 28.18 الشركة السعودية للتسويق

 %61.66- %20.16- 27.72 34.72 مجموعة الطيار للسفر

 %55.01- %20.09- 18.02 22.55 الشركة املتحدة لإللكترونيات
 املصدر: بلومبرغ

 

 العائد على حقوق امللكية الشركة
العائد على حقوق امللكية 

 للقطاع

  9.93 تداول 

 2.81 50.89 جرير للتسويقشركة 

 2.17 50.01 شركة الخطوط السعودية للتموين

 2.48 47.49 شركة الصقر للتأمين التعاوني

 2.48 45.59 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 1.05 38.57 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 1.41 33.09 شركة أسمنت املنطقة الجنوبية

 1.41 31.17 األسمنت السعوديةشركة 

 2.81 29.90 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

 2.17 29.70 الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية

 1.34 28.90 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات

   املصدر: بلومبرغ
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 القيمة املتداولة الشركة
في  التغير األسبوعي

 أداء السهم

التغير من  

 بداية العام

 %22.95- %8.45- 3,549,132,288 مصرف اإلنماء

 %5.53 %3.35- 2,726,594,656 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 %61.66- %20.16- 718,578,136 مجموعة الطيار للسفر

 %23.39- %10.21- 621,052,152 دار األركان للتطوير العقاري شركة 

 %0.94- %3.37- 619,144,504 مصرف الراجحي
    املصدر: بلومبرغ

 القيمة الدفتريةمكرر  الشركة
القيمة الدفترية مكرر 

 لقطاعل

  1.30 تداول 

 1.42 0.29 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 1.05 0.49 العربية السعوديةشركة أميانتيت 

 1.34 0.49 شركة كيمائيات امليثانول 

 1.06 0.51 بنك الجزيرة

 1.05 0.53 شركة أبناء عبدهللا عبداملحسن الخضري 

 1.02 0.55 الشركة السعودية للصناعات املتطورة

 1.41 0.58 شركة أسمنت الجوف

 1.34 0.59 شركة نماء للكيماويات

 2.48 0.60 إلعادة التأمين التعاونيالشركة السعودية 

 1.06 0.61 البنك السعودي لإلستثمار

   املصدر: بلومبرغ

 من 
ً
 حيث قيمة التداول الخمس شركات األكثر نشاطا

 الخمس شركات األكثر نشاطا من حيث كمية التداول 

 العشر شركات األدنى من حيث مكرر الربحية

 العشر شركات األدنى من حيث مكرر القيمة الدفترية

 خالل األسبوع
ً
 الخمس شركات األكثر ارتفاعا

 خالل األسبوعالخمس شركات األكثر انخفاضا 

 العشر شركات األعلى حسب العائد على حقوق امللكية

رسم بياني ألداء مؤشر سوق األسهم السعودي مقارنة 

 بأسعار النفط

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيـــــــع أي أوراق ماليــــــــة، كمـــــــا أنهـــــــا ال تعتبــــــــر تـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا التقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط، وال  عتبـــــــر هــــــــذا التقريـــــــر
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تـــــــداول معينــــــــة، وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا التقريـــــــر  اســــــــتثمار منهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر  عتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 



 

 3|  صفحة

 

 تقرير األول األسبوعي

 2016سبتمبر  30إلى  25من 

 
 األخبار الخليجية:

 مجلس لدول  اإللكترونية واملعدات الحواسيب صناعة في املصانع إجمالي من% 21.3 على اإلمارات استحوذت 

  41 مع التعاون،
ً
 نسبتها بلغت والتي االستثمارات، بحجم الثانية املرتبة في اإلمارات حلت كما ،2015 عام مصنعا

 .الخليجية االستثمارات مجمل من%  14

 ال خالد عبدالرزاق الخالد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت إنه بدءا من الخميس ق

وقال الخالد في   .املقبل ستنتهي صفة سوق الكويت لألوراق املالية "كمرفق حكومي" لتتحول إلى شركة خاصة

مقابلة مع رويترز إن الشركة الخاصة سوف تظل ملكا لهيئة أسواق املال الكويتية إلى حين طرحها لالكتتاب العام 

باملئة من أسهم  50ويقض ي هذا القانون بأن يتم طرح  .2015وتم تعديله في  2010طبقا للقانون الذي صدر في 

باملئة ومنح  24و  6م بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عا

الشركات املسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو  ألحدىباملئة  44و 26النسبة الباقية وهي ما بين 

