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 تقرير األول األسبوعي

 6102يوليو  15إلى  10من 

% في األسبوع األول من التداول بعد إجازة عيد 1.2وبنسبة  261حقق مؤشر سوق األسهم السعودي مكاسب بمقدار 

نقطة في نهاية تداوالت األسبوع. وتأتي هذه املكاسب مع بدء إعالن  66662.62املؤشر عند الفطر املبارك وأغلق 

واستقرار أسعار النفط لقرب املستويات القياسية خالل شهرين.  1126الشركات لنتائج الربع الثاني من عام 

.  2.1وبلغت كمية األسهم املتداولة  مليار ريال 12وتجاوزت السيولة املتداولة حدود 
ً
 مليار سهم تقريبا

وحققت جميع مؤشرات القطاعات مكاسب خالل تداوالت األسبوع وبرزت مؤشرات قطاعات "الفنادق والسياحة" 

% على التوالي. وعلى 2.15% و 6.16% و 6..6و"النقل" و"االستثمار الصناعي" بأعلى املكاسب حيث ارتفعت بنسب 

  .شركة 12انخفاض أسهم في مقابل  شركة .21 أسهمت عارتفمستوى الشركات، 

 

 أخبار السوق املالية:

 صفقات وهي مجاالت، خمسة في النقد أسواق صناديق وأموال أصول  استثمار املالية، السوق  هيئة حصرت 

 أدوات الخارج، في للمؤسسة مماثلة رقابية هيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع املبرمة النقد سوق 

 رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم الخاضعة املؤسسات لدى املصرفية الودائع املشتقات، عقود الدين،

 .مشابهة استراتيجية ذات النقد أسواق صناديق وحدات في االستثمار إلى إضافة الخارج، في مماثلة

 بخصوص السعودية وزين موبايلي إلى تحدثت السعودية االتصاالت شركة أن االخبارية بلومبيرغ وكالة كشفت 

 مجال أن سيما ال التكاليف تقليل في ذلك من الشركات وتهدف .واحد كيان في الثالثة الشركات أبراج دمج

 تشكل والتي املجانية املكاملات برامج من كثيرا ظهور  ظل في ”الداتا“ إلى الصوت قطاع من يتجه االتصاالت

 نحو ”زين”و ”موبايلي“ وتحديدا القطاع شركات بعض توجه من ترشح ما إلى إضافة للقطاع حقيقيا تهديدا

 .أخرى  مرة هار ااستئج إعادة ثم ومن دولية تحالفات إلى أبراجها بيع

 بتاريخ مصدق شيك بموجب سعودي ريال( 11262116111) مبلغ استالمها عن للتعمير الرياض شركة تعلن 

 عقاري  استثماري  صندوق  في املشاركةنظير  األرض تلك في ملكيتها من%( 52) بيع مقابل م51/16/1126

 .لالستثمار اإلنماء شركة قبل من ويدار مؤسس

 )شراءها لحصة استراتيجية في رأسمال إحدى الشركات  أعلنت الشركة املتقدمة للبتروكيماويات )املتقدمة

 .( مليون ريال566املدرجة أسهمها في السوق املالية السعودية )تداول( بلغت قيمتها اإلجمالية )

  والتنمية" سحب امللف الخاص بعملية االستحواذ على شركة املراكز  لالستثمار قرر مجلس إدارة شركة "الباحة

 الراقية املحدودة من هيئة السوق املالية، وذلك بغرض العمل على استكمال كافة املتطلبات النظامية.

 مليون سهم، وبقيمة إجمالية  2..2صفقات خاصة بالسوق السعودي، بنحو  2تنفيذ  اض يشهد األسبوع امل

 .مليون ريال 216.11بلغت 

 

 األخبار االقتصادية:

 األجنبية االستثمارات سجلت  
ً
  محليا

ً
 األول  الربع بنهاية ريال مليار 1.51. يعادل ما املائة، في . نسبته ارتفاعا

 العام من األول  الربع بنهاية قيمتها بلغت حيث املاض ي، العام من الفترة بنفس مقارنة الجاري، العام من

 .املاض ي العام من األول  الربع بنهاية ريال تريليون  2.112 بـ مقارنة ريال، تريليون  2.252 الجاري 

 للسندات إصدار عملية أول  إلدارة عاملية بنوك 6 عينت السعودية العربية اململكة أن مطلعة مصادر كشفت 

 السعودية أن اإلخبارية( بلومبيرج) لوكالة حديثها في هويتها عن الكشف رفضت التي املصادر وقالت .الدولية

