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أداء المؤشرات واألسهم األكثر ) 2017تقرٌر مفصل حول أداء األسواق الخلٌجٌة بنهاٌة عام 

  (ارتفاعا وانخفاضا

، أن مإشرات األسواق 2017حول أداء األسواق الخلٌجٌة خالل عام "  أرقام" أظهر تقرٌر خاص قامت به 

قائمة التراجعات " سوق قطر" بؤداء متباٌنا ما بٌن ارتفاعات وانخفاضات، حٌث تصدر 2017الخلٌجٌة أنهت عام 

، وذلك على خلفٌة األزمة الدبلوماسٌة وقطع العالقات 2008مسجال أسوء أداء له من عام % 18.3بنسبة بلغت 

. السٌاسٌة والتجارٌة بٌن قطر وأغلب الدول الخلٌجٌة

بـ " أبوظبً"و" دبً"، ومن ثم %12.7فً المرتبة الثانٌة من حٌث األكثر تراجعا بنسبة " سوق مسقط"وجاء 

 .على التوالً% 3.3، و4.6%

، وأخٌرا %7بـ " سوق البحرٌن"، تاله %11.5المإشرات المرتفعة بنسبة " سوق الكوٌت"فً المقابل تصدر 

%. 0.2السوق السعودي بارتفاع بـ "

القائمة " السوق الكوٌتً"هذا واستهلت معظم أسواق الخلٌج تداوالت شهر ٌناٌر فً المنطقة الخضراء، حٌث تصدر

، مقابل إغالق سوقٌن فً المنطقة الحمراء، أبرزهما السوق السعودي بنسبة انخفاض %19بعد أن صعد بنسبة 

 .%2بلغت 

بٌنما شهدت أسواق المنطقة تراجعا جماعٌا بنهاٌة الربع الثانً من العام الجاري لعدة عوامل أهمها غٌاب المحفزات 

 دوالرا ودخول شهر رمضان المبارك واإلجازة الصٌفٌة والذي 50المالٌة وتراجع أسعار النفط دون مستوى الـ 

خالل الربع الثانً، بعد % 6الذي شهد ارتفاعا بنحو " السوق السعودي"ٌعتبر عادة من أقل الفترات نشاطا، باستثناء 

. وضع مورغان ستانلً السوق السعودي تحت المراقبة لضمه لمإشر األسواق الناشئة

كما واصلت أغلب أسواق المنطقة تراجعها بنهاٌة الربع الثالث باستثناء سوقا دبً ومسقط، فً حٌن جاء السوق 

السعودي من أبرز األسواق المنخفضة خالل الربع الثالث وذلك بعد أن محا جمٌع مكاسبة التً حققها بنهاٌة الربع 

%. 2الثانً، لٌنهً تعامالت الربع الثالث منخفضا بـ 

فٌما جاءت تداوالت الربع الرابع بتراجع معظم مإشرات األسواق وذلك بعد انخفاض أسواق دبً، والكوٌت، 

على % 3، و%4والسعودٌة، ومسقط، إال أن سوق البحرٌن وقطر نجحا فً انهاء الربع الرابع على ارتفاع بـ 

 .التوالً

 2017أداء أسواق المنطقة خالل عام  

(نقاط)التغير  2017 2016 السوق %التغير    

(1911) 8526 10437 قطر  (18.3)%  

(736) 5047 5783 مسقط  (12.7)%  

(161) 3370 3531 دبي  (4.6)%  

(148) 4398 4546 أبوظبي  (3.3)%  
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16+  7226 7210 السعودية   +0.2%  

86+  1306 1220 البحرين   +7.0%  

660+  6408 5748 الكويت   +11.5%  

 
 2017عام قيم التداوالت لألسواق الخليجية بنهاية 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حٌث بلغت قٌم التداوالت % 21وشهدت قٌم التداوالت انخفاضا بمعدل 

 ملٌار دوالر خالل نفس الفترة من عام 395.3 مقابل 2017 ملٌار دوالر بنهاٌة عام 310.4لألسواق الخلٌجٌة 

2016. 

، 2017بنهاٌة عام % 28وكان السوق السعودي هو األكثر تراجعا من حٌث قٌم التداوالت بنسبة تراجع قدرها 

 ملٌار دوالر خالل عام 31.2لتصل إلى % 15وجاءت تداوالت سوق دبً فً المرتبة الثانٌة بنسبة انخفاض بلغت 

 :كما ٌوضح الجدول التالً ملٌار دوالر عن العام السابق، 36.6 مقابل 2017

 (ملٌار دوالر)تطور قٌم التداوالت لألسواق الخلٌجٌة  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السوق

 226.4 314.4 442.9 572.0 365.2 513.1 السعودٌة

 18.2 19.0 25.7 54.8 20.6 19.4 قطر

 19.0 9.5 13.0 20.8 39.3 25.6 الكوٌت

 2.6 2.5 3.6 5.8 5.9 2.9 مسقط

 12.4 13.1 16.3 39.6 23.0 5.9 أبوظبً

 31.2 36.5 41.0 94.5 43.5 13.2 دبً

 0.55 0.32 0.29 0.71 0.60 0.29  البحرٌن

 310.4 395.3 542.8 788.2 498.1 580.4 اإلجمالً

  
 2017أهم المؤشرات السوقٌة بنهاٌة عام 

 ملٌار دوالر 934.2لتصل إلى % 1، ارتفعت القٌمة السوقٌة لألسواق الخلٌجٌة المجمعة بمقدار 2017وبنهاٌة عام 

 . ملٌار دوالر عن نفس الفترة من العام السابق920.4مقارنة بـ 

 مرات 9" البحرٌن"بٌنما سجلت أغلب األسواق الخلٌجٌة تراجعا فً مكرر األرباح، حٌث بلغ مكرر الربحٌة لسوق 

كما   مرة،15.6كؤدنى مكرر ربحٌة ما بٌن أسواق المنطقة، أما سوق السعودي فؤنهى العام عند مكرر ربح مقارنة 

 :ٌوضح الجدول التالً
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 2017المؤشرات المالٌة ألسواق المنطقة بنهاٌة عام 

 السوق

 القٌمة السوقٌة 
 (ملٌار دوالر  ) 

مكرر الربح 
 (مرة  ) 

 مضاعف القٌمة الدفترٌة
 (مرة  ) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 1.7 1.7 15.6 17.6 449.6 447.5 السعودٌة

 1.3 1.6 13.0 14.2 129.6 154.8 قطر

 1.1 1.0 12.7 15.7 90.9 76.8 الكوٌت

 1.5 1.6 12.7 13.3 124.5 119.2 أبوظبً

 1.5 1.3 16.5 11.0 100.4 82.1 دبً

 1.1 1.2 12.3 12.1 18.7 20.5 مسقط

 0.9 0.8 9.0 11.2 20.3 19.6 البحرٌن

 

