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 ألسواق الماليةالشهري ل كابيتال وبارا تقرير  2017أكتوبر 
 

السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(13.35) (2.47) (126.69) 5,137.35 5,010.66

(3.83) (4.79) (348.64) 7,283.01 6,934.37

13.32 (2.48) (165.90) 6,679.73 6,513.83

(21.77) (1.77) (147.37) 8,312.43 8,165.06

4.61 (0.53) (6.77) 1,283.46 1,276.69

2.97 2.02 71.88 3,563.99 3,635.87

(1.47) 1.87 82.20 4,397.40 4,479.60

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: بلومبرغ وأوب
 

يوليو 2017أغسطس 2017سبتمبر 2017أكتوبر 2017مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

11.4311.7311.4311.73سوق مسقط 30 *

16.5217.7216.8717.51السوق المالية السعودية

17.9318.2319.2518.35سوق الكويت لألوراق المالية

12.9515.1915.7614.88بورصة قطر

7.157.658.258.10سوق البحرين لألوراق المالية

23.4024.1216.8716.80سوق دبي المالي

16.3716.5112.3216.04سوق أبوظبي لألوراق المالية

15.1115.8814.3914.77المعدل 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

% %

3.47 7.01 خام برنت اآلجل للبرميل            60.77

(5.26) 4.06 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل            54.06

10.54 (0.51) الذهب لألوقية       1,273.68

5.74 1.08 الفضة لألوقية            16.83

1.60 0.60 بالتينيوم لألوقية          917.95

24.05 5.96 النحاس طن متري       6,867.00

27.76 2.90 األلمنيوم طن متري       2,163.00

19.51 (3.02) الرصاص طن متري       2,410.00

24.57 1.49 الزنك طن متري       3,209.00

16.52 11.19 النيكل طن متري     11,675.00

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

العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

4.87 1.60 انجلترا     7,490.66 فايننشال تايمز

15.23 3.12 المانيا   13,229.57 داكس

13.10 3.18 فرنسا     5,499.31 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

18.15 4.21 الواليات المتحدة   23,348.74 داو جونز

14.92 2.12 الواليات المتحدة     2,572.83 أس آند بي 500

24.44 3.13 الواليات المتحدة     6,698.96 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية 

15.16 8.13 اليابان   22,011.61 نيكاي 225

28.39 2.51 هونج كونج   28,245.54 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

10.98 (1.44) تونس     6,091.52 بورصة تونس

16.37 3.44 مصر   14,366.09 البورصة المصرية

(3.55) (1.34) االردن     2,093.19 بورصة عمان

7.47 0.35 فلسطين        569.76 سوق فلسطين لألوراق المالية

(4.48) 0.66 لبنان     1,157.53 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

6.43 (0.12) البحرين          77.84

19.64 (1.63) الكويت        537.57

(16.61) (3.07) عمان        555.68

(19.27) (1.30) قطر        667.78

5.21 1.63 االمارات        408.27

(1.90) (0.38) األسواق الخليجية        453.26

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

(8.87)(2.19)(21.49)    981.09   959.60مؤشر أوبار كابيتال ُعمان 20

(3.18)(2.24)(26.14)       1,140.761,166.90مؤشر أوبار كابيتال خليجي 50 

(3.52)(2.31)(23.26)1006.06         982.80مؤشر أوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال افرقيا200 

(15.81)(2.39)(17.94)749.56         731.62مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(13.35)(2.47) (126.69)5,010.665,137.35مؤشر سوق مسقط 30 

 16.77 481,430412,29169,139األسهم المتداولة )باأللف(

 25.85 89,51271,12518,388القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني(
  

عدد السندات المتداولة15,087عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

344,608
 

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

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

%0.15630,310.4933.86 بنك صحار0.0090.00480.00 البنك األهلي حق أفضلية

%1.18010,971.3712.26 العمانية لالتصاالت0.2100.06040.00 الوطنية العمانية للهندسة

%0.3946,576.917.35 بنك مسقط0.5540.07816.39 أريدو

%0.5546,395.207.14 أريدو0.1430.01310.00 الباطنة للطاقة

%0.0754,608.845.15 جلفار للهندسة والمقاوالت0.1350.0118.87 العنقاء للطاقة

الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

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

%0.156179,59237.30 بنك صحار(19.39)(0.032)0.133 عمان لالستثمارات والتمويل

%0.07555,74011.58 جلفار للهندسة والمقاوالت(19.36)(0.006)0.025 صناعة مواد البناء

%0.10044,1169.16 المدينة تكافل(18.31)(0.026)0.116 المتحدة للتمويل

%0.11822,7444.72 األسماك العمانية(16.67)(0.015)0.075 جلفار للهندسة والمقاوالت

 %0.13517,7943.70 العنقاء للطاقة(13.71)(0.205)1.290 صناعة الكابالت العمانية
 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