 يو ميتسوبيش ي طوكيو بنك ساكس، جولدمان بنك، دويتشة باريبا، بي إن بي ,(China Ltd) الصين بنك عينت

 مع البنوك تعمل أن املقرر  ومن .الدولية السندات إصدار عملية إلدارة ستانلي، ومورجان املحدود، جي إف

 سابق وقت في السعودية عينتهم التي ”جروب سيتي“ و ”س ي بي إس إتش”و ”تشيس مورغان بي جي“ بنك

 .اإلصدار لعملية للتنسيق املاض ي، الشهر

 بزيادة ريال مليار 6..1 م1122 هـ 2156 املاض ي املالي العام في العامة الجمارك مصلحة إيرادات إجمالي لغب 

 بعض دعم من كجانب منها جزء الدولة تحملت ريال مليارات 5.16 منها م1121 بالعام مقارنة% . بنسبة

 .املستوردة السلع

  قال وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية السعودي خالد الفالح، إن توقيت طرح "أرامكو" لالكتتاب يعتمد

 ق األسهم، إضافة إلى النظرة املستقبلية ألسعار النفط.على عوامل خارجية متعددة من ضمنها وضع أسوا

 إعادة بشأن توصياتها رفع من الوزراء مجلس في ”الخبراء هيئة“ انتهاء قرب عن مطلعة مصادر كشفت 

 ملباشرة تمهيدا عليها للموافقة العليا الجهات إلى بها والرفع الحكومية، األجهزة بعض وإنشاء وترتيب هيكلة

  .مهامها املدمجة الوزارات

 

 

 

 
 مصدر البيانات: بلومبرغ، تداول 

 

 

 

 التغير اإلغالق االفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

 بداية العام
 مكرر الربحية

 15.36 %3.62- %2.49 161.77 6,661.65 6,499.88 تداول 

 9.10 %7.27- %1.77 250.81 14,453.11 14,202.30 املصارف والخدمات املالية

 7.81 %40.67- %6.98 650.67 9,971.44 9,320.77 والسياحةالفنادق 

 17.67 %15.37- %2.67 276.68 10,621.30 10,344.62 التجزئة

 17.17 %15.57- %1.56 118.62 7,705.00 7,586.38 الزراعة والصناعات الغذائية

 9.95 %7.37- %6.27 425.25 7,209.17 6,783.92 النقل

 38.83 %3.89 %5.03 320.01 6,677.92 6,357.91 االستثمار الصناعي

 34.46 %26.60 %4.28 297.76 7,247.73 6,949.97 الطاقة

 73.20 %9.99 %2.93 186.71 6,558.56 6,371.85 التطوير العقاري 

 9.89 %3.74- %0.00 0.15 4,372.34 4,372.19 اإلسمنت

 23.09 %5.84 %3.35 146.75 4,524.27 4,377.52 الصناعات البتروكيماوية

 33.59 %18.83- %2.69 70.24 2,678.64 2,608.40 املتعدد االستثمار شركات 

 20.61 %7.23- %2.88 59.72 2,132.05 2,072.33 التشييد والبناء

 غ م %21.70- %1.20 32.15 2,710.97 2,678.82 االعالم والنشر

 121.26 %3.97- %1.34 20.55 1,556.84 1,536.29 االتصاالت وتقنية املعلومات

 31.88 %4.29 %3.13 39.40 1,297.28 1,257.88 التأمين
 املصدر: بلومبرغ ، غ م = غير متاح

 

 

 

 املصدر: تداول 
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 اإلغالق الكمية المتداولة

 

 األسبوع

 يوليو 01إلى  01من 

6102 

 األسبوع

 6102 يونيو 01إلى  62من 
 قيمة التغير

التغير 

)%( 

 %2.93- 42,229,813- 1,440,817,114 1,398,587,301 األسهم املتداولة

 %2.61- 567,146,476- 21,712,735,524 21,145,589,048 القيمة املتداولة

 %8.95- 42,574- 475,500 432,926 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 إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط، وال يعتبـــــــر هــــــــذا التقريـــــــرتـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا التقريـــــــر لغــــــــرض 
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تـــــــداول معينــــــــة، وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا التقريـــــــر  اســــــــتثمار منهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 ة املعلومات.أو دق اكتمالمصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 
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 تقرير األول األسبوعي

 6102يوليو  15إلى  10من 

 

 

 الكمية املتداولة الشركة
في  التغير األسبوعي

 أداء السهم

التغير من  

 بداية العام

 %15.48 %10.49 352,673,057 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 %7.72- %4.36 214,558,985 مصرف اإلنماء