 .األكثر تراجعا بٌن الشركات الكبرى فً المنطقة " المراعً " و "جبل عمر " القٌمة السوقٌة لـ

 شركة من حٌث القٌمة السوقٌة للشركات الخلٌجٌة متفاوتا، حٌث ارتفعت القٌمة السوقٌة لكل من 20جاء أداء أكبر 

". البنك األهلً التجاري"و" بنك التموٌلً الكوٌتً"و" معادن"

كؤكثر الشركات انخفاضا من حٌث القٌمة السوقٌة بنسبة " المراعً"و" جبل عمر"فً حٌن جاءت القٌمة السوقٌة لـ 

: كما ٌوضح الجدول التالً، %15بـ " صناعات قطر"لكالهما، ومن ثم % 42

 (ملٌون دوالر  ) شركة خلٌجٌة مساهمة حسب القٌمة السوقٌة 20أكبر 

 %التغٌر  2017 2016 السوق الشركة

  %11+  81492 73382 السعودٌة سابك

  % (6)  41457 43945 ابوظبً اتصاالت

  % (6)  36599 38790 السعودٌة اتصاالت السعودٌة

  %(13)  31669 36524 قطر قطر الوطنً

  %(1) 30427 30861 أبوظبً أبوظبً األول

  %25+  28601 22874 السعودٌة البنك األهلً التجاري

  %2+  27917 27293 السعودٌة الراجحً

  %(6)  23349 24771 السعودٌة السعودٌة للكهرباء

http://gulf.argaam.com/company/companyoverview/marketid/2/companyid/115/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://gulf.argaam.com/company/companyoverview/marketid/2/companyid/115/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://gulf.argaam.com/company/companyoverview/marketid/4/companyid/197/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://gulf.argaam.com/company/companyoverview/marketid/4/companyid/197/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://gulf.argaam.com/company/companyoverview/marketid/4/companyid/197/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1
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  %34+  16305 12211 السعودٌة معادن

  %(15)  16008 18867 قطر صناعات قطر

  %18+  15940 13554 الكوٌت بنك الكوٌت الوطنً

  %(20)  14725 18521 السعودٌة جبل عمر

  %(1)  13535 13711 دبً إعمار

  %(5)  12429 13143 السعودٌة سامبا

  %(2)  12414 12732 دبً االمارات دبً الوطنً

  %31+  12288 9383 الكوٌت بنك التموٌل الكوٌتً

  %(20)  11504 14396 السعودٌة المراعً

  %8+  10997 10151 السعودٌة ساب

  %8+  10085 9380 السعودٌة بنك الرٌاض

  %(8)  9629 10520 أبوظبًبنك أبوظبً التجاري 

  

األسهم األكثر ارتفاعا فً أسواق المنطقة 

، حٌث تضمنت 2017 شركة ارتفاعا خالل عام 20استحوذ السوق السعودي على النصٌب األكبر من حٌث أكثر 

 شركات من سوق الكوٌت، وشركتٌن من سوق دبً، وشركة واحدة لكل 6 شركات من السعودٌة، و9القائمة على 

. من أبوظبً، ومسقط، والبحرٌن

" دار األركان"، تاله سهما %141المدرج بسوق مسقط القائمة بعد أن ارتفع بنسبة " األسماك العمانٌة"تصدر سهم 

 :كما ٌوضح الجدول التالً على التوالً،% 108، و%134بـ " المدار للتموٌل"و

 2017 شركة ارتفاعا فً أسواق المنطقة خالل 20أكثر 

 التغٌر *2017   *2016   مكان التداول السهم

  %141+  0.147 0.061 مسقط األسماك العمانٌة

  %134+  14.4 6.16 السعودٌة دار األركان

  %108+  0.025 0.012 الكوٌت المدار للتموٌل

  %102+  24.85 12.33 السعودٌة سالمة

  %92+  0.615 0.320 البحرٌن ألبا

  %75+  59.16 33.88 السعودٌة األبحاث والتسوٌق

  %68+  0.792 0.472 الكوٌت نابٌسكو
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  %60+  17.55 11 السعودٌة الجزٌرة رٌت

  %56+  0.375 0.240 الكوٌت أالفكو

  %55+  0.158 0.102 الكوٌت االمتٌاز

  %54+  17.03 11.09 السعودٌة جازادكو

  %53+  47.35 30.85 السعودٌة إكسترا

  %53+  59.1 38.57 السعودٌةتكافل الراجحً 

  %51+  1.480 0.981 دبً أمانات القابضة

  %50+  0.81 0.54 أبوظبً دانة غاز

  %50+  0.309 0.206 الكوٌت تعلٌمٌة

  %49+  16.81 11.3 السعودٌة التأمٌن العربٌة

  %45+  0.045 0.031 الكوٌت وثاق

  %44+  32.23 22.41 السعودٌة والء

  %43+  0.329 0.230 الكوٌت القرٌن

 السعر حسب الدولة*

  األسهم األكثر تراجعا فً أسواق المنطقة

  "مٍدعلف"   شركات من السىق السعىدي أبرزها سهما8أما علً صعٍد الشركات األكثر جراجعاً، فحضمنث القائمة 

 شركات من الكىٌث وقطر ودبً، وشركحٍن من 3على الحرجٍب، وشملث القائمة % 58، %59بنسبة " صادرات"و

 :كما يوضح الجدول التالي مسقط،

 2017 شركة تراجعا فً أسواق المنطقة خالل 20أكثر 

 %التغٌر  *2017   *2016   مكان التداول السهم

  %(64)  0.551 1.530 دبً ماركة

  %(59)  27.69 67.63 السعودٌة مٌدغلف للتأمٌن

  %(59)  2.380 5.775 دبً ارابتك القابضة

  %(58)  149.62 356.5 السعودٌة صادرات

  %(57)  1.112 2.600 الكوٌت أغذٌة

  %(51)  0.635 1.300 دبً دي إكس بً إنترتٌنمنتس

  %(48)  17.6 33.88 السعودٌة نماء للكٌماوٌات

https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1015
https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1015
https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1015


 
 تقرٌر أداء األسواق الخلٌجٌة

December 31, 

2017 
 

 

6 w w w. a r g a a m . c o m 

 

  %(47)  0.780 1.480 مسقط اسمنت رٌسوت

  %(43)  0.033 0.058 الكوٌت المعدات القابضة

  %(43)  17.7 31.1 قطر الخلٌج الدولٌة

  %(42)  0.039 0.067 الكوٌت رمال الكوٌت

  %(41)  55.94 95.6 قطر المالحة

  %(41)  48.4 82.29 السعودٌة اسمنت الجنوب

  %(41)  39.31 66.16 السعودٌة الخدمات األرضٌة

  %(39)  0.292 0.477 مسقط المها للسٌرامٌك

  %(39)  37.5 61 قطر االسالمٌة القابضة

  %(38)  15.89 25.73 السعودٌة أسالك

  %(38)  14.83 23.99 السعودٌة إتحاد إتصاالت

  %(38)  24.54 39.63 السعودٌة الصقر للتأمٌن

 السعر حسب الدولة*
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السوق السعودي 

