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 ألسواق الماليةالشهري ل كابيتال وبارا تقرير  2017ديسمبر 
 

السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(11.82) (0.20) (10.34) 5,109.62 5,099.28

0.22 3.17 222.35 7,003.97 7,226.32

11.48 3.41 211.51 6,196.50 6,408.01

(18.33) 10.49 809.12 7,714.26 8,523.38

9.12 3.74 48.00 1,283.71 1,331.71

(4.55) (1.46) (50.10) 3,420.17 3,370.07

(3.25) 2.69 115.37 4,283.07 4,398.44

بورصة البحرين

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

سوق مسقط لألوراق المالية

السوق المالية السعودية

بورصة الكويت

بورصة قطر

سوق دبي المالي

سوق أبوظبي لألوراق المالية

ال  ابيت ار ك   المصدر: بلومبرج وأوب
 

سبتمبر 2017أكتوبر 2017نوفمبر 2017ديسمبر 2017مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

12.2512.2611.4311.73سوق مسقط 30 *

17.0816.4416.5217.72السوق المالية السعودية

15.6514.8817.9318.23سوق الكويت لألوراق المالية

13.7812.3512.9515.19بورصة قطر

7.877.127.157.65سوق البحرين لألوراق المالية

21.2921.6223.4024.12سوق دبي المالي

15.7715.3516.3716.51سوق أبوظبي لألوراق المالية

14.8114.2915.1115.88المعدل السواق الخليج

اء سوق مسقط استثن ات األسواق الخليجية ب اهمين ÷ عدد االسهم( لجميع شرك الي حقوق المس / )إجم ترية )مرة( = سعر االغالق  دف قيمة ال ى ال / ربحية السهم .  السعر ال  المصدر: بلومبيرج* ، مكرر الربحية )مرة( = سعر االغالق 
 

العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة التغير في أسعار السلع

% %

14.15 7.27 خام برنت اآلجل للبرميل            66.87

6.17 5.17 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل            60.42

13.09 2.20 الذهب لألوقية       1,303.05

6.42 3.07 الفضة لألوقية            16.94

2.99 (1.29) بالتينيوم لألوقية          930.50

30.92 7.17 النحاس طن متري       7,247.00

33.96 10.74 األلمنيوم طن متري       2,268.00

23.36 0.71 الرصاص طن متري       2,487.50

28.84 5.16 الزنك طن متري       3,319.00

27.35 14.85 النيكل طن متري     12,760.00

الثة بتوقيت مسقط ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج 
 

العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

7.63 4.93 انجلترا     7,687.77 فايننشال تايمز

12.51 (0.82) المانيا   12,917.64 داكس

9.26 (1.12) فرنسا     5,312.56 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

25.08 1.84 الواليات المتحدة   24,719.22 داو جونز

19.42 0.98 الواليات المتحدة     2,673.61 أس آند بي 500

28.24 0.43 الواليات المتحدة     6,903.39 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية 

19.10 0.18 اليابان   22,764.94 نيكاي 225

35.99 2.54 هونج كونج   29,919.15 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

14.45 0.96 تونس     6,281.83 بورصة تونس

21.98 3.27 مصر   15,058.40 البورصة المصرية

(2.00) 0.20 االردن     2,126.78 بورصة عمان

8.38 3.73 فلسطين        574.58 سوق فلسطين لألوراق المالية

(5.21) 3.20 لبنان     1,148.57 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

4.53 (2.90) البحرين          76.44

12.78 1.36 الكويت        506.76

(16.11) (1.97) عمان        559.03

(14.38) 14.77 قطر        708.25

(1.28) (0.17) االمارات        383.11

(3.71) 4.36 األسواق الخليجية        444.87

الثة بتوقيت مسقط   ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج
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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 األخضر(
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 التغير الشهر السابق الشهر الحالي ملخص السوق 

العام %الشهر % نقطة

(7.47)(1.29)(12.70)    986.99   974.29مؤشر أوبار كابيتال ُعمان 20

(2.72)24.042.14       1,146.241,122.20مؤشر أوبار كابيتال خليجي 50 

(2.21)970.4425.642.64         996.08مؤشر أوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال افرقيا200 

(17.88)(0.64)(4.61)718.25         713.64مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(11.82)(0.20) (10.34)5,099.285,109.62مؤشر سوق مسقط 30 

 (62.37) (276,784)167,016443,801األسهم المتداولة )باأللف(

 (62.16) (101,881)62,012163,893القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني(
  

