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 ألسواق الماليةالشهري ل كابيتال وبارا تقرير  2019 يوليو
 

السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(13.02) (3.20) (124.28) 3,884.91 3,760.63

11.57 (1.01) (89.14) 8,821.76 8,732.62

20.42 4.88 284.53 5,832.13 6,116.66

2.00 0.47 49.33 10,455.67 10,505.00

15.74 5.21 76.64 1,471.04 1,547.68

15.36 9.77 259.75 2,658.63 2,918.38

8.20 6.79 337.95 4,979.95 5,317.90

ي المالي سوق دب 

ي لألوراق المالية سوق أبوظب 

 المصدر: بلومبرج وأوبار كابيتال 

بورصة البحرين

ات أسواق األسهم الخليجية مؤشر

سوق مسقط لألوراق المالية

السوق المالية السعودية

بورصة الكويت

بورصة قطر

 
 

أبريل 2019مايو 2019يونيو 2019يوليو 2019مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

7.397.687.748.20سوق مسقط 30 *

20.2719.8819.3421.08السوق المالية السعودية

15.6516.4915.6015.60سوق الكويت لألوراق المالية

14.7714.6914.4514.51بورصة قطر

11.6310.7610.489.32سوق البحرين لألوراق المالية

ي المالي 11.6111.8311.3711.62سوق دب 

ي لألوراق المالية 15.4314.7614.3714.82سوق أبوظب 

13.8213.7313.3413.59المعدل السواق الخليج

/ )إجمالي حقوق المساهمين ÷ عدد االسهم( لجميع شركات األسواق الخليجية باستثناء سوق مسقط دفترية )مرة( = سعر االغالق  قيمة ال ى ال / ربحية السهم .  السعر ال ربحية )مرة( = سعر االغالق   المصدر: بلومبيرج* ، مكرر ال
 

العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة ي أسعار السلع
 
التغير ف

% %

12.57 (0.43) ميل            61.89 خام برنت اآلجل للب 

16.35 (1.21) ميل            55.66 خام غرب تكساس اآلجل للب 

12.72 3.64 الذهب لألوقية       1,441.75

4.57 5.81 الفضة لألوقية            16.20

6.19 1.76 بالتينيوم لألوقية          844.90

(3.95) (2.68) ي       5,729.50 النحاس طن مبر

(4.12) (0.67) ي       1,770.00 األلمنيوم طن مبر

(3.41) 3.01 ي       1,952.00 الرصاص طن مبر

(4.74) (5.20) ي       2,350.00 الزنك طن مبر

35.17 19.47 ي     14,450.00 النيكل طن مبر

 المصدر: بلومبيرج )Bloomberg(، األرقام محدثة للساعة الثالثة بتوقيت مسقط
 

العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية
% % أوروبا

10.09 (1.93) ا     7,407.06 انجلبر فايننشال تايمز

12.44 (5.54) المانيا   11,872.44 داكس

13.28 (4.20) فرنسا     5,359.00 كاك 40 
% % الواليات المتحدة االمريكية

13.54 (1.62) ات المتحدة   26,485.01 الوالي داو جونز

16.96 (1.95) ات المتحدة     2,932.05 الوالي ي 500 أس آند ب 

20.63 (1.93) ات المتحدة     8,004.07 الوالي ناسداك
% % آسيا الباسيفيكية 

5.36 (3.03) اليابان   21,087.16 نيكاي 225

4.15 (6.45) هونج كونج   26,918.58 هانج سينج
% % ات االسواق العربية مؤشر

(1.39) (0.65) تونس     7,170.47 بورصة تونس

3.83 (4.26) مرص   13,534.59 البورصة المرصية

(2.14) (0.39) االردن     1,867.92 بورصة عمان

0.22 1.96 ن        530.51 فلسطي  ن لألوراق المالية سوق فلسطي 

(16.27) (3.76) لبنان        817.86 وت بورصة بب 

% % إم اس سي آي 

40.64 3.39 البحرين        101.68

27.60 3.03 الكويت        722.83

(6.42) 2.86 عمان        483.05

(6.34) (1.39) قطر        821.88

8.20 6.46 االمارات        365.20
6.91 2.18 األسواق الخليجية        507.17

المصدر: بلومبيرج )Bloomberg(، األرقام محدثة للساعة الثالثة بتوقيت مسقط  
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 سوق مسقط لألوراق المالية
 

 

 

 

) مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية حسب االغالق )اللون األحمر( وحجم السيولة )اللون األحمر( لمدة سنة مقارنة مع المتوسط المتحرك 10 أيام )اللون األخض 
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 التغير الشهر السابق الشهر الحالي ملخص السوق 

العام %الشهر % نقطة

مان 20
ُ
(8.94)(1.20)(9.69)    809.45   799.76مؤشر أوبار كابيتال ع

ي 50  28.392.029.61       1,435.541,407.15مؤشر أوبار كابيتال خليج 

ق األوسط وشمال افرقيا200  1086.9634.313.167.29      1,121.27مؤشر أوبار كابيتال للشر

يعة (12.63)(4.36)(23.57)540.73         517.16مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشر

(13.02)(3.20) (124.28)3,760.633,884.91مؤشر سوق مسقط 30 

 (7.41) (22,871)285,979308,850األسهم المتداولة )باأللف(

) ي
 (30.47) (16,400)37,43053,830القيمة المتداولة )باأللف ريال عمابن

  
عدد السندات المتداولة9,985عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

163,520
 

 
 
ً
 بالقيمة نسبة التغير التغير السعر األكير ارتفاعا

ً
القيمة السعر األكير نشاطا

كات  كات  %ر. ع.ر. ع.الشر ألف ر. ع.ر. ع.الشر

0.34019,475.69اومنفيست 0.1140.0190.20اعالف ظفار 

0.17410,185.53كلية مـجان0.0710.0110.18االسماك العمانية 

0.0803,184.04جلفار للهندسة والمقاوالت0.0640.0080.14الخليجية لخدمات اإلستثمار

0.4082,786.37بنك مسقط0.3640.0300.09 ريسوت لإلسمنت 

0.1421,403.21بنك ظفار0.1420.0100.08بنك ظفار

 
ً
 بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكير انخفاضا

ً
الكميةالسعر األكير نشاطا

كات  كات %ر. ع.ر. ع.الشر  باآلالفر. ع.الشر

0.34058,196اومنفيست (0.17)(0.031)0.151الغاز الوطـنـية  

0.17457,873كلية مـجان(0.16)(0.024)0.130الوطنية العمانية للهندسة 

0.08038,643جلفار للهندسة والمقاوالت(0.15)(0.041)0.229 الجزيرة للمنتجات الحديدية    

0.06421,145الخليجية لخدمات اإلستثمار(0.13)(0.016)0.105العمانية لخدمات التمويل 

 0.07114,900االسماك العمانية (0.10)(0.011)0.101صحار للطاقة 
       ة                  صد :   ق   ق   أل   ق 
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 الحالي عددالرمز القطاعات 
العائد منذ بداية النقاطالعائد منذ بداية النقاطالمؤشر السابق المؤشر

ج كاتبلومبير العام %للعامالشهر %للشهر  الشر

BKINV136,110.326,283.35(173)(2.75)(717)(10.50)القطاع المالي 

INDSI104,414.294,622.92(209)(4.51)(577)(11.56)قطاع الصناعة

SINSI71,838.601,915.80(77)(4.03)(452)(19.72)قطاع الخدمات   
 

ات الرئيسية - القطاعات  السعر ال القيمة مكرر ربحية المؤشر

األعىل
 
ية )مرة( السهم )مرة(األدن   الدفير

3,992.953,874.147.390.78مؤشر سوق مسقط

6,397.456,252.570.76القطاع المالي

4,809.134,606.320.71قطاع الصناعة

1,983.191,905.740.91قطاع الخدمات 

)Bloomberg( مالية، بلومبيرج المصدر: موقع سوق مسقط لالوراق ال

االسبوع -52

 
 

 

       
   

       
  

   
  

    
   

 

اءالتداول بالجنسية شر

 

30,421.1عمانيون 

2,695.5خليجيون 

220.5عرب

4,092.8أخرى

ي
 
 القيمة ألف ريال عمان

 
 

 

       
   

       
  

   
  

    
   

 

بيعالتداول بالجنسية

28,277.0عمانيون 

3,033.7خليجيون 

531.7عرب

5,587.5أخرى

ي 
 
 القيمة ألف ريال عمان

 
 