 نقطة 16، ما ٌعادل  %0.2 على ارتفاع طفٌف بنسبة 2017تعامالت عام " تاسً"اختتم مإشر السوق السعودي 
 . نقاط7210 عند 2016 نقطة وذلك مقارنة بإغالق نهاٌة عام 7226مغلقاً عند 

 

 
 

 نقاط، لٌرتد فً الربع 208ما ٌعادل  % 3بنسبة  2017وكان مإشر السوق قد تراجع فً الربع األول من العام 

 نقطة وذلك بعد مكاسبه الكبٌرة فً آخر جلستٌن منه عقب 424ٌعادل   ما %  6 الثانً وٌسجل ارتفاعا بنسبة

اختٌار هٌئة البٌعة األمٌر محمد بن سلمان ولٌا للعهد باإلضافة لوضع مورغان ستانلً مإشر السوق السعودي فً 

قائمة المراقبة تمهٌدا لضمه مستقبال لمإشر األسواق الناشئة، واألمر الملكً بؤن تصرف البدالت والمكافآت لموظفً 

. الدولة التً قرر خادم الحرمٌن إعادتها بؤثر رجعً

. على التوالً % 1و % 2 بنسبة 2017ثم عاد مإشر السوق السعودي وتراجع فً آخر ربعٌن من العام 

 ملٌارات لاير، فً حٌن كانت أدنى قٌمة تداوالت فً 10 ٌونٌو بنحو 21وُسجلت أعلى قٌمة تداوالت ٌومٌة جلسة 

  :2017 ملٌار لاير، وفٌما ٌلً أهم تفاصٌل أداء المإشر بنهاٌة عام1.64 ٌونٌو بـ 13جلسة الـ 

 2017تفاصٌل أداء المؤشر خالل عام 

 مالحظات التارٌخ األداء الفترة



 
 تقرٌر أداء األسواق الخلٌجٌة

December 31, 

2017 
 

 

8 w w w. a r g a a m . c o m 

 

 --  ٌولٌو2 7586 (نقطة)أعلى مستوى 

 --  مارس14 6710 (نقطة)أدنى مستوى 

  ٌونٌو21 382+  (نقطة)أكبر ارتفاع ٌومً 
اعلى ارتفاع فً نحو عامٌن أي 

 2015منذ أغسطس 

 --  ٌولٌو4 (194) (نقطة)أكبر انخفاض ٌومً 

  ٌونٌو21 9.96 (ملٌار لاير)أعلى قٌمة تداوالت 
 شهرا أي منذ 14األعلى فً 

 2016ابرٌل 

  ٌونٌو13 1.64 (ملٌار لاير)أدنى قٌمة تداوالت 
 سنوات أي منذ 7األدنى فً 

 2010سبتمبر 
 

 :األسهم األكثر ارتفاعاًا 

المرتفع " سالمة"، تاله سهم %134 بنسبة 2017األسهم األكثر ارتفاعا خالل عام " دار األركان"تصدر سهم 

. %40 و % 33ارتفاعا مابٌن " نادك"و" معادن"و" بترورابغ"، كما سجلت أسهم %102بنسبة 

 2017الشركات األكثر ارتفاعاًا خالل عام 

 %التغٌر  (لاير) 2017نهاٌة  (لاير) 2016نهاٌة  الشركة

 + 134 % 14.40 6.16 دار األركان

 + 102 % 24.85 12.33 سالمة

 + 75 % 59.16 33.88 األبحاث والتسوٌق

 + 60 % 17.55 11.00 الجزٌرة رٌت

 + 54 % 17.03 11.09 جازادكو

 + 53 % 47.35 30.85 *إكسترا

 + 53 % 59.10 38.57 تكافل الراجحً

 + 49 % 16.81 11.30 التأمٌن العربٌة

 + 44 % 32.23 22.41 والء

 + 40 % 16.44 11.76 بترو رابغ

 + 37 % 33.15 24.11 بروج للتأمٌن

 + 35 % 32.35 23.96 نادك

 + 33 % 51.90 38.99 معادن

 + 29 % 55.05 42.62 االهلً

 + 28 % 19.42 15.12 أسٌج
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 + 28 % 109.52 85.37 ساكو

 + 27 % 146.72 115.45 جرٌر

 + 27 % 7.66 6.03 اإلعادة السعودٌة

 + 27 % 19.13 15.07 اإلنماء

 + 24 % 122.99 98.81 أسواق ع العثٌم

 توزٌع أسهم منحة خالل الفترة*

 :األسهم األكثر انخفاضا

بنسبة " صادرات"، تاله سهم  %59 بنسبة 2017قائمة األسهم األكثر انخفاضا خالل عام " مٌدغلف"تصدر سهم 

بـ " مجموعة الحكٌر"، و %38بنسبة " موباٌلً"، كما تراجع سهم %48بنحو " نماء للكٌماوٌات"، ثم  58%

36% .

 2017الشركات األكثر انخفاضا خالل عام 

 %التغٌر  (لاير) 2017نهاٌة  (لاير) 2016نهاٌة  الشركة

 (59 %) 27.69 67.63 *مٌدغلف للتأمٌن 

 (58 %) 149.62 356.5 *صادرات 

 (48 %) 17.60 33.88 *نماء للكٌماوٌات 

 (41 %) 48.40 82.29 اسمنت الجنوب

 (41 %) 39.31 66.16 الخدمات األرضٌة

 (38 %) 15.89 25.73 أسالك

 (38 %) 14.83 23.99 اتصاالتإتحاد 

 (38 %) 24.54 39.63 الصقر للتأمٌن

 (38 %) 15.31 24.63 متالٌف إٌه أي جً العربً

 (36 %) 24.68 38.35 مجموعة الحكٌر

 (35 %) 19.11 29.55 البحر األحمر

 (34 %) 43.55 65.92 رعاٌة

 (33 %) 47.43 71.22 األسمنت السعودي

 (33 %) 45.01 67.25 اسمنت القصٌم

 (31 %) 12.21 17.75 أنابٌب
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 (30 %) 11.70 16.80 شاكر

 (30 %) 47.85 67.92 *تهامه 

 (29 %) 93.02 131.38 بوبا العربٌة

 (29 %) 12.83 18.06 مدٌنة المعرفة

 (28 %) 9.48 13.20 الخضري

 .تخفٌض رأس المال خالل الفترة* 

أداء الشركات الكبٌرة فً السوق 

ارتفاعا " مصرف الراجحً "و" سابك"، حٌث سجل سهما 2017تباٌن أداء الشركات الكبٌرة فً السوق خالل عام 

