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التغير($) التداول قيمةالتغيرالتداول كميةبالنقاط التغيراإلغالقالمؤشرالسوق

%18.17-        66,447,192%5.01-      307,998,353▼%2.43-▲%1.50▲%0.72        45.67    6,377.00السعري* المالية لألوراق الكويت سوق

%41.52      132,987,420%29.97        11,137,303▲%3.16▲%3.74▲%0.97        31.16    3,250.66األسهم جميع مؤشر* قطر بورصة

%23.90-        98,342,367%8.58-      230,662,414▲%2.61▲%4.01▲%0.33        15.37    4,647.12العام المؤشر* المالية لألوراق أبوظبي سوق

%15.72-      360,647,703%8.26      955,713,732▲%12.06▲%20.33▲%3.45      140.95    4,229.04دبي سوقالمالي دبي سوق

%65.45           1,074,855%270.14          4,653,239▼%2.52-▼%4.09-▼%0.51-          (7.15)    1,390.62العام البحرين البحرين بورصة

%21.87        14,139,478%14.03-        15,664,514▼%0.33-▲%1.35▼%0.59-       (37.75)    306,322.50 مسقط سوق* المالية لألوراق مسقط سوق

%2.77-   2,909,955,819%2.14      409,508,332▲%18.01▲%12.02▲%2.29      219.88    9,834.49الرئيسي المؤشرالسعودية المالية السوق
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 بناءا التقرير هذا بإعداد الكويت، في المال أسواق وهيئة المركزي الكويت بنك ولوائح لقوانين  طبقا مرخصة كويتية استثمار شركة وهي"  كميفك  " (م.ك.م.ش) المالي لالستثمار األوسط والشرق الكويت شركة لدى البحوث إدارة تقوم: القانونية المسؤولية من وإبراء إعفاء

 ولن. استثمارية  جوهرية قرارات أية التخاذ  عليه يعتمد ان واليجوز فيه، ترد أسهم أية بيع أو لشراء توصية أو عرضا التقرير هذا يعتبر وال فقط، النشر ألهداف وذلك مصداقيتها على االعتماد الممكن من والتي أخرى مصادر أية ومن والمتوفرة المنشورة المعلومات على

 أو الشركة على مسؤولية أية دون فقط والنصح المشورة وتقديم الرأي إبداء التقرير هذا مؤدى أن حيث  االستثمارية القرارات  اتخاذ في التقرير هذا على االعتماد نتيجة تحدث خسارة أية تجاه مسؤولية أية" كميفك" المالي لالستثمار األوسط والشرق الكويت شركة تتحمل

 غير" كميفك" شركة أن كما الخاصة، وقراراتهم الماليين مستشاريهم مع وبالتشاور الخاصة االستثمارية وقناعاتهم أهدافهم على بناءا التقرير بهذا المشمولة المالية لألوراق والشراء البيع عمليات بشان االستثمارية قراراتهم اتخاذ المستثمرين على يتعين وعليه. موظفيها

 هذا في الواردة عام بشكل البيانات صحة لضمان القصوى  العناية بذل من وبالرغم. التقرير هذا في مذكور تقدير أو توقع أو رأي في تغير أو التقرير، هذا في  الواردة األمور من أي تغير حول إعالن أو إشعار تصدر أن أو التقرير هذا تعديل أو تنقيح أو بتحديث ملزمة

 استنتاجاتهم إال هي ما المحللين من الواردة والتقديرات التقرير هذا في مدرجة تكون قد آراء أية أن كما. التقرير بهذا الواردة المعلومات كفاية أو دقة عدم عن مسؤولية أدنى يتحمل لن موظفيها من أي أو المالي لالستثمار األوسط والشرق الكويت شركة من أيا أن إال التقرير

 الرسوم أو اآلراء أو التحليالت أو المعلومات أو التقرير هذا على االعتماد وإمكانية ودقة بكمال تفيد نوع آي من ضمنية أو صريحة إعالنات أو ضمانات أية تقدم ال الشركة أن كما. بسببها الغير تجاه قانونية مسؤولية أية يتحملوا ولن لهم ملزمة غير وهي فقط الشخصية

ً غرض ألي ثباتها حول أو التقرير بهذا المذكورة البيانية  التفصيلية المعلومات من المزيد لدينا يتوفر. القانونية للمساءلة المخالف تعرض إال و" كميفك" شركة من المسبقة  الصريحة  الكتابية الموافقة دون نسخه أو التقرير هذا توزيع أو نشر إعادة نحذرمن إننا كما. كان أيا

.الطلب عند التقرير هذا عن

الخليجية األسهم ألسواق األسبوعي األداء

اليومية التداول متوسطات

السنوي التغيرالشهري التغيراألسبوعي التغير

.الموازي السوق تشمل ال المالية لألوراق الكويت سوق في التداول وقيمة كمية* 

.الخزينة أذونات تشمل ال قطر بورصة في التداول وقيمة كمية* 

.ETF والـ السندات تشمل ال المالية لألوراق أبوظبي سوق في التداول وقيمة كمية* 

.الثالثة والسوق السندات تشمل ال المالية لألوراق مسقط سوق في التداول وقيمة كمية* 
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