 %3.25 %7.87 148,244,034 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

 %8.67 %2.43 29,078,808 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 %2.15- %4.33 28,664,214 شركة اإلتصاالت املتنقلة السعودية
 املصدر: بلومبرغ

 

 مكرر ربحية القطاع مكرر الربحية الشركة

  22.56 تداول 

 9.10 3.68 بنك الجزيرة

 31.86 6.00 شركة الصقر للتأمين التعاوني

 9.10 6.47 البنك العربي الوطني

 9.10 6.78 البنك السعودي الفرنس ي

 9.10 6.87 البنك السعودي الهولندي

 9.10 6.90 البنك السعودي البريطاني

 20.87 7.19 الصناعي شركة الزامل لإلستثمار 

 7.86 7.32 مجموعة الطيار للسفر

 9.10 7.69 البنك السعودي لإلستثمار

 23.06 7.69 شركة اللجين

   املصدر: بلومبرغ

 

 

 

 

 
 

 التغير األسبوعي االغالق االفتتاح الشركة
من بداية  التغير

 العام

 %30.86 %30.39 10.77 8.26 شركة أمانة للتأمين التعاوني

 %11.32- %21.24 62.67 51.69 الشركة السعودية للنقل واإلستثمار

 %16.81 %21.01 15.15 12.52 شركة تبوك للتنمية الزراعية

 %5.02- %14.36 11.55 10.10 الشركة املتحدة للتأمين التعاوني

 %4.01- %11.51 25.38 22.76 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
 غاملصدر: بلومبر 

 

 التغير األسبوعي االغالق االفتتاح الشركة
التغير من بداية 

 العام

 %19.53- %2.07- 18.95 19.35 البنك العربي الوطني

 %20.88- %1.87- 27.29 27.81 شركة الخليج للتدريب والتعليم

 %27.66- %1.69- 115.70 117.69 شركة جرير للتسويق

 %23.65 %1.64- 46.69 47.47 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات

 %13.19- %1.27- 27.31 27.66 شركة أسمنت اليمامة
 املصدر: بلومبرغ

 

 العائد على حقوق امللكية الشركة
 العائد على حقوق امللكية

 للقطاع

  21.16 تداول 

 3.76 51.35 شركة جرير للتسويق

 2.56 50.07 شركة الخطوط السعودية للتموين

 3.21 46.94 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 1.46 42.80 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 3.21 39.27 شركة الصقر للتأمين التعاوني

 1.72 36.24 الجنوبيةشركة أسمنت املنطقة 

 1.38 33.35 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات

 1.72 30.02 شركة أسمنت القصيم

 1.72 29.17 شركة األسمنت السعودية

 1.51 26.57 مجموعة الطيار للسفر

   املصدر: بلومبرغ

 

 
 بلومبرغاملصدر: 
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 القيمة املتداولة الشركة
في  التغير األسبوعي

 أداء السهم

التغير من  

 بداية العام

 %7.72- %4.36 2,890,394,400 مصرف اإلنماء

 %15.48 %10.49 2,478,336,640 األركان للتطوير العقاري شركة دار 

 %8.67 %2.43 2,409,175,512 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 %3.25 %7.87 1,030,544,112 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

 %13.75 %1.39 448,928,492 مصرف الراجحي
    املصدر: بلومبرغ

 القيمة الدفتريةمكرر  الشركة
القيمة الدفترية مكرر 

 لقطاعل

  2.22 تداول 

 1.73 0.43 دار األركان للتطوير العقاري  شركة

 1.38 0.64 شركة كيمائيات امليثانول 

 1.46 0.67 شركة أميانتيت العربية السعودية

 1.25 0.69 بنك الجزيرة

 1.46 0.74 شركة أبناء عبدهللا عبداملحسن الخضري 

 1.25 0.75 البنك السعودي لإلستثمار

 1.73 0.76 الشركة العقارية السعودية

 1.72 0.77 شركة أسمنت الجوف

 1.59 0.81 مجموعة أسترا الصناعية

 1.38 0.82 شركة نماء للكيماويات

   املصدر: بلومبرغ

 من حيث قيمة التداول 
ً
 الخمس شركات األكثر نشاطا

 نشاطا من حيث كمية التداول الخمس شركات األكثر 

 العشر شركات األدنى من حيث مكرر الربحية

 العشر شركات األدنى من حيث مكرر القيمة الدفترية

 خالل األسبوع
ً
 الخمس شركات األكثر ارتفاعا

 الخمس شركات األكثر انخفاضا خالل األسبوع

 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 تـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا التقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط، وال يعتبـــــــر هــــــــذا التقريـــــــر
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تـــــــداول معينــــــــة، وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا التقريـــــــر  اســــــــتثمار منهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  ماليــــــــة، كمـــــــا أنهـــــــا ال تعتبــــــــر عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 
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 :األخبار الخليجية