األكثر " دار األركان"، وكان سهم %29بـ " األهلً التجاري" وارتفع سهم  على التوالً%2و % 12بنسبة 

  .%134ارتفاعا بنحو 

" كهرباء السعودٌة"، ثم %13بـ " سافكو"، تاله  %21األكثر تراجعا بنحو " جبل عمر"وفً المقابل كان سهم 

 : 2017، وفٌما ٌلً جدول ٌوضح أداء الشركات الكبٌرة خالل عام %7المتراجع بـ 

 2017أداء أسهم الشركات الكبٌرة فً السوق السعودي خالل عام 

 التغٌر (لاير)اإلغالق  (لاير)االفتتاح  الشركة

 + 2 % 64.62 63.09 الراجحً

 + 12 % 101.95 91.41 سابك

 + 29 % 55.05 42.62 االهلً

 (21 %) 59.11 74.74 جبل عمر

 (3 %) 23.50 24.35 سامبا

 (5 %) 68.60 72.55 االتصاالت

 + 27 % 19.13 15.07 اإلنماء

 + 33 % 51.90 38.99 معادن

 + 8 % 12.50 11.55 الرٌاض

 + 10 % 28.60 26.02 السعودي الفرنسً

 + 134 % 14.40 6.16 دار األركان

 (2 %) 39.49 40.12 صافوال

 (7 %) 21.04 22.57 كهرباء السعودٌة
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 + 8 % 27.00 25.00 ساب

 + 27 % 146.72 115.45 جرٌر

 + 12 % 24.70 22.09 العربً

 (2 %) 53.75 54.79 *المراعً

 + 9 % 58.84 54.04 ٌنساب

 (13 %) 65.10 74.65 سافكو

 + 21 % 10.68 8.84 كٌان السعودٌة

 وزعت أسهم منحة خالل الفترة* 

 :األسهم المتراجعة دون القٌمة االسمٌة

من إجمالً  ( رٌاالت10)  دون القٌمة االسمٌة 2017 عام  صنادٌق عقارٌة متداولة4 شركات و10أنهت أسهم 

عند " عذٌب لالتصاالت" لاير، تاله سهم 7.31عند " زٌن السعودٌة"الشركات المتداولة بالسوق، ٌتقدمها سهم 

.  لاير8.94عند " المملكة القابضة" لاير و7.33

 2017األسهم المنخفضة دون قٌمتها االسمٌة بنهاٌة عام 

 نسبة االنخفاض (لاير)سعر السهم الشركة

 (26.9 %) 7.31 زٌن السعودٌة

 (26.7 %) 7.33 * عذٌب لالتصاالت

 (23.4 %) 7.66 اإلعادة السعودٌة

 (16.2 %) 8.38 امٌانتٌت

 (15.0 %) 8.50 مسك

 (14.8 %) 8.52 صناعة الورق

 (10.6 %) 8.94 المملكة

 (7.6 %) 9.24 ملكٌة رٌت

 (7.4 %) 9.26 المعذر رٌت

 (5.2 %) 9.48 الخضري

 (2.7 %) 9.73 الرٌاض رٌت

 (1.6 %) 9.84 مشاركة رٌت

 (1.0 %) 9.90 اسمنت حائل

 (0.4 %) 9.96 كٌمانول

تخفٌض رأس المال خالل الفترة * 
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 :2017أداء الشركات والصنادٌق العقارٌة المدرجة خالل عام 

حٌث سجلت بنهاٌة العام " زهرة الواحة" إدراج شركة واحدة فً السوق السعودي تمثلت فً 2017شهد عام 

.  مقارنة بإغالق أول ٌوم أدرجت فٌه%1ارتفاعا بنسبة 

 صنادٌق عقارٌة متداولة فً السوق السعودي 5 صنادٌق عقارٌة متداولة، حٌث سجلت وحدات 7كما تم إدراج 

" الجزٌرة رٌت"، فٌما سجلت وحدات صندوقً % 16بـ " المعذر رٌت" تراجعا ٌتقدمها صندوق 2017بنهاٌة عام 

 .  على التوالً%10، و% 60 مكاسب بـ" تعلٌم رٌت"و

 أداء الشركات والصنادٌق العقارٌة المدرجة 

 (لاير)إغالق أول ٌوم  الشركة
 2017 دٌسمبر 31إغالق 

 (لاير)
 التغٌر

 + 1 % 49.35 48.77زهرة الواحة  

 + 60 % 17.55 11.00 الجزٌرة رٌت

 + 10 % 12.09 11.00 تعلٌم رٌت

 (7 %) 10.28 11.00 جدوى رٌت الحرمٌن

 (10 %) 9.24 10.23 ملكٌة رٌت

 (11 %) 9.84 11.00 مشاركة رٌت

 (12 %) 9.73 11.00 الرٌاض رٌت

 (16 %) 9.26 11.00 المعذر رٌت
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سوق دبً  

 نقطة، تراجع بها المإشر من 161 نحو فاقدا % 5 على تراجع بنسبة 2017أغلق سوق دبً المالً بنهاٌة عام 
. 2017 نقطة بنهاٌة عام 3370 نقطة إلى 3531

 

 لٌحقق أعلً مستوي له فً بداٌة 3700ات قوٌة  لمإشر السوق متخطٌا حاجز الـ وشهد بداٌة العام موجه ارتفاع
 لخفض سقف مستوى  مدفوعا  بتحسن أسعار النفط  عقب اتفاق منظمة أوبك  نقطة،3739شهر فبراٌر عند 

اإلنتاج، ومن ثم  ٌعود لالنخفاض وسط سلسلة تراجعات فاقدا خاللها جمٌع المكاسب التى حققها فً بداٌة العام 
 نقطة، لٌرتد مقلصا جزء من خسائره خالل الربع الثالث، وبعد 3264لٌسجل ادنً مستوي له خالل شهر ٌونٌو عند 

 . نقطة3370ذلك ٌبدأ فً التراجع  من جدٌد بداٌة من شهر نوفمبر حتى نهاٌة العام مغلقا عند 

 36.5 مقارنة بـ 2017 ملٌار دوالر خالل عام 31.2لتسجل قٌمة  % 15وشهدت قٌم التداوالت انخفاضا بنسبة 

 :كما ٌوضح الجدول التالًملٌار دوالر عن نفس الفترة من العام السابق، 

 2017أداء سوق دبً خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

  % (5)  3370 3531 (نقطة) المؤشر العام

 %التغٌر  2017 2016 

 % ( 15)  31.2 36.5 )ملٌار دوالر )القٌمة المتداولة
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 7أفضل أداء له خالل شهر ٌولٌو بنسبة ارتفاع بلغت مإشر سوق دبً المالً وعلى جانب األداء الشهري ، حقق 

كما ٌوضح  % 6نقطة بنسبة انخفاض بلغت  216، فً حٌن حقق أسوء أداء له خالل شهر نوفمبر بعد أن خسر %