سندات التنمية الحكومية

داداالصدار خ االسير (تاري     ي
 
خ االدراجسعر الفائدةقيمة االصدار )ريال عمان تاري    

24 يونيو 2012%19100,000,0005.50 يونيو 402022

20 مايو 2013 %4.25 80,000,000 13 مايو 422020

15 ديسمب  2014 %3.00 200,000,000 15 ديسمب  452019

اير 2025 46 04 مارس 2015 %4.50 200,000,000 23 فب 

11 أغسطس 2015%09300,000,0003.00 أغسطس 472020

اير 482021 اير 2016 %3.50 100,000,000 22 فب  24 فب 

04 مايو 2016 %1.00 100,000,000 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016%03100,000,0005.00 أكتوبر 2022 50

01 يناير 2017%27150,000,0005.50 ديسمب  512026

اير 522024 اير 2017%20150,000,0005.00 فب  26 فب 

21 مايو 2017%15150,000,0005.25 مايو 532023

25 سبتمب  2017%20150,000,0005.75 سبتمب  542027

24 ديسمب  2017%19150,000,0005.25 ديسمب  552024

03 مارس 2018%03150,000,0006.00 يناير 562028

03 يوليو 2018%28100,000,0004.75 يونيو 572023

26 سبتمب  2018%25150,000,0005.75 ديسمب  582025

23 ديسمب  2018%18100,000,0005.00 ديسمب  592023

مالية المصدر: سوق مسقط لألوراق ال  
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 تداول -السوق المالية السعودية 
ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  التغير منذ بداية الشهر اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

9.26% -1.01% 8,821.76 8,732.62 السوق المالية السعودية

109,289.30 91,635.62 حجم التداوالت )000(

2,509.27 2,611.65 قيم التداوالت )000( ر.س.

0.00 0.00 ات الفرعية  المؤشر

6.50% -2.42% 4,284.10 4,180.31 إنتاج األغذية

7.44% 5.11% 4,289.48 4,508.47 الخدمات التجارية والمهنية

1.06% -2.84% 5,557.58 5,400.01 المواد االساسية

10.57% 5.03% 3,672.62 3,857.34 النقل

-8.17% -0.89% 4,543.64 4,503.13 الطاقة

24.56% 4.68% 4,068.35 4,258.88 المرافق العامة

-5.21% 0.94% 3,466.97 3,499.48 السلع طويلة االجل

19.83% 3.32% 3,461.29 3,576.07 الخدمات االستهالكية

3.74% -4.18% 11,288.58 10,817.05 اإلعالم

15.30% -1.80% 8,720.43 8,563.64 البنوك

-4.30% 0.35% 3,349.78 3,361.35 االستثمار والتمويل

4.42% 2.95% 4,266.22 4,392.07 ن  التأمي 

-2.21% 0.26% 3,209.43 3,217.72 إدارة وتطوير العقارات

25.43% 3.83% 6,567.08 6,818.81 االتصاالت

7.77% 0.85% 7,375.24 7,437.73 تجزئة السلع الكمالية

10.20% 8.54% 6,274.96 6,810.78 تجزئة األغذية

1.68% 0.08% 3,833.65 3,836.57 الرعاية الصحية

-12.59% -1.32% 3,502.64 3,456.47 االدوية

6.22% 2.71% 3,773.47 3,875.70 الصناديق العقارية المتداولة

-1.33% 2.84% 3,763.66 3,870.37  السلع الرأسمالية
 

القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر   

ً
األسهم األكير ارتفاعا القيمة السوقية للسوق

.آالف ر.س ر.س. كات  الشر % ر.س. كات  الشر مليار

286,808.2 67.00 مرصف الراججي 16.63% 56.70 اسمنت الجنوبية ريال سعودي دوالر أمريكي

243,684.5 104.20 سابك 16.28% 14.18 اسمنت تبوك 2038.80 550.48

226,534.5 24.88 بنك اإلنماء 13.85% 29.85 اسمنت العربية

68,975.7 53.30 البنك األهلي التجاري   13.39% 12.10 الخليجية العامة

56,599.6 11.16 دار االركان 13.12% 13.84 زين السعودية  

الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا كات  عدد الشر

ر.س. بآالالف كات  الشر % ر.س. كات  الشر

9,042.6 24.88 بنك اإلنماء -14.80% 15.12 أسيج

4,999.3 11.16 دار االركان -10.12% 15.08 كة التصنيع الوطنية شر

4,175.8 67.00 مرصف الراججي -8.62% 17.80 كة الباحة لإلستثمار والتنمية شر

3,043.4 9.16 ع  مجموعة الشيــــ -8.27% 30.15 سامبا 17 133 39

2,896.5 13.84 زين السعودية   -8.18% 9.16 ع   مجموعة الشيــــ
 

 بورصة قطر
ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  التغير منذ بداية الشهر اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