 أسهم من% 51 إلى 11 طرح تدرس بالده حكومة إن الصالح أنس بالوكالة الكويتي النفط ووزير املالية وزير كشف 

 البتروكيماوية والصناعات الخارجية، لالستكشافات والكويت النفط، وناقالت ”العاملية الكويتية البترول“ شركات

 .فيها الغالبية حصة على الحكومة إبقاء مع

 خدمات رخصة على الحصول  في رغبتها فيه تبدي املصرية االتصاالت لوزارة خطابا ”الكويتية زين“ شركة أرسلت 

 وأضاف .وزارةال في رفيع مسؤول به صرح ما حسب الحكومة طرحتها التي بالشروط املحمول  للهاتف الرابع الجيل

 املاض ي األسبوع نهاية خطابا لنا أرسلت الكويتية زين: “اسمه نشر عدم طالبا رويترز مع هاتفي اتصال في املسؤول

 في…  الحكومة طرحتها التي وبالشروط الرابع الجيل رخصة خالل من املصري  السوق  دخول  في رغبتها فيه تبدى

 ".عاملية مزايدة سنطرح الرخصة على الحصول  على مصر في العاملة الشركات من أي موافقة عدم حال

 تباطأ اإلمارات دولة في الشركات ائتمان على الطلب نمو أن نتائجه املركزي  اإلمارات مصرف نشر مسح ظهرأ 

 5.2+ إلى القروض على الشركات طلب صافي يقيس مؤشر وهبط .دبي في وخاصة يونيو حتى الثالثة الشهور  خالل

 ق.الساب الربع في 25.6+ مقابل الثاني الربع في

 الناقلة وأعلنت .اإليطالية مريديانا طيران شركة من% .1 لشراء اتفاقا القطرية الجوية الخطوط شركة وقعت 

 شرط مريديانا طيران أسهم من% .1 شراء القطرية الجوية للخطوط يمكن“ االتفاق بموجب أنه بيان في القطرية

 .”أكتوبر مطلع في املحدد الشراء عملية إلتمام النهائي املوعد قبل محددة بشروط اإليفاء

 

 األخبار العاملية:

 والترفيه السياحة شركات أسهم هبوط مع الجمعة يوم التعامالت بداية في األوروبية األسهم أسواق انخفضت 

وعلى الرغم من ذلك أنهت األسواق  .شخصا 61 من أكثر مقتل عن أسفر الفرنسية نيس مدينة في هجوم عقب

 األوروبية على مكاسب مختلفة على الرغم من تأثر قطاعات السياحة والترفيه نتيجة لهذا الحادث اإلرهابي.

 ببيانات مدعومة التوالي على أسبوع ثالث في الجمعة يوم يذكر تغير بال االمريكية االسهم مؤشرات غلقتأ 

 في منتهاه بلغ االرباح انكماش أن لتأكيد يتجه والذي للشركات الفصلية النتائج موسم وانطالق قوية اقتصادية

 من وكل باملئة 1 جونز داو صعود مع مكاسب على االسبوع الثالثة املؤشرات وتنهي .العام هذا سابق وقت

 ة.باملئ 2.2 وناسداك بورز أند ستاندرد

 بورز إن خطر انخفاض معدل النمو االقتصادي في وسط وشرق أوروبا بدأ في التزايد في أعقاب  قالت ستاندرد آند

وقالت مؤسسة التصنيفات االئتمانية في تقرير  .تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية االتحاد األوروبي

استفتاء الثالث والعشرين من جديد "بعد أن قرر الناخبون في اململكة املتحدة الخروج من االتحاد األوروبي في 

 ".يونيو تعتقد ستاندرد آند بورز أن املخاطر على النمو بدأت في التزايد في أنحاء وسط وشرق أوروبا

 أكثر هبط اليورو ملنطقة الصناعي الناتج إن األربعاء يوم( يوروستات) األوروبي لالتحاد التابع اإلحصاء مكتب قال 

 املنطقة اقتصاد بأن يوحي بما الطاقة إنتاج في الحاد االنخفاض إلى األساس في يرجع ما وهو مايو في املتوقع من