  :الجدول أدناه

 2017األداء الشهري للمؤشر العام لسوق دبً المالً خالل عام 

 (%)التغٌر  (نقاط)التغٌر اإلغالق الفترة

  %3+  112+  3643 ٌناٌر

  % (0.4)   (13)  3630 فبراٌر

  % (4)   (150)  3480 مارس

  % (2)   (65)  3415 أبرٌل

  % (2)   (76)  3339 ماٌو

  %2+  53+  3392 ٌونٌو

  %7+  241+  3633 ٌولٌو

  %0.1+  5+  3638 أغسطس

  % (2)   (74)  3564 سبتمبر

  %2+  72+  3636 اكتوبر

  % (6)   (216)  3420 نوفمبر

  % (1)  ( 50)  3370 دٌسمبر
 

األسهم األكثر ارتفاعا 

مصرف "، تبعه سهم  %51 بنسبة 2017فً مقدمة األسهم األكثر ارتفاعا خالل عام " أمانات القابضة"جاء سهم 
 : كما ٌوضح الجدول التالً، %30بنسبة " داماك العقاري" ثم سهم ، ومن%41بنسبة " السالم السودان

 2017خالل عام – أكثر األسهم ارتفاعا فً سوق دبً المالً 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %51+  1.480 0.981  أمانات القابضة
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  %41+  1.750 1.240  مصرف السالم السودان

  %30+  3.300 2.530  داماك العقارٌة 

  %27+  0.799 0.630  أمان

  %18+  2.260 1.921  درٌك آند سكل

 % 11+  6.190 5.570بنك دبً اإلسالمً 

 % 6+  2.410 2.267دبً لالستثمار 

 % 6+  4.300 4.070أرامكس 

 

األسهم األكثر انخفاضا 

دي "، وسهم  % 59بنسبة " ارابتك القابضة"، تاله سهم  %64األسهم المتراجعة بنسبة " ماركة"وتصدر سهم 

  :كما ٌوضح الجدول التالً،  %27بنسبة " دار التكافل"، وسهم  %51بنسبة " اكس بً إنترتٌنمنتس

 2017خالل عام – أكثر األسهم انخفاضا فً سوق دبً المالً

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  % (64)  0.551 1.530 ة مارك

  % (59)  2.380 5.775  ارابتك القابضة 

  % (51)  0.635 1.300  دي إكس بً إنترتٌنمنتس

  % (27)  0.863 1.178  دار التكافل

  % (26)  0.375 0.508 الخلٌجٌة لالستثمارات العامة 

  % (22)  1.990 2.540  تكافل االمارات 

  % (21)  0.490 0.618 دٌار للتطوٌر 

  % (21)  1.000 1.260أمالك للتموٌل 

  % (19)  1.300 1.610الخلٌج للمالحة 

  % (19)  2.130 2.620إعمار مولز 

 

أداء الشركات الكبٌرة فً سوق دبً 
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" داماك العقارٌة"، حٌث حقق سهم 2017وجاء أداء الشركات الكبرى من حٌث القٌمة السوقٌة متباٌنا خالل عام 
" إعمار مولز" ، تاله سهم  % 21تراجعا بنسبة " بنك دبً التجاري"، فً المقابل سجل سهم  %30ارتفاع بنسبة 

  :كما ٌوضح الجدول التالً،  %19بنسبة 

 أداء كبرى الشركات من حٌث القٌمة السوقٌة

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  % (3)  6.940 7.130 إعمار العقارٌة

 % ( 3)  8.200 8.490 اإلمارات دبً الوطنً

  %11+  6.190 5.570 بنك دبً اإلسالمً

 % ( 19)  2.130 2.620 إعمار مولز

  % (18)  5.100 6.200 (دو)االتصاالت المتكاملة 

 % 30+  3.300 2.530داماك العقارٌة 

 % 13+  70.000 62.000بنك المشرق 

 % ( 21)  4.100 5.200بنك دبً التجاري 

  %6+  2.410 2.267دبً لالستثمار 

 

أسهم تداول دون القٌمة االسمٌة  

فً سوق دبً  ( درهم1البالغة ) شركات تتداول أسهمها بؤقل من قٌمتها االسمٌة 10أن " أرقام"وأظهرت إحصائٌة 

قطاع "وشركتٌن من " العقارات واإلنشاءات الهندسٌة"، تشمل شركتٌن من قطاع 2017المالً، وذلك بنهاٌة العام 

" الشركة الخلٌجٌة لالستثمارات العامة"باإلضافة إلى كل من " قطاع التؤمٌن"واربع شركات من " السلع االستهالكٌة

 :كما ٌوضح الجدول التالً، " مصرف السالم السودان"، و

 الشركات التً تداول دون القٌمة األسمٌة لسوق دبً المالً

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

 % ( 26)  0.375 0.508  الخلٌجٌة لالستثمارات العامة 

  % (21)  0.490 0.618  دٌار للتطوٌر

 % ( 3)  0.507 0.521 ة  سالم

 % ( 64)  0.551 1.530  ماركة

 % ( 51)  0.635 1.300 دى إكس بً إنترتٌنمنتس   
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 % 27+  0.799 0.630  أمان

 % ( 27)  0.863 1.178 دار التكافل 

 % ( 7)  0.975 1.046 االتحاد العقارٌة 

 % 41+  1.750 1.240 *مصرف السالم السودان

--  66.300 66.300** أورٌنت للتأمٌن

 درهم 3.67القٌمة اإلسمٌة *

 درهم 100القٌمة اإلسمٌة **

. ٌذكر أنه تم استبعاد أسهم الشركات األجنبٌة المدرجة بسوق دبً من اإلحصائٌة وذات التداول المحدود: مالحظة

: 2017كما ٌوضح الجدول التالً الشركات التً تم إدراجها فً السوق خالل عام 

 2017الشركات التً تم إدراجها فً سوق دبً فً عام 

 تارٌخ اإلدراج الشركة
سعر اإلدراج 

 (درهم)
سعر اإلغالق 

 (2017 دٌسمبر 28)

 100.00 100.00 2017 ٌونٌو 22 أورٌنت ٌو إن بً تكافل

 5.090 6.030 2017 نوفمبر 22 إعمار للتطوٌر

 1.150 0.977 2017 دٌسمبر 19الخلٌجً التجاري  المصرف

 100.00 100.00 2017 دٌسمبر 21 *أوتاد

 .أدرجت فً السوق الثانٌة بدبً*
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 سوق أبوظبً 

 4398لٌغلق عند مستوى  % 3 بنحو تراجع على 2017أنهى المإشر العام لسوق أبو ظبً لألوراق المالٌة عام 

. ( نقطة148)-  نقطة

 

 على ارتفاع مسجال اعلً مستوي له خالل شهر ٌناٌر عند 2017استهل المإشر العام للسوق  تداوالت العام 