عدد السندات المتداولة7,534عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

610,701
 

 
الحصة من السوقالقيمة السعر األكثر نشاطاً بالقيمة نسبة التغير التغير السعر األكثر ارتفاعاً 

 ألف ر. ع.ر. ع.الشركات  %ر. ع.ر. ع.الشركات 

%103.09524,948.9940.23 سندات التنمية الحكومية 0.1450.02925.0055 المتحدة للتمويل

%0.3946,424.1610.36 بنك مسقط1.0000.10812.11 المها لتسويق المنتجات النفطية

%0.3104,327.226.98 الوطنية للتأمين الحياة والعام0.2430.02310.46 الخـليج الدوليـة للكيماويات

%0.1382,471.863.99 العنقاء للطاقة0.2220.02110.45 بنك ظفار

عمـانية للتسـويـق0.2970.02710.00 النهضة للخدمات %1.7802,112.793.41 شل اـل

الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

  باآلالفر. ع.الشركات %ر. ع.ر. ع.الشركات 

%0.13818,26610.94 العنقاء للطاقة(66.67)(0.010)0.005 بنك ظفار حق أفضلية

%0.07516,3439.79 جلفار للهندسة والمقاوالت(7.41)(0.002)0.025 صناعة مواد البناء

%0.39416,0589.61 بنك مسقط(6.98)(0.003)0.040 الحسن الهندسـية

%0.31013,3868.01 الوطنية للتأمين الحياة والعام(6.67)(0.006)0.084 الباطنة للتنمية واالستثمار

 %0.14711,1506.68 األسماك العمانية(4.88)(0.040)0.780 ريسوت لالسمنت
 المالية و وبار كابيتالالمصدر: سوق مسقط لألوراق 
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العائد منذ بداية النقاطالعائد منذ بداية النقاطالمؤشر السابق المؤشر الحالي عددالرمز القطاعات 

العام %للعامالشهر %للشهر  الشركاتبلومبيرج

BKINV137,474.167,451.72220.30(198)(2.58)القطاع المالي 

INDSI106,833.396,791.31420.62(574)(7.75)قطاع الصناعة

SINSI72,643.432,580.42632.44(415)(13.58)قطاع الخدمات   
 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

5,869.594,879.0712.251.16مؤشر سوق مسقط

8,274.987,100.260.79القطاع المالي

9,662.076,624.291.33قطاع الصناعة

3,043.312,410.701.07قطاع الخدمات 

)Bloomberg( الية، بلومبيرج المصدر: موقع سوق مسقط لالوراق الم

االسبوع -52
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شراءالتداول بالجنسية

 

49,299.4عمانيون 

5,195.9خليجيون 

330.7عرب

7,186.1أخرى

 القيمة ألف لاير عماني

 
 

 

 ما يو 
90 

   ي يو
  

 ر 
0 

  ر 
  

 

بيعالتداول بالجنسية

55,680.5عمانيون 

2,886.9خليجيون 

296.1عرب

3,148.6أخرى

 القيمة ألف لاير عماني 

 
 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراجسعر الفائدةقيمة االصدار )لاير عماني(تاريخ االسترداداالصدار

24 يونيو 2012 %5.50 100,000,000 19 يونيو 402022

28يناير 2013 %3.25 100,000,000 05 ديسمبر412017

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

11 ديسمبر 2013 %3.00 100,000,000 25 نوفمبر 442018

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

04 مارس 2015%23200,000,0004.50 فبراير 462025

04 مارس 2015%9300,000,0003.00 أغسطس 472020

24 فبراير 2016%22100,000,0003.50 فبراير 482021

04 مايو 2016%25100,000,0001.00 أبريل 492023

13 أكتوبر 2016%3100,000,0005.00 أكتوبر 502022

01 يناير 2017%27150,000,0005.50 ديسمبر 512026

الية المصدر: سوق مسقط لألوراق الم  
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 تداول -السوق المالية السعودية 
ملخص مؤشرات السوق

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

0.22% 3.17% 7,003.97 7,226.32 السوق المالية السعودية

168,955.90 264,210.63 حجم التداوالت )000(

3,292.17 4,858.62 قيم التداوالت )000( ر.س.