 .ملشغل عالمي بمفرده

 أغسطس والتي تظهر أن التضخم  أصدر مركز اإلحصاء في أبوظبي البيانات التالية ألسعار املستهلكين في اإلمارة في

 2016يوليو  2016تضخم أسعار املستهلكين)%( أغسطس   :على األقل 2014عند أدني مستوياته منذ نهاية 

 5.4 2.3 0.5التغير السنوي  1.2 0.4 0.7-التغير الشهري  2015أغسطس 

  مليار درهم، عائدات إضافية  1.4 ،«العربية للطيران»و« فالي دبي»و« طيران اإلمارات»ناقالت وطنية، هي  3سجلت

خالل العام املالي املاض ي، تتضمن رسوم البرامج الترفيهية واملقاعد والوزن الزائد والحقائب اإلضافية وحجوزات 

، حققت شركة فالي دبي، أعلى مجموع «أيديا ووركس«وبحسب تقرير حديث صادر عن  .الفنادق والسيارات

مليون درهم( خالل العام املاض ي،  739.9مليون دوالر ) 201املحلية، وسجلت للعائدات اإلضافية بين الناقالت 

 .مليارات درهم( 4.9مليار دوالر )  1.3% من إجمالي عائدات الشركة، البالغة  15.1وبنسبة بلغت 

 األخبار العاملية:

  تأثير انخفاض أسعار الطاقة زاد معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مثليه في سبتمبر كما كان متوقعا مع انحسار

 .وإن كان معدل التضخم األساس ي الذي يراقبه البنك املركزي األوروبي أيضا لم يتغير للشهر الرابع على التوالي

وقال مكتب اإلحصاءات التابع لالتحاد األوروبي )يوروستات( يوم الجمعة إن تقديراته األولية تشير إلى أن التضخم 

 .باملئة في أغسطس 0.2باملئة هذا الشهر مقارنة مع  0.4دولة بلغ  19ضم في منطقة اليورو التي ت

  مليار دوالر من بيع سندات بالعملة األجنبية على مدى األرباع الثالثة  100جمعت حكومات األسواق الناشئة نحو

الزيادة إذا  من العام بما يقارب مثلي املستويات التي جرى تسجيلها قبل عام مع احتمال استمرار هذه ىاألول

وأظهرت بيانات من بنك أوف أمريكا ميريل ع. ل إصداراتها الدولية كما هو متوقطرحت اململكة العربية السعودية أو 

مليار دوالر بارتفاع حاد عن األرباع الثالثة  98.6لينش أن حجم السندات السيادية الصادرة بالعملة األجنبية بلغ 

وعلى النقيض سجلت السندات الصادرة من  .مليار دوالر 86.2دات فيها والتي بلغ حجم السن 2015من  ىاألول

 .باملئة على أساس سنوي  12مليارات دوالر بزيادة نسبتها  207الشركات بداية متباطئة إذ بلغت 

  قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات الحفر النفطية األمريكية قيد التشغيل ارتفع بواقع سبع

سبتمبر وهو أكبر عدد منذ فبراير لكنه ما زال دون عدد املنصات  30منصة في األسبوع املنتهي في  425لى منصات إ

وزاد عدد املنصات خالل هذا الربع بواقع  .منصة 614التي كانت تعمل في األسبوع املقابل من العام املاض ي والبالغ 

منصات في الربع األول من  105الحفارات بواقع منصة وهو أكبر عدد تضيفه شركات الحفر منذ أن زاد عدد  95

2014. 

  هبطت أسعار الذهب يوم الجمعة في تعامالت متقلبة مع تراجع الطلب على املالذ اآلمن بعدما تعافت األسهم في

وانخفض سعر الذهب في  .األسواق الكبرى من موجة هبوط بعد انحسار املخاوف بشأن دويتشه بنك األملاني

بتوقيت جرينتش في حين  1848دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة  1316.32باملئة إلى  0.3رية املعامالت الفو 

 .دوالر لألوقية 1317.10باملئة عند  0.7جرت تسويته في العقود األمريكية اآلجلة بانخفاض نسبته 

 على الثاني للشهر مكاسب تسجيل إلى فيه اتجهت الذي الوقت في الجمعة يوم التسوية عند النفط أسعار تباينت 

 بشأن الشكوك زيادة من الرغم على( أوبك) للبترول املصدرة البلدان منظمة إنتاج تخفيض خطط بفعل التوالي

 القياس خام تسوية وجرت .الخام من إنتاجها في جديد قياس ي نمو تسجيل بيانات أظهرت بعدما املنظمة تعهد