لٌعود للتراجع وٌمحو مكاسبه فً بداٌة شهر عقب قرار منظمة األوبك بخفض سقف مستوى اإلنتاج،   نقطة،4715

موجة بعد ذلك لٌواجه المإشر ، ومن ثم ٌسلك مسار متذبذب ما بٌن ارتفاع وانخفاض حتى شهر أكتوبر، فبراٌر

 نقطة، لٌعود لالرتفاع وٌنهً العام عند 4245تراجعات قوٌة مسجال أدنً مستوي له خالل مطلع شهر دٌسمبر عند 

.   نقطة4398مستوي 

 ملٌار 13.1 مقابل بـ 2017  ملٌار دوالر خالل عام 12.4لتسجل  % 5سجلت قٌم التداوالت انخفاضا بنسبة و

  :كما ٌوضح الجدول التالًدوالر عن نفس الفترة من العام السابق، 

 2017أداء سوق أبو ظبً خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

 % ( 3)  4398 4546 (طةنق)المؤشر العام 
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 %التغٌر  2017 2016 الفترة

 % ( 5)   12.4 13.1 ) ملٌار دوالر)القٌمة المتداولة

 

،  %3وعلى جانب األداء الشهري لمإشر سوق أبوظبً، حقق أفضل أداء له خالل شهر ٌولٌو بنسبة ارتفاع بلغت 

كما ٌوضح  % 4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 197فً حٌن حقق أسوء أداء له خالل شهر نوفمبر بعد أن خسر 

:  الجدول أدناه

 2017األداء الشهري لمؤشر سوق أبوظبً لألوراق المالٌة خالل عام 

 (%)التغٌر  (نقاط)التغٌر اإلغالق الفترة

  %0.1+  2+  4549 ٌناٌر

  %0.1+  3+  4552 فبراٌر

  % (2)   (109)  4444 مارس

  %2+  79+  4523 أبرٌل

  % (2)   (95)  4427 ماٌو

  % (0.04)   (2)  4425 ٌونٌو

  %3+  141+  4566 ٌولٌو

  % (2)   (98)  4468 أغسطس

  % (2)   (71)  4397 سبتمبر

  %2+  82+  4480 أكتوبر

  % (4)   (197)  4283 نوفمبر

  %3+  115+  4398 دٌسمبر

األسهم األكثر ارتفاعا 

،  %34بنسبة " البنك العربً المتحد"، تاله سهم  %50األسهم األكثر ارتفاعا بنسبة " دانة غاز"وتصدر سهم 
: كما ٌوضح الجدول التالً، %24بنسبة " اسمنت االتحاد"وسهم 

 2017خالل عام – األسهم األكثر ارتفاعا فً سوق أبو ظبً لألوراق المالٌة

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %50+  0.81 0.54 دانة غاز
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  %34+  2.15 1.60البنك العربً المتحد 

  %24+  1.35 1.09 تحادالاسمنت ا

  %17+  0.62 0.53 سوداتل

  %10+  2.70 2.45 سٌرامٌك رأس الخٌمة

 % 8+  0.71 0.66 رأس الخٌمة العقارٌة

  %4+  0.55 0.53 طاقه

  %3+  10.25 9.99 بنك أبوظبً األول

  %2+  3.05 3.00 طٌران أبوظبً

األسهم األكثر انخفاضا 

، ومن ثم سهم  %32بنسبة " مجموعة أغذٌة"، ٌلٌه سهم %35األسهم األكثر انخفاضا بنسبة " بلدكو"وتقدم سهم 

 :كما ٌوضح الجدول التالً،  %32بنسبة " إشراق العقارٌة"

 2017خالل عام –  المالٌة ألوراقأكثر األسهم انخفاض فً سوق أبو ظبً 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  % (35)  0.42 0.65 بلدكو

  % (32)  4.80 7.10 مجموعة أغذٌة

  % (32)  0.71 1.04 إشراق العقارٌة

  % (26)  1.41 1.90 العالمٌة القابضة

  % (19)  0.67 0.83 أركان

  % (16)  2.20 2.63 الدار العقارٌة

  % (16)  3.80 4.54 بنك االتحاد الوطنً

  % (14)  0.63 0.73اسمنت رأس الخٌمة 

  % (13)  1.23 1.42بنك الشارقة 

  % (7)  17.50 18.80مجموعة اتصاالت 
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 أداء األسهم الكبٌرة فً السوق

، "دانة غاز"و " بنك أبوظبً األول"  باستثناء 2017وجاء أداء معظم الشركات الكبرى على تراجع خالل عام 

بنسبة " اتصاالت"، وسهم  %16حٌث تراجعا بنسبة " الدار العقارٌة"و " بنك االتحاد الوطنً" وكان أبرزها سهما 

  :كما ٌوضح الجدول التالً،   7%

 أداء كبرى الشركات من حٌث القٌمة السوقٌة

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  % (7)  17.50 18.80 مجموعة اإلمارات لالتصاالت

  %3+  10.25 9.99 أبوظبً األول

  % (1)  6.80 6.90 أبوظبً التجاري

  % (16)  2.20 2.63 الدار العقارٌة

  % (1)  3.78 3.80 أبوظبً اإلسالمً

  % (16)  3.80 4.54 االتحاد الوطنً

  % (4)  4.75 4.95 بنك رأس الخٌمة الوطنً

  %50+  0.81 0.54دانة غاز 

  % (3)  1.36 1.40 مصرف الشارقة اإلسالمً

  % (3)  1.87 1.93 الواحة كابٌتال

 أسهم تتداول دون قٌمتها االسمٌة

فً سوق  ( درهم1البالغة )شركة تتداول أسهمها بؤقل من القٌمة االسمٌة  16أن هناك " أرقام"وأظهرت إحصائٌة 

 :كما ٌوضح الجدول التالً، 2017أبو ظبً بنهاٌة عام 

 الشركات التً تداول دون القٌمة االسمٌة لسوق أبوظبً لألوراق المالٌة

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  % (17)  0.30 0.36 الخزنة للتأمٌن

  % (35)  0.42 0.65 بلدكو

  % (43)  0.46 0.81 الوطنٌة للتكافل

  %4+  0.55 0.53 طاقة
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  %17+  0.62 0.53 *سوداتل

  % (14)  0.63 0.73 أسمنت رأس الخٌمة

  % (19)  0.67 0.83 اركان 

  % (32)  0.71 1.04 اشراق العقارٌة

  %8+  0.71 0.66 رأس الخٌمة العقارٌة

  % (17)  0.75 0.90 مٌثاق للتأمٌن التكافلً

  %50+  0.81 0.54 دانة غاز

  %20+  0.84 0.70 خضر للتأمٌنالأكسا الهالل ا

  %15+  0.85 0.74 دار التأمٌن

  % (54)  0.92 1.99 البنك التجاري الدولً

  % (13)  0.97 1.11 صناعات اسمنت الفجٌرة

  % (1)  0.99 1.00 اسمنت الخلٌج

.  درهم3.67القٌمة االسمٌة *

: 2017وٌوضح الجدول التالً الشركات التً تم إدراجها فً السوق خالل عام 

 2017الشركات التً تم إدراجها فً سوق أبوظبً فً عام 

 تارٌخ اإلدراج الشركة
سعر اإلدراج 

 (درهم)
سعر اإلغالق 

 (2017 دٌسمبر 28)