0.00 0.00 المؤشرات الفرعية 

-0.09% -2.71% 5,034.03 4,897.43 إنتاج األغذية

-16.62% 6.38% 3,953.76 4,206.16 الخدمات التجارية والمهنية

1.41% 4.49% 4,836.47 5,053.62 المواد االساسية

-21.33% 5.42% 3,805.68 4,011.84 النقل

-14.01% 7.32% 3,987.95 4,279.85 الطاقة

-6.15% -11.62% 5,161.01 4,561.31 المرافق العامة

-10.87% 5.80% 3,913.60 4,140.63 السلع طويلة االجل

-23.75% 3.01% 3,577.12 3,684.83 الخدمات االستهالكية

51.08% 8.79% 7,111.12 7,736.38 اإلعالم

8.20% 3.17% 5,332.79 5,501.85 البنوك

-19.18% 8.40% 3,717.64 4,029.94 االستثمار والتمويل

-3.84% 0.96% 4,678.98 4,724.05 التأمين 

-6.36% 7.72% 4,360.39 4,697.18 إدارة وتطوير العقارات

-15.00% 3.10% 4,124.31 4,252.20 االتصاالت

14.72% 1.16% 5,568.47 5,632.97 تجزئة السلع الكمالية

11.03% -0.48% 5,637.20 5,610.27 تجزئة األغذية

-11.45% 0.52% 4,420.15 4,443.12 الرعاية الصحية

-26.23% 5.61% 3,759.90 3,970.98 االدوية

-7.35% 3.47% 4,477.33 4,632.68 الصناديق العقارية المتداولة

-13.01% 10.25% 3,937.49 4,341.00 السلع الرأسمالية

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً  القيمة السوقية للسوق

.آالف ر.س ر.س. الشركات  % ر.س. الشركات  مليار

1,517,861.5 14.40 دار االركان 51.26% 14.40 دار االركان لاير سعودي دوالر أمريكي

596,337.3 101.95 سابك 33.94% 33.82 اسمنت ينبع 1688.27 455.83

481,185.6 19.13 بنك اإلنماء 32.62% 9.96 شركة كيمائيات الميثانول

195,841.8 64.62 مصرف الراجحي 31.03% 10.43 اسمنت نجران

146,748.0 10.68 كيان السعودية 29.89% 30.68 شركة الجوف الزراعية

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً عدد الشركات 

ر.س. بآالالف الشركات  % ر.س. الشركات 

106,899.9 14.40 دار االركان -13.86% 18.34 عناية

25,119.4 19.13 بنك اإلنماء -12.33% 21.04 السعودية للكهرباء

13,680.9 9.96 شركة كيمائيات الميثانول -8.16% 30.40  الحكير

13,627.8 10.68 كيان السعودية -7.50% 151.40 شركة المواساة للخدمات الطبية 10 90 78

7,727.2 8.38 أميانتيت -6.16% 46.15  هيرفي لألغذية
 

 بورصة قطر
ملخص مؤشرات السوق

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

-18.33% 10.49% 7,714.26 8,523.38 مؤشر بورصة قطر

16,079.38 10,939.25 مجموع التداوالت )000(

1,226,704.00 194,601.67 قيم التداوالت )000( ر.ق

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً  القيمة السوقية للسوق

.آالف ر.ق ر.ق. الشركات  % ر.ق. الشركات  مليار

19,513.0 37.75 الريان 51.00% 12.08 ازدان القابضة لاير قطري دوالر أمريكي

18,712.8 6.53 األول 40.19% 52.01 قطر للتأمين 359.66 98.81

16,218.8 69.85 الرعاية 32.93% 13.24 الخليج التكافلي

15,941.6 36.60 المستثمرين 32.35% 9.00 مزايا قطر

14,750.1 32.00 بروة 28.97% 8.68 أعمال

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً عدد الشركات 

ر.ق. بآالالف الشركات  % ر.ق. الشركات 

2,843.4 6.53 األول  -  -  - 

847.3 8.68 أعمال  -  -  - 

600.5 9.00 مزايا قطر  -  -  - 

573.7 8.02 فودافون قطر  -  -  - 2 5 13

519.9 37.75 الريان  -  -  -  
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 دبي المالي  سوق
ملخص مؤشرات السوق