 .أبريل في قوية إنتاج بيانات صدور  بعد الدافعة قوته فقد

 االستثمار شركتي إلى والعلوم الفكرية للملكية وحدتها بيع على اتفقت إنها االثنين يوم رويترز تومسون  قالت 

  .نقدا دوالر مليار 5.22 مقابل آسيا إكويتي برايفت وبارينج كورب أونكس املباشر

 مع تراجع مخزونات السيارات مما ينبئ بأن استثمارات  سجلت مخزونات الجملة األمريكية ارتفاعا طفيفا في مايو

وقالت وزارة التجارة األمريكية  .املخزون ظلت تثقل كاهل النمو االقتصادي على األرجح في الربع الثاني من العام

 باملئة.  1.2يوم الثالثاء إن مخزونات الجملة زادت 

  ارتفعت أسعار النفط اثنين في املئة يوم الخميس مع قيام املتعاملين بتغطية مراكز مدينة بعد يوم من تضرر

تحدة في موسم العطالت العقود اآلجلة للخام في أعقاب بيانات أظهرت ضعف الطلب على الوقود في الواليات امل

وتلقى النفط دعما أيضا من ضعف الدوالر مع صعود الجنيه  .الصيفية وهو ما أثار مخاوف من تخمة في املعروض

 .االسترليني بعد قرار بنك إنجلترا املركزي املفاجيء عدم خفض أسعار الفائدة

 الوزراء رئيس قال أن بعد الجمعة يوم نيويورك سوق  في التعامالت أواخر في وصعد خسائره عن الذهب ارتد 

 في الذهب سعر وصعد .بالحكومة لالطاحة بمحاولة قامت الجيش داخل من مجموعة إن يلدريم علي بن التركي

 2511.22 إلى سابق وقت في هبط كان أن بعد( االونصة) لألوقية دوالر 2556.12 إلى باملئة 1.11 الفورية املعامالت

 .دوالر

 

 

 (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

 17.59 %6.26 %2.04 369.81 18,516.55 18,146.74 داوجونز الصناعي

 20.04 %5.76 %1.49 31.84 2,161.74 2,129.90 211ستاندرد أند بوورز 

 31.76 %0.44 %1.47 72.83 5,029.59 4,956.76 ناسداك

 27.41 %7.08- %3.06 39.69 1,335.71 1,296.02 511يورو فيرست 

 49.80 %6.84 %1.19 78.60 6,669.24 6,590.64 211فوتس ي 

 22.08 %6.29- %4.54 437.24 10,066.90 9,629.66 داكس

 23.94 %5.71- %4.34 181.83 4,372.51 4,190.68 كاك

 19.76 %13.32- %9.21 1,390.87 16,497.85 15,106.98 112نيكاي 

 10.75 %1.16- %5.33 1,095.08 21,659.25 20,564.17 هونج كونج

 16.82 %13.70- %2.22 66.20 3,054.30 2,988.09 شانغهاي
   املصدر: بلومبرغ

 

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

 )%( العام

 %1.19 0.54 45.95 45.41 الخام األمريكي

 %1.82 0.85 47.61 46.76 خام برنت

 %0.68 0.29 42.88 42.59 سلة أوبك

 %2.11- 28.88- 1,337.45 1,366.33 الذهب

LIBOR 3 Months 0.6671 0.68785 0.0207 3.11% 

SIBOR 3 Months 2.22273 2.2218 -0.0009 -0.04% 

 %0.22- 0.23- 103.87 104.1 سيتي بانك للصكوك -مؤشر داوجونز 

 %0.30 0.35 117.20 116.85 مؤشر آيديال ريتنج للصكوك بالدوالر 
 املصدر: بلومبرغ

 

 قسم األبحاث واملشورة

 شركة األول كابيتال      

 

   

 (1151261666رقم ) وسجل تجاري ( 21266-56مرخصة 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

 12.29 %10.18 %4.86 160.80 3,471.90 3,311.10 دبي

 12.12 %6.26 %1.76 79.09 4,576.73 4,497.64 أبوظبي

 11.19 %8.39 %1.43 82.65 5,859.96 5,777.31 مسقط

 13.93 %0.01- %5.50 543.45 10,428.67 9,885.22 الدوحة

 9.73 %3.54- %4.87 54.43 1,172.80 1,118.37 البحرين

 17.97 %4.00- %0.49 26.13 5,390.70 5,364.57 الكويت

 أداء املؤشرات في األسواق الخليجية أخبار األسواق املالية الخليجية والعاملية

 أداء املؤشر في األسواق العاملية

املعادن وبعض املؤشرات أسعار السلع وبعض 

 املختلفة

 إشعار هام:

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

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