 1.29 1.25 2017 دٌسمبر 4* القدرة القابضة 

 2.65 2.50 2017 دٌسمبر 13 أدنوك للتوزٌع

تم االدراج والتداول فً السوق الثانوي لألوراق المالٌة *
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بورصة قـطر 

 10437 نقطة مقارنة بـ 8523مغلقا عند مستوى % 18 على تراجع بـ 2017أنهً السوق القطري تعامالت عام 

 .2016نقطة بنهاٌة عام 

 نقطة كان أغلبها 1913، بعد أن فقد مإشر السوق 2008 أسوء أداء لبورصة قطر منذ عام 2017وشهد عام 

، وتحدٌدا منذ شهر ٌونٌو السابق، تزامنا مع األزمة الدبلوماسٌة وقطع 2017 أشهر األولى من عام 7خالل الـ 

.  العالقات السٌاسٌة والتجارٌة بٌن قطر والدول األربعة العربٌة

 نقطة خالل 1378 نقطة، فً حٌن انه فقد 535 بـ 2017 األولى من عام 5األشهر الـ حٌث انخفض المإشر خالل 

 .2017 أشهر من عام 7آخر 

 

 على ارتفاع حٌث واصل مساره الصاعد خالل أول شهرٌن من عام 2017استهل المإشر العام لسوق قطر عام 

 بعدما وصلت ألعلى مستوٌاتها 2017 نتٌجة ارتفاع عملٌات الشراء وعودة السٌولة تدرٌجٌا منذ مطلع عام 2017

 . ملٌار دوالر بنهاٌة شهر مارس الماض2.8ًخالل العام الحالً لتسجل 

بٌنما سلك المإشر العام مسارا هابطا خالل الفترة ما بٌن مارس وحتى ٌونٌو، إال أنه نجح فً تعوٌض جزء من 

خسائره خالل شهر ٌولٌو الماضً، لٌعود  بعد ذلك للتراجع  بداٌة من شهر أغسطس وحتى نوفمبر، سجل خاللها 

 نقطة، وذلك نتٌجة استمرار العملٌات البٌعٌة التً طالت 7664 عند مستوى 2011أدنى مستوى له منذ مارس 

.  جمٌع األسهم المدرجة
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، حٌث وصلت القٌمة اإلجمالٌة 2017 ملٌار دوالر من قٌمته السوقٌة خالل عام 25.2كما خسر السوق القطري 

. 2016 ملٌار دوالر خالل عام 154.8 ملٌار دوالر، مقارنة بـ 129.6للسوق القطري 

 ملٌار دوالر، بٌنما ارتفعت أحجام التداوالت 18.2لتسجل % 4 تراجعا بـ 2017بٌنما شهدت قٌم تداوالت عام 

 :كما ٌوضح الجدول التالً ملٌار سهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 2.5لتصل إلى % 25بنحو 

 2017أداء المؤشر العام خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

  %(18)  8523 10437 (نقاط)المؤشر العام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

 %( 16)  129.6 154.8( ملٌار دوالر)رسملة السوق 

  %(4)  18.2 19.0 (ملٌار دوالر)قٌم التداوالت 

 % 25+  2.5 2.0( ملٌار سهم)أحجام التداوالت 

 

وعلى جانب األداء الشهري لمإشر بورصة قطر، حقق أفضل أداء له خالل شهر دٌسمبر بنسبة ارتفاع بلغت 

كما ، %9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 871، فً حٌن حقق أسوء أداء له خالل شهر ٌونٌو بعد أن خسر 10%

:  ٌوضح الجدول أدناه

 2017األداء الشهري لسوق قطر خالل عام 

 (%)التغٌر  (نقاط)التغٌر اإلغالق الفترة

  %2+   160+  10597 ٌناٌر

  %1+  105+  10702 فبراٌر

  %(3)  (312) 10391 مارس

  %(3)  (326) 10064ابرٌل 

  %(2)  (163) 9901 ماٌو

  %(9)  (871) 9030 ٌونٌو

  %4+  376+  9406 ٌولٌو

  %(6)  (606) 8801 أغسطس

  %(6)  (488) 8312سبتمبر 

  %(2)  (147) 8165أكتوبر 
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  %(6)  (451) 7714نوفمبر 

  %10+  809+  8523دٌسمبر 

 

أداء مؤشرات قطاعات السوق 

، %22، ثم قطاع الصناعة بـ %31 تراجع جماعً قطاعات السوق تصدرها قطاع النقل بنحو 2017شهد عام 

 :كما ٌوضح الجدول التالً

 2017أداء قطاعات السوق خالل عام 

 %التغٌر  (نقاط)التغٌر 2017 2016 القطاع

  %(31) (779) 1768 2547 النقل

  %(22) (956) 3480 4435 التأمٌن

  %(21) (687) 2620 3307 الصناعة

%(16) (935) 4963 5898 الخدمات والسلع االستهالكٌة  

%(15) (329) 1915 2244 العقارات  

  %(9) (107) 1099 1206 االتصاالت

  %(8) (230) 2682 2912 البنوك والخدمات المالٌة
 

أداء الشركات الكبٌرة فً السوق 

الذي " مصرف الرٌان"وعن أداء الشركات الكبرى من حٌث القٌمة السوقٌة ، حٌث جمٌع األسهم تراجعات باستثناء 

. 2017خالل عام  % 1حقق ارتفاعا طفٌفا بؤقل من 

، ومن ثم سهما %30فً مقدمة األسهم الكبٌرة من حٌث التراجع بنسبة بلغت نحو " قطر للتؤمٌن"بٌنما جاء سهم 

: كما ٌوضح الجدول التالًعلى التوالً، % 20، و%22بـ " مسٌعٌد"و" كهرباء وماء"

أداء الشركات الكبرى من حٌث القٌمة السوقٌة 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

%(30) 52.01 73.74 قطر للتأمٌن  

%(22) 178.00 227.00 كهرباء وماء  

%(20) 12.59 15.80 مسٌعٌد  

%(20) 12.08 15.11 إزدان القابضة  
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%(17) 97.00 117.50 صناعات قطر  