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

-4.55% -1.46% 3,420.17 3,370.07 مؤشر سوق دبي المالي

344,915.40 409,885.40 مجموع التداوالت )000(

837,247.40 609,503.10 قيم التداوالت )000( درهم

المؤشرات الفرعية 

-6.21% -3.57% 6,968.48 6,719.75 العقارات واإلنشاءات الهندسية

3.10% 1.41% 2,300.77 2,333.21 البنوك

0.19% -0.64% 3,761.53 3,737.61 اإلستثمار والخدمات المالية

1.91% -0.90% 1,571.01 1,556.93 التأمين

-52.93% -4.52% 384.22 366.85 السلع اإلستهالكية

26.26% 8.19% 664.42 718.82 الخدمات

0.00% 0.00% 119.40 119.40 الصناعة 

-17.74% 2.20% 842.27 860.84 اإلتصاالت

-0.61% -6.66% 879.58 820.99 النقل

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً  القيمة السوقية للسوق

آالف درهم درهم الشركات  % درهم الشركات  مليار

187,157.0 2.26 دريك آند سكل إنترناشيونال  40.00% 9.80 مصرف اإلمارات اإلسالمي  درهم إماراتي دوالر أمريكي

89,846.2 1.50 مجموعة جي اف اتش المالية  19.63% 0.98 االتحاد العقارية  289.71 78.22

65,119.8 0.98 االتحاد العقارية  18.32% 2.26 دريك آند سكل إنترناشيونال 

36,699.0 6.94 إعمار العقارية  13.85% 1.48 شركة امانات القابضة 

29,392.3 0.49 ار للتطوير  شركة دي 11.59% 1.03 مصرف السالم - البحرين

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً  

درهم بآالالف الشركات  % درهم الشركات 

81,993.5 2.26 دريك آند سكل إنترناشيونال  -12.07% 4.30 شركة أرامكس 

67,213.6 0.98 االتحاد العقارية  -12.05% 0.37 شركة اإلستشارات المالية الدولية 

59,054.8 0.49 ار للتطوير  شركة دي -11.24% 1.50 مجموعة جي اف اتش المالية 

58,524.9 1.50 مجموعة جي اف اتش المالية  -11.13% 0.55 شركة ماركة  17 8 11

20,667.3 1.21 شعاع كابيتال  -9.94% 14.50 شركة دبي للمرطبات 

عدد الشركات

 
 

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية 
ملخص مؤشرات السوق

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

-3.25% 2.69% 4,283.07 4,398.44 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

453.51% 45,916.75 254,153.90 مجموع التداوالت )000(

61.56% 164,495.70 265,761.90 قيم التداوالت )000( درهم

المؤشرات الفرعية 

-0.73% 1.02% 7,418.67 7,494.70 البنوك

-6.91% 6.71% 4,063.10 4,335.63 اإلتصاالت

-26.02% -4.33% 2,306.36 2,206.57 الخدمات اإلستهالكية

13.61% -3.16% 2,234.07 2,163.44 التأمين

1.18% 4.94% 1,953.61 2,050.17 الصناعة

-0.66% 4.84% 2,524.74 2,647.03 اإلستثمار والخدمات المالية

32.75% 5.17% 1,372.50 1,443.48 الطاقة

-10.36% 4.82% 2,332.32 2,444.74 الخدمات

-16.69% 0.23% 3,559.94 3,567.98 التطوير العقاري

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً  القيمة السوقية للسوق

آالف درهم درهم الشركات  % درهم الشركات  مليار

157,571.2 0.81 دانة غاز  15.71% 0.81 دانة غاز  درهم إماراتي دوالر أمريكي

19,567.7 17.50 اتصاالت 15.00% 0.92 البنك التجاري الدولي  289.71 78.22

16,235.1 6.80 بنك أبوظبي التجاري  12.09% 2.41 شركة الخليج للصناعات الدوائية

11,411.1 0.71 شركة إشراق العقارية  10.29% 3.75 شركة الجرافات البحرية الوطنية

9,031.1 2.85 الوطنية للفنادق 8.70% 5.00 بنك الفجيرة الوطني 

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً  

درهم بآالالف الشركات  % درهم الشركات 

196,981.4 0.81 دانة غاز  -20.00% 2.40 الخليج اإلستثمارية

16,035.0 0.71 شركة إشراق العقارية  -19.28% 1.80 شركة ابوظبي لبناء السفن 

13,470.0 0.56 منازل -15.00% 3.40 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

4,474.4 0.71 رأس الخيمة العقارية -8.33% 0.55 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 34 11 14

3,424.6 2.20 شركة الدار العقارية  -8.00% 0.46 وطـنـيــــة للتكــافـــل شـركـــة اـل

عدد الشركات
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 بورصة الكويت
ملخص مؤشرات السوق