0.54% 0.47% 10,455.67 10,505.00 مؤشر بورصة قطر

51,213.37 77,113.39 مجموع التداوالت )000(

188,744.20 246,725.80 قيم التداوالت )000( ر.ق

غ  المصدر: بلومبير
 

القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر   

ً
األسهم األكير ارتفاعا القيمة السوقية للسوق

.آالف ر.ق ر.ق. كات  الشر % ر.ق. كات  الشر مليار

61,971.6 19.15 ي
الوطبن 13.16% 2.15 السينما ريال قطري دوالر أمريكي

23,635.8 11.00 صناعات قطر 10.25% 13.75 زاد القابضة 507.01 139.29

18,484.9 16.12 المرصف 9.41% 7.27 الرعاية

17,712.8 2.65 بنك الدوحة 8.53% 3.18 البنك األهلي

11,937.9 15.60 الكهرباء والماء 3.41% 2.65 بنك الدوحة

الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا كات  عدد الشر

ر.ق. بآالالف كات  الشر % ر.ق. كات  الشر

11,112.3 0.37 األول -91.40% 3.65 ن العامة للتأمي 

9,420.9 0.67 ازدان القابضة -90.81% 1.10 ن الدوحة للتأمي 

8,156.1 0.78 مزايا قطر -90.59% 0.67 ازدان القابضة

6,465.7 2.65 بنك الدوحة -90.19% 5.00 الخليج للمخازن 3 13 4

3,177.4 19.15 ي
الوطبن -89.93% 1.40 المتحدة للتنمية  
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 دبي المالي  سوق
ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  التغير منذ بداية الشهر اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

12.85% 9.77% 2,658.63 2,918.38 ي المالي  سوق دب 
مؤشر

154,141.90 209,486.80 مجموع التداوالت )000(

120,546.60 321,404.80 قيم التداوالت )000( درهم

ات الفرعية  المؤشر

12.12% 18.00% 4,077.63 4,811.75 العقارات واإلنشاءات الهندسية

16.60% 4.21% 2,462.55 2,566.32 البنوك

8.57% 13.14% 2,059.06 2,329.59 اإلستثمار والخدمات المالية

26.07% 11.56% 1,607.55 1,793.46 ن التأمي 

-3.84% 14.26% 119.57 136.62 السلع اإلستهالكية

-8.50% 4.39% 538.32 561.94 الخدمات

18.18% 8.33% 98.82 107.05 الصناعة 

10.73% 8.35% 869.28 941.86 اإلتصاالت

4.10% 4.92% 737.05 773.31 النقل

غ  المصدر: بلومبير
 

القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر   

ً
األسهم األكير ارتفاعا القيمة السوقية للسوق

آالف درهم درهم كات  الشر % درهم كات  الشر مليار

109,732.6 5.27 إعمار العقارية  33.10% 0.91 ي المالي  سوق دب  ي
ر
درهم إماران دوالر أمريكي

33,803.1 5.28 ي اإلسالمي بنك دب  27.56% 2.87 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة  292.05 78.85

33,134.4 0.91 ي المالي  سوق دب  24.26% 0.33 أمالك للتمويل 

26,423.4 0.92 ي اف اتش المالية  مجموعة ج  23.71% 5.27 إعمار العقارية 

14,077.9 1.34 ي لإلستثمار  دب  21.15% 0.25 كة اإلستشارات المالية الدولية  شر

الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا كات  عدد الشر

درهم بآالالف كات  الشر % درهم كات  الشر

35,232.5 0.91 ي المالي  سوق دب  -13.30% 6.13 ي للمخازن العمومية 
كة أجيليبر شر

28,008.5 0.92 ي اف اتش المالية  مجموعة ج  -10.06% 1.42 تكافل اإلمارات 

24,461.1 0.33 كة ديار للتطوير  شر  -  -  - 

19,949.3 5.27 إعمار العقارية   -  -  - 15 14 8

18,055.5 0.35 االتحاد العقارية   -  -  -  
 

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية 
ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  التغير منذ بداية الشهر اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