BKINV137,145.027,509.40(364)(4.85)(527)(6.87)القطاع المالي 

INDSI106,756.337,051.17(295)(4.18)(651)(8.79)قطاع الصناعة

SINSI72,545.382,550.56(5)(0.20)(513)(16.78)قطاع الخدمات   
 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

5,869.594,879.0711.431.16مؤشر سوق مسقط

8,274.986,958.710.79القطاع المالي

9,662.076,624.291.33قطاع الصناعة

3,077.362,410.701.07قطاع الخدمات 

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

االسبوع -52

 
 

 

 ما يو 
   

   ي يو
9 

 ر 
1 

  ر 
  

 

شراءالتداول بالجنسية

 

76,174.8عمانيون 

7,703.4خليجيون 

682.8عرب

4,951.5أخرى

 القيمة ألف لاير عماني

 
 

 

 ما يو 
91 

   ي يو
4 

 ر 
1 

  ر 
4 

 

بيعالتداول بالجنسية

81,944.0عمانيون 

3,329.2خليجيون 

619.7عرب

3,619.5أخرى

 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

-3.83% -4.79% 7,283.01 6,934.37 السوق المالية السعودية

126,327.50 178,528.30 حجم التداوالت )000(

3,092.78 3,320.64 قيم التداوالت )000( ر.س.

0.00 0.00 المؤشرات الفرعية 

0.64% -6.56% 5,279.74 4,933.39 إنتاج األغذية

-14.68% -7.68% 4,661.63 4,303.77 الخدمات التجارية والمهنية

-5.07% -3.52% 4,902.98 4,730.36 المواد االساسية

-24.60% -3.99% 4,004.85 3,845.04 النقل

-20.25% -3.40% 4,109.26 3,969.36 الطاقة

7.35% 1.51% 5,140.02 5,217.66 المرافق العامة

-11.95% -8.04% 4,448.16 4,090.43 السلع طويلة االجل

-13.33% -6.10% 4,460.28 4,188.38 الخدمات االستهالكية

56.90% -10.89% 9,016.99 8,034.62 اإلعالم

2.71% -4.36% 5,460.29 5,222.48 البنوك

-11.15% -4.14% 4,622.23 4,430.83 االستثمار والتمويل

1.47% -2.29% 5,101.28 4,984.61 التأمين 

-14.99% -6.97% 4,583.82 4,264.39 إدارة وتطوير العقارات

-17.34% -9.40% 4,564.53 4,135.27 االتصاالت

15.26% -9.07% 6,223.73 5,659.37 تجزئة السلع الكمالية

9.51% -2.81% 5,693.40 5,533.45 تجزئة األغذية

-12.35% -5.93% 4,675.49 4,398.00 الرعاية الصحية

-26.72% -9.26% 4,346.97 3,944.59 االدوية

-3.58% -13.18% 5,552.62 4,820.95 الصناديق العقارية المتداولة

-17.71% -6.31% 4,382.69 4,106.03 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

533,313.9 17.47 بنك اإلنماء 26.15% 8.20 دار االركان لاير سعودي دوالر أمريكي

493,366.0 99.33 سابك 24.24% 15.34 مالذ للتأمين 1646.76 444.63

367,456.3 8.20 دار االركان 18.45% 25.36 سالمة للتأمين 

257,669.2 64.34 مصرف الراجحي 14.40% 26.77 بدجت السعودية

142,049.6 14.33 بترورابغ 12.63% 19.08 الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق  

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

ر.س. بآالالف الشركات  % ر.س. الشركات 

44,743.1 8.20 دار االركان -26.48% 6.44 زين السعودية  

30,569.4 17.47 بنك اإلنماء -20.91% 13.73 اتحاد االتصاالت

9,829.9 14.33 بترورابغ -20.58% 18.45 السعودية للطباعة والتغليف

8,571.0 9.01 كيان السعودية -20.54% 49.90 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 7 91 80

4,956.4 99.33 سابك -18.74% 40.58  اسمنت الجنوبية
 

 بورصة قطر
ملخص مؤشرات السوق

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

-21.77% -1.77% 8,312.43 8,165.06 مؤشر بورصة قطر

10,409.94 4,921.88 مجموع التداوالت )000(

181,669.30 339,182.38 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

16,876.6 93.00 قطر للوقود 6.46% 97.00 المصرف لاير قطري دوالر أمريكي

10,017.6 35.74 الريان 5.08% 30.00 البنك األهلي 346.07 95.07

9,972.4 53.50 مالحة 4.80% 40.85 العامة للتأمين

9,164.5 121.50 الوطني 4.69% 183.00 الكهرباء والماء

8,334.6 183.00 الكهرباء والماء 4.16% 95.50 صناعات قطر

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

ر.ق. بآالالف الشركات  % ر.ق. الشركات 

527.9 7.58 أعمال -26.57% 34.40 اإلسالمية القابضة

476.6 6.15 األول -22.04% 11.00 الخليج التكافلي

385.5 13.32 المتحدة للتنمية -20.46% 29.35 المستثمرين

368.3 9.50 ازدان القابضة -19.28% 10.09 اإلجارة القابضة 0 7 13

303.7 15.15 ناقالت -18.15% 8.16 مزايا قطر  
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 دبي المالي  سوق
ملخص مؤشرات السوق