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

11.48% 3.41% 6,196.50 6,408.01 مؤشر بورصة الكويت 

74.41 90.19 مجموع التداوالت )000(

15,086.76 10,073.58 قيم التداوالت )000( د.ك

المؤشرات الفرعية 

36.86% 7.86% 1,705.40 1,839.39 الصناعة 

9.01% 4.14% 876.31 912.63 البنوك

-26.90% -6.25% 877.26 822.40 السلع اإلستهالكية

-2.53% -2.00% 919.51 901.13 الخدمات اإلستهالكية

7.23% 6.19% 878.68 933.11 العقاري

3.65% -2.16% 632.52 618.87 الخدمات المالية 

-12.23% 2.07% 547.08 558.38 اإلتصاالت 

21.38% 0.00% 1,510.51 1,510.51 الرعاية الصحية 

11.24% 10.24% 1,003.28 1,106.03 التأمين 

24.84% 1.44% 1,236.57 1,254.40 المواد األساسية 

23.43% 2.35% 941.47 963.59 النفط والغاز 

-8.16% -0.29% 1,013.60 1,010.61 السوق الموازي 

-21.28% 0.88% 250.95 253.15 التكنولوجيا 

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

.آالف د.ك فلس الشركات  % فلس الشركات  مليار

1,413,379.0 434.00 شركة االتصاالت المتنقلة 98.40% 496.00 شركة ادارة االمالك العقارية - ريم دينار كوتي دوالر أمريكي

1,199,830.0 728.00 بنك الكويت الوطني 75.80% 879.00 شركة نفائس القابضة 27.62 91.42

804,961.5 42.20 بنك اإلثمار  64.71% 84.00 شركة برقان لحفر اآلبار

746,239.4 576.00 بيت التمويل الكويتي 40.57% 246.00 شركة الفنادق الكويتية

737,719.0 307.00 بنك برقان 39.27% - بنك اإلثمار 

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً عدد الشركات 

فلس بآالالف الشركات  % فلس الشركات 

20,133.3 17.10 شركة مجموعة المستثمرون القابضة -39.80% 180.00 شركة ايفا للفنادق والمنتجعات

19,228.8 42.20 بنك اإلثمار  -29.63% 19.00 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

6,890.4 35.00 شركة أعيان لالجارة واالستثمار -21.95% 54.40 الشركة الوطنية الدولية القابضة

5,572.9 31.60 شركة اجوان الخليج العقارية -20.57% 1112.00 الشركة الكويتية لألغذية 60 47 50

3,229.7 434.00 شركة االتصاالت المتنقلة -18.37% 80.00 شركة إنوفست 

القيمة السوقية للسوق

 
 

 بورصة البحرين
ملخص مؤشرات السوق

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

9.12% 3.74% 1,283.71 1,331.71 مؤشر بورصة البحرين

10,762.16 11,162.49 مجموع التداوالت )000(

3,841.99 1,880.80 قيم التداوالت )000( ب.د.

مؤشرات أخرى 

11.72% 5.24% 2,634.51 2,772.59 البنوك

-9.18% 3.11% 2,851.74 2,940.32 الفنادق والسياحة

88.15% 0.00% 986.54 986.54 الصناعة 

3.80% 1.30% 1,624.73 1,645.81 التأمين

-13.63% -0.17% 1,080.48 1,078.63 الخدمات 

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً  القيمة السوقية للسوق

آالف دينار بحريني دينار بحريني الشركات  % دينار بحريني الشركات  مليار

351.0 0.11 مصرف السالم 42.11% 0.14 بنك اإلثمار ش.م.ب دينار بحريني دوالر أمريكي

284.3 0.42 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 21.28% 0.11 مصرف السالم 27.62 73.19

151.8 0.30 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب 15.69% 0.12 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

115.7 0.12 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب 9.43% 0.12 شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب

113.7 0.41 بنك البحرين والكويت ش.م.ب 8.26% 0.24 شركة التأمين االهلية ش.م.ب

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً عدد الشركات 

دينار بحريني بآالالف الشركات  % دينار بحريني الشركات 

3,146.4 0.11 مصرف السالم -9.77% 0.12 شركة ناس ش.م.ب

1,004.6 0.12 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب -9.38% 0.29 إنوفست ش.م.ب

674.9 0.42 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب -8.93% 0.05 شركة البنادر للفنادق ش.م.ب

520.0 0.30 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب -8.70% 0.42 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 32 2 5

269.0 0.41 بنك البحرين والكويت ش.م.ب -2.82% 0.41 بنك البحرين والكويت ش.م.ب  
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 (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

http://www.u-capital.net/