5.40% 6.79% 4,979.95 5,317.90 ي لألوراق المالية  سوق أبوظب 
مؤشر

103.26% 54,303.94 110,380.30 مجموع التداوالت )000(

147.13% 106,702.50 263,692.40 قيم التداوالت )000( درهم

ات الفرعية  المؤشر

9.04% 7.13% 9,914.29 10,621.19 البنوك

-2.00% 3.36% 4,132.56 4,271.30 اإلتصاالت

3.24% 20.96% 1,724.97 2,086.57 الخدمات اإلستهالكية

-12.02% 0.76% 1,867.93 1,882.18 ن التأمي 

-10.03% 6.74% 1,415.40 1,510.79 الصناعة

-47.06% 7.59% 1,399.06 1,505.26 اإلستثمار والخدمات المالية

1.87% 5.90% 1,640.93 1,737.78 الطاقة

-2.35% 1.58% 2,397.52 2,435.39 الخدمات

34.27% 21.37% 2,930.08 3,556.29 التطوير العقاري

غ  المصدر: بلومبير
 

القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر   

ً
األسهم األكير ارتفاعا القيمة السوقية للسوق

آالف درهم درهم كات  الشر % درهم كات  الشر مليار

62,553.6 8.81 ي التجاري  بنك أبوظب  56.83% كة العالمية القابضة لزراعة األسماك 2.19 الشر ي
ر
درهم إماران دوالر أمريكي

33,855.0 16.64 اتصاالت 27.66% 0.83 البنك التجاري الدولي  266.65 72.00

28,471.1 5.04 ي االسالمي مرصف أبوظب  26.24% 1.78 ي لبناء السفن  كة ابوظب 
شر

24,988.8 1.02 دانة غاز  25.19% 0.48 كة أركان لمواد البناء شر

19,570.9 0.48 كة أركان لمواد البناء شر 22.22% 2.23 كة الدار العقارية  شر

الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا كات  عدد الشر

درهم بآالالف كات  الشر % درهم كات  الشر

38,821.9 0.48 كة أركان لمواد البناء شر -88.50% 7.00 أريد

23,698.9 1.02 دانة غاز  -12.76% كة أم القيوين لإلستثمارات العامة0.86 شر

7,470.9 2.23 كة الدار العقارية  شر -10.77% 1.74 الخليج اإلستثمارية

6,967.1 8.81 ي التجاري  بنك أبوظب  -10.13% 2.75 ن ي الوطنية للتأمي  كة أبوظب 
شر 42 7 11

6,519.1 كة العالمية القابضة لزراعة األسماك 2.19 الشر -9.66% 1.31 ع الطبية كة الخليج للمشاريــــ شر  
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 بورصة الكويت
ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  التغير منذ بداية الشهر اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

4.88% 5,832.13 6,116.66 مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية 

155.90 247.00 مجموع التداوالت )000(

24,103.73 40,260.59 قيم التداوالت )000( د.ك

ات الفرعية  المؤشر

-3.26% 4.81% 902.91 946.38 الصناعة 

30.18% 5.20% 1,354.33 1,424.82 البنوك

18.17% 0.26% 779.84 781.85 السلع اإلستهالكية

-1.37% 2.80% 952.04 978.69 الخدمات اإلستهالكية

11.59% 3.66% 934.27 968.48 العقاري

14.25% 3.59% 1,036.72 1,073.99 الخدمات المالية 

22.94% 8.35% 991.61 1,074.45 اإلتصاالت 

0.56% 1.07% 942.05 952.13 الرعاية الصحية 

-5.87% 1.04% 931.81 941.46 ن  التأمي 

-11.88% -0.54% 1,106.29 1,100.29 المواد األساسية 

2.68% 1.78% 1,150.69 1,171.21 النفط والغاز 

-34.26% -16.96% 622.01 516.53  التكنولوجيا 
 

القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر   

ً
األسهم األكير ارتفاعا القيمة السوقية للسوق

.آالف د.ك فلس كات  الشر % فلس كات  الشر مليار

4,403,210.0 994.00 ي
بنك الكويت الوطبن 40.67% 55.90 كة ايفا للفنادق والمنتجعات شر ي

ر
دينار كون دوالر أمريكي

4,207,406.0 289.00 البنك االهلي المتحد 40.06% ق األوسط لالستثمار المالي53.90
كة الكويت و الشر شر 34.83 115.28

2,305,870.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة( 253.00 36.07% 68.60 كة العيد لالغذية شر

2,074,259.0 592.00 كة االتصاالت المتنقلة شر 34.04% كة للمقاوالت253.00 كة المجموعة المشبر شر