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

2.97% 2.02% 3,563.99 3,635.87 مؤشر سوق دبي المالي

137,311.59 193,425.03 مجموع التداوالت )000(

189,032.91 374,656.03 قيم التداوالت )000( درهم

المؤشرات الفرعية 

7.57% 0.53% 7,666.48 7,707.03 العقارات واإلنشاءات الهندسية

3.32% 0.67% 2,322.45 2,338.03 البنوك

6.85% 10.51% 3,607.04 3,985.97 اإلستثمار والخدمات المالية

4.92% 5.41% 1,520.60 1,602.87 التأمين

-44.88% -2.48% 440.54 429.63 السلع اإلستهالكية

15.13% 3.35% 634.17 655.44 الخدمات

-0.69% 1.05% 117.35 118.58 الصناعة 

-13.06% 0.75% 903.04 909.79 اإلتصاالت

9.52% 6.09% 852.79 904.72 النقل

 المصدر: بلومبيرغ
 

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

آالف درهم درهم الشركات  % درهم الشركات  مليار

94,393.5 2.63 دبي لإلستثمار  31.56% 1.99 دريك آند سكل إنترناشيونال  درهم إماراتي دوالر أمريكي

65,073.9 1.99 دريك آند سكل إنترناشيونال  21.78% 0.55 الشركة اإلسالمية العربية للتأمين - سالمة 310.95 83.96

61,684.3 8.29 إعمار العقارية  20.16% 1.49 شركة الخليج للمالحة القابضة 

27,916.1 1.62 مجموعة جي اف اتش المالية  13.36% 2.63 دبي لإلستثمار 

24,211.5 3.95 داماك العقارية  10.90% 0.41 الخليجية لالستثمارات العامة

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً  

درهم بآالالف الشركات  % درهم الشركات 

36,023.7 2.63 دبي لإلستثمار  -11.73% 7.00 مصرف اإلمارات اإلسالمي 

32,692.8 1.99 دريك آند سكل إنترناشيونال  -6.33% 0.71 مجموعة السالم القابضة

26,928.0 0.53 ار للتطوير  شركة دي -6.25% 1.05 شعاع كابيتال 

17,068.0 1.62 مجموعة جي اف اتش المالية  -5.56% 1.70 شركة عمان للتأمين 12 15 9

14,934.0 0.89 االتحاد العقارية  -2.63% 0.74 دبي باركس اند ريزورتس 

عدد الشركات

 
 

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية 
ملخص مؤشرات السوق

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

-1.47% 1.87% 4,397.40 4,479.60 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

-48.72% 87,715.37 44,982.91 مجموع التداوالت )000(

-28.63% 171,802.70 122,608.46 قيم التداوالت )000( درهم

المؤشرات الفرعية 

0.64% 1.74% 7,467.60 7,597.79 البنوك

-5.05% 3.18% 4,286.08 4,422.34 اإلتصاالت

-21.39% -2.70% 2,409.59 2,344.56 الخدمات اإلستهالكية

17.97% 0.41% 2,237.42 2,246.58 التأمين

-0.45% -2.44% 2,067.70 2,017.16 الصناعة

-6.06% -0.45% 2,514.47 2,503.22 اإلستثمار والخدمات المالية

35.52% -1.63% 1,498.05 1,473.57 الطاقة

-9.19% 2.16% 2,424.31 2,476.59 الخدمات

-10.22% 2.25% 3,760.94 3,845.41 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

22,379.1 17.85 اتصاالت 44.44% 0.78 شركة الهالل األخضر للتأمين درهم إماراتي دوالر أمريكي

9,134.6 0.75 دانة غاز  19.33% 1.79 دار التمويل  310.95 83.96

6,253.0 7.39 بنك أبوظبي التجاري  19.28% 1.98 البنك العربي المتحد 

6,172.1 2.38 شركة الدار العقارية  10.71% 0.31 شركة الخزنة للتأمين

3,789.8 0.79 شركة إشراق العقارية  9.67% 2.95 الوطنية للفنادق

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً  

درهم بآالالف الشركات  % درهم الشركات 

12,262.7 0.75 دانة غاز  -15.95% 3.11 الخليج اإلستثمارية

5,317.9 0.54 منازل -12.94% 3.70 شركة الجرافات البحرية الوطنية

4,858.4 0.79 شركة إشراق العقارية  -12.17% 2.31 شركة الخليج للصناعات الدوائية

3,359.7 0.71 رأس الخيمة العقارية -10.81% 3.30 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 42 5 12