 ثمانية الوسيط تكساس غرب خام ارتفع حين في  سبتمبر شهر في باملئة أربعة نسبته بارتفاع برنت مزيج العالمي

 .يوميا برميل ألف 700 بواقع السوق  في املعروض حجم تقليص نيتها األربعاء يوم أوبك إعالن من بدعم باملئة

 .يوميا برميل مليون  1.5و 1.0 بين يتراوح بما العاملية األسواق في النفط من املعروض تخمة حجم محللون  ويقدر

 

 

 (عربية CNBC –مباشر  –مال  صحيفة – ويترزر  –زاوية–أرقام  –تم أخذ األخبار من املصادر التالية )تداول 

 

 

 

  املصدر: بلومبرغ

 

 التغير اإلغالق االفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

 بداية العام

مكرر 

 الربحية

 17.62 %5.07 %0.26 46.70 18,308.15 18,261.45 داوجونز الصناعي

 20.41 %6.08 %0.17 3.58 2,168.27 2,164.69 500ستاندرد أند بوورز 

 41.86 %6.08 %0.12 6.26 5,312.00 5,305.75 ناسداك

 29.54 %6.04- %0.66- 8.92- 1,350.66 1,359.58 300يورو فيرست 

 57.99 %10.53 %0.15- 10.10- 6,899.33 6,909.43 100فوتس ي 

 23.77 %2.16- %1.09- 115.95- 10,511.02 10,626.97 داكس

 22.73 %4.07- %0.90- 40.43- 4,448.26 4,488.69 كاك

 20.48 %13.58- %1.82- 304.18- 16,449.84 16,754.02 225نيكاي 

 12.60 %6.31 %1.64- 389.33- 23,297.15 23,686.48 هونج كونج

 17.48 %15.10- %0.96- 29.19- 3,004.70 3,033.90 شانغهاي
   املصدر: بلومبرغ

 

 )%( التغير األسبوعي التغير األسبوعي االغالق املؤشر
التغير من بداية 

 )%( العام

 %30.24 %8.45 3.76 48.24 الخام األمريكي

 %34.63 %7.98 3.71 50.19 خام برنت

 %41.80 %3.38 1.45 44.34 سلة أوبك

 %24.01 %1.62- 21.69- 1,315.87 الذهب

LIBOR 3 Months 0.85367 0.0007 0.09% 39.33% 

SIBOR 3 Months 2.3550 0.0050 0.21% 52.06% 

 %3.50 %0.27- 0.28- 104.29 سيتي بانك للصكوك -مؤشر داوجونز 

 %2.77 %0.24 0.28 115.81 مؤشر آيديال ريتنج للصكوك بالدوالر 
 املصدر: بلومبرغ

 

 واملشورةقسم األبحاث 

 شركة األول كابيتال      

 

   

 (4030170788رقم ) وسجل تجاري ( 14178-37مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم )  

( -جدة  العنوان:
ً
  شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقا

  B204مكتب  -الدور الثاني  -مركز بن حمران التجاري  

    2321 284-12 (966+) هاتف:
    www.alawwalcapital.com املوقع اإللكتروني:
    Research@alawwalcapital.com البريد اإللكتروني:

 

 التغير اإلغالق االفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

 بداية العام

مكرر 

 الربحية

 12.43 %10.26 %1.12- 39.19- 3,474.38 3,513.57 دبي

 11.91 %3.93 %0.86- 38.85- 4,476.32 4,515.17 أبوظبي

 10.72 %5.92 %0.69- 39.94- 5,726.20 5,766.14 مسقط

 14.58 %0.06 %0.22 22.96 10,435.46 10,412.50 الدوحة

 9.60 %5.42- %1.37 15.50 1,150.00 1,134.50 البحرين

 18.62 %3.86- %0.14- 7.41- 5,398.39 5,405.80 الكويت

 أداء املؤشرات في األسواق الخليجية أخبار األسواق املالية الخليجية والعاملية

 أداء املؤشر في األسواق العاملية

السلع وبعض املعادن وبعض املؤشرات  أسعار 

 املختلفة

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيـــــــع أي أوراق ماليــــــــة، كمـــــــا أنهـــــــا ال تعتبــــــــر تـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا التقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط، وال  عتبـــــــر هــــــــذا التقريـــــــر
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تـــــــداول معينــــــــة، وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا التقريـــــــر  اســــــــتثمار منهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر  عتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 