2,042,985.0 316.00 بنك الخليج 28.18% 143.00 كة االستثمارات الوطنية شر

الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا كات  عدد الشر

فلس بآالالف كات  الشر % فلس كات  الشر

49,822.5 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار29.80 -49.55% 60.00 كة حيات لإلتصاالت شر

16,370.3 55.50 كة أعيان لالجارة واالستثمار شر -38.60% كة ادارة االمالك العقارية - ريم102.00 شر

14,710.0 289.00 البنك االهلي المتحد -33.90% 20.00 كة التعمب  لإلستثمار العقاري شر

12,430.8 86.00 كة عقارات الكويت شر -28.57% كة المعادن والصناعات التحويلية49.00 شر 57 45 61

11,807.1 71.60 ي اف اتش المالية  مجموعة ج  -26.67% 16.50 كة الدولية للمنتجعات  الشر
 

 بورصة البحرين
ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  التغير منذ بداية الشهر اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

15.82% 5.21% 1,471.04 1,547.68 مؤشر بورصة البحرين

6,028.59 4,224.47 مجموع التداوالت )000(

4,653.14 1,641.22 قيم التداوالت )000( ب.د.

ات أخرى  مؤشر

32.54% 8.12% 3,380.38 3,654.76 البنوك

-10.43% -3.73% 2,491.12 2,398.30 الفنادق والسياحة

-26.90% 2.08% 680.40 694.54 الصناعة 

-15.13% -0.85% 1,394.08 1,382.25 ن التأمي 

16.57% 3.75% 1,364.53 1,415.65 الخدمات 

غ  المصدر: بلومبير
 

القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر   

ً
األسهم األكير ارتفاعا القيمة السوقية للسوق

ي
آالف دينار بحريبن ي

دينار بحريبن كات  الشر % ي
دينار بحريبن كات  الشر مليار

466.7 0.94 البنك األهلي المتحد ش.م.ب 14.29% 0.53 بنك البحرين والكويت ش.م.ب ي
دينار بحرين  دوالر أمريكي

463.5 كة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب0.38 شر 11.36% 0.10 زين البحرين 9.14 24.23

167.6 كة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب0.84 شر 10.77% 0.07 بنك اإلثمار ش.م.ب

132.7 0.24 ي اف اتش المالية ش.م.ب مجموعة ج  9.36% 0.24 ي اف اتش المالية ش.م.ب مجموعة ج 

41.1 0.21 عقـارات السيف ش.م.ب 9.21% 0.94 البنك األهلي المتحد ش.م.ب

الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا كات  عدد الشر

ي بآالالف
دينار بحريبن كات  الشر % ي

دينار بحريبن كات  الشر

1,208.0 كة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب0.38 شر -20.63% 0.06 ي التجاري ش.م.ب المرصف الخليج 

515.5 0.24 ي اف اتش المالية ش.م.ب مجموعة ج  -8.00% 0.16 اد االستثمارية ش.م.ب كة استب  شر

499.1 0.94 البنك األهلي المتحد ش.م.ب -3.70% 0.24 إنوفست ش.م.ب

220.0 0.10 زين البحرين -2.52% 0.31 ن ش.م.ب كة البحرينية الكويتية للتأمي  الشر 28 4 7

200.0 كة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب0.84 شر -1.96% 0.10 كة ناس ش.م.ب شر  
 

 

6 



 www.u-capital.netاإللكتروني الموقع  I info@u-capital.net I رونيالبريد اإللكت I +968 24949099فاكس:  I+968 24949004/672هاتف:  I 1279406رقم السجل التجاري:  I البريد المركزي، سلطنة عمان – 111ر.ب.  1137ص.ب. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالا
 

  capital.net-www.u الموقع اإللكتروني:
 1137صندوق البريد: 
، سلطنة عمان 111الرمز البريدي:   

+968 9424 9004الهاتف:   
+968 9424 9099الفاكس:   

 research@u-capital.netالبريد اإللكتروني: 
 

 
 

 في الواردة المعلومات تكون أن لىعوعلى الرغم من الحرص الشديد  ( بناء على معلومات متاحة للجمهور.U Capitalوبار كابيتال ش.م.ع.م. )ا بواسطة هذا التقرير إعداد تم: المسؤولية إخالء
 .يرهذا التقر في الواردة المعلومات كفاية أو دقة عدم مسؤولية يتحملون ال موظفيها أو/كابيتال ووبار االنشر إال أن  وقت في مضللة غير أو صحيحة التقرير
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