2,592.8 2.38 شركة الدار العقارية  -10.00% 3.69 راس الخيمة الوطنية للتأمين

عدد الشركات
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 بورصة الكويت
ملخص مؤشرات السوق

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

13.32% -2.48% 6,679.73 6,513.83 مؤشر بورصة الكويت 

83.20 89.89 مجموع التداوالت )000(

18,509.65 21,369.43 قيم التداوالت )000( د.ك

المؤشرات الفرعية 

31.65% -1.20% 1,790.89 1,769.47 الصناعة 

12.09% -1.82% 955.77 938.39 البنوك

-13.20% -7.10% 1,051.09 976.51 السلع اإلستهالكية

0.89% -0.03% 933.04 932.76 الخدمات اإلستهالكية

6.09% -2.64% 948.22 923.19 العقاري

12.71% -4.02% 701.06 672.91 الخدمات المالية 

-10.70% -7.41% 613.55 568.11 اإلتصاالت 

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

8.39% -3.46% 1,116.28 1,077.68 التأمين 

27.45% -2.25% 1,310.06 1,280.60 المواد األساسية 

27.58% 1.12% 985.00 996.00 النفط والغاز 

-0.83% -3.40% 1,129.66 1,091.28 السوق الموازي 

-11.36% -7.17% 307.09 285.07 التكنولوجيا 

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

.آالف د.ك فلس الشركات  % فلس الشركات  مليار

5,948,050.9 466.00 شركة االتصاالت المتنقلة 40.85% 100.00 شركة الثمار الدولية القابضة دينار كوتي دوالر أمريكي

2,819,643.9 208.00 البنك االهلي المتحد 32.40% 76.00 شركة منشات للمشاريع العقارية 29.15 96.50

2,183,394.3 767.00 بنك الكويت الوطني 23.16% 234.00 الشركة القابضة المصرية الكويتية 

1,500,626.2 591.00 بيت التمويل الكويتي 17.92% 125.00 الشركة الكويتية لالستثمار

1,492,611.3 776.00 شركة أجيليتي للمخازن العمومية 16.56% 176.00 شركة أجيال العقارية الترفيهية

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

فلس بآالالف الشركات  % فلس الشركات 

13,616.3 208.00 البنك االهلي المتحد -28.88% 68.20 شركة وربة للتأمين

12,603.5 466.00 شركة االتصاالت المتنقلة -28.00% 180.00 شركة الفنادق الكويتية

6,496.8 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة( 155.00 -26.67% 132.00 شركة األرجان العالمية العقارية

5,299.6 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية166.00 -25.22% شركة مجموعة المستثمرون القابضة17.20 66 63 28

3,600.0 256.00 بنك الخليج -19.21% شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع79.90

القيمة السوقية للسوق

 
 

 بورصة البحرين
ملخص مؤشرات السوق

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

4.61% -0.53% 1,283.46 1,276.69 مؤشر بورصة البحرين

2,574.85 5,144.18 مجموع التداوالت )000(

3,866.66 1,971.74 قيم التداوالت )000( ب.د.

مؤشرات أخرى 

7.61% -2.13% 2,728.94 2,670.69 البنوك

-9.79% 0.00% 2,920.43 2,920.43 الفنادق والسياحة

70.37% 11.14% 803.78 893.33 الصناعة 

4.33% -0.56% 1,663.68 1,654.34 التأمين

-13.07% -2.14% 1,109.41 1,085.70 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

993.9 0.68 البنك األهلي المتحد ش.م.ب 11.45% 0.56 المنيوم البحرين ش.م.ب دينار بحريني دوالر أمريكي

316.8 0.44 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 9.84% 0.13 شركة ناس ش.م.ب 29.15 77.26

156.8 0.20 عقـارات السيف ش.م.ب 4.00% 0.42 بنك البحرين والكويت ش.م.ب

61.6 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب0.20 3.57% 0.29 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب

42.6 0.77 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب 3.57% 0.15 بنك البحرين اإلسالمي

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

دينار بحريني بآالالف الشركات  % دينار بحريني الشركات 

1,470.8 0.68 البنك األهلي المتحد ش.م.ب -16.28% 0.36 إنوفست ش.م.ب

776.3 0.20 عقـارات السيف ش.م.ب -14.53% 0.20 عقـارات السيف ش.م.ب

720.0 0.44 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب -5.41% 0.11 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

304.9 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب0.20 -5.06% 0.38 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب 33 3 3

90.4 0.42 بنك البحرين والكويت ش.م.ب -3.82% 0.63 بنك البحرين الوطني 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/