*قطر الوطنً  148.09 126.01 (15)%  

%(11) 90.75 101.80 أورٌدو  

%(7) 97.00 103.90 المصرف  

%(4) 32.00 33.25 بروة  

%0.4+  37.75 37.60 الرٌان  

 2017أسهم منحة خالل عام *

األسهم األكثر انخفاضا 

 لاير، تاله سهم 17.70لٌغلق عند % 43بنسبة " الخلٌج الدولٌة" سهما، تصدرها سهم 38 تراجع 2017شهد عام 
 :كما هو موضح بالجدول أدناه لاير، 55.94عند سعر % 42بتراجع قدره نحو " المالحة"

 2017أكثر األسهم انخفاضا فً سوق قطر خالل عام 

 %التغٌر  2017 2015 الشركة

%(43) 17.70 31.10 الخلٌج الدولٌة  

%(42) 55.94 95.60 المالحة  

%(39) 37.50 61.00 االسالمٌة القابضة  

%(38) 6.89 11.05 السالم  

%(37) 36.60 58.50 المستثمرٌن  

%(37) 13.24 21.10 الخلٌج التكافلً  

%(37) 6.53 10.30 قطر األول  

%(36) 8.68 13.63 أعمال  

%(36) 6.46 10.10 الطبٌة  

%(34) 9.00 13.70 مزاٌا قطر  

 

األسهم األكثر ارتفاعا 

، فً حٌن تضمنت القائمة بنكٌن %11بـ " الرعاٌة" أسهم فقط، تقدمها سهم 5 ارتفاع 017هذا وشهدت نهاٌة عام 
: كما ٌوضح الجدول التالًعلى التوالً، % 0.4، %7.6بـ " مصرف الرٌان"و" البنك األهلً"

 2017أكثر األسهم ارتفاعا فً سوق قطر خالل عام 
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 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %11+  69.85 62.90 الرعاٌة

  %9+  54.97 50.60 اإلسالمٌة للتأمٌن

  %8+  38.99 36.23 األهلً

  %4+  49.00 47.00 العامة للتأمٌن

  %0.4+  37.75 37.60 الرٌان

 

أسهم تداول دون القٌمة االسمٌة 

، فً 2017خالل عام  ( رٌاالت10البالغة ) شركات تداول دون قٌمتها االسمٌة 8وأظهرت اإلحصائٌة أن هناك 
 6.10 عند مستوى 2017الذي ادرج حدٌثا، حٌث أنهى تداوالت عام " استثمار القابضة"حٌن تضمنت القائمة سهم 

 :كما ٌوضح الجدول التالًلاير، 

 الشركات التً تداول دون القٌمة االسمٌة لسوق قطر

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

 %(39) 6.10 * 10.00 استثمار القابضة

 %(38) 6.89 11.05 السالم

 %(37) 6.53 10.30 قطر األول

 %(36) 8.68 13.63 أعمال

 %(36) 6.46 10.10 الطبٌة

 %(34) 9.00 13.70 مزاٌا قطر

 %(21) 7.90 9.95 قطر وعمان

 %(14) 8.02 9.37 فودافون قطر

 2017 أغسطس 14سعر ادراج السهم فً *
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سوق مسقط 

لٌغلق عند مستوى  ( نقطة684 % )- 12 على انخفاض بنحو 2017أنهً سوق مسقط لألوراق المالٌة عام 

. 2016 نقطة نهاٌة عام 5783مقارنة بإغالقه عند مستوى  نقطة 5099

 

 

استهل المإشر العام لسوق مسقط لألوراق المالٌة  بداٌة العام على ارتفاع طفٌف محققا أعلى مستوى له  فً أواخر 

 نقطة، لٌعود بعد ذلك وٌسلك  مسارا هابط  حتى منتصف شهر أغسطس لٌسجل أدنى 5870شهر فبراٌر عند 

 نقطة، ومن ثم ٌواجه مجموعة من التذبذبات  ما بٌن االرتفاع االنخفاض  حتى نهاٌة العام 4879مستوى له عند 

.  نقطة5099عند  مغلقا

 2.5 مقابل 2017 ملٌار دوالر خالل عام 2.6لتسجل قٌمة  % 4 بنسبة ارتفاعاوشهدت قٌم التداوالت لسوق مسقط 

. ملٌار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق

 2017أداء سوق مسقط بنهاٌة عام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

  % (12)  5099 5783 (نقطة)المؤشر العام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة
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  %4+  2.6 2.5 )ملٌار دوالر)القٌمة المتداولة 

 

ومن خالل األداء الشهري للمإشر العام لسوق مسقط لألوراق المالٌة فقد حقق أفضل أداء له خالل شهر سبتمبر 

،  %5.6 نقاط وبنسبة تراجع 304فً حٌن سجل أكبر انخفاض له خالل شهر ٌونٌو بـ  % 2.4بارتفاعات بلغت 

 :كما ٌوضح الجدول التالً

 أداء المؤشر الشهري لسوق مسقط 

 (%)التغٌر  (نقاط)التغٌر اإلغالق الشهر

  % (0.1)   ( 7)  5776 ٌناٌر

  %0.1+   4+  5780 فبراٌر

 % ( 4.0)  ( 229)  5551 مارس

  % (0.7)   (37)  5514 أبرٌل

  % (1.7)   (92)  5422 ماٌو

  % (5.6)   (304)  5118 ٌونٌو

  % (1.8)   (94)  5024 ٌولٌو

  %0.6+  29+  5053 أغسطس

  %2.4+  120+  5173 سبتمبر

  % (3.1)   (162)  5011 أكتوبر

  %2.0+  99+  5110 نوفمبر

 (  %0.2)   (11)  5099 دٌسمبر

 

أداء الشركات الكبٌرة فً السوق 

 شركات بنسب 6جاء أداء غالبٌة الشركات الكبرى من حٌث القٌمة السوقٌة على انخفاض، حٌث تراجعت أسهم 

البنك "وسهم  % 12بنسبة " بنك مسقط"، تالهم سهم  %20بنحو " أرٌد " و " عمانتٌل "متفاوتة، تقدمها سهما 

بنك "، وسهم  % 7بنسبة " بنك اتش اس بً سً عمان"فً المقابل ارتفع سهم  % 11بنسبة " الوطنً العمانً 

 :كما ٌوضح الجدول التالً،  %5بنسبة " صحار 

 2017بنهاٌة عام – أداء الشركات الكبرى 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة
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: األسهم األكثر ارتفاعا

بنحو " المدٌنة تكافل "ٌلٌه سهم شركة % 141فً مقدمة األسهم األكثر ارتفاع بنسبة " األسماك العمانٌة"وجاء سهم 
 :كما ٌوضح الجدول التالً،  % 35بنحو " فولتامب للطاقة "ومن ثم  % 39
  

    % (12)  0.394 0.448بنك مسقط 

  % (20)  1.205 1.515 عمانتٌل
 

   % (5)  0.222 0.212 بنك ظفار

    % (20)  0.526 0.660 أرٌدُد 

  -- 0.466 0.465 أومنفست

    % (11)  0.200 0.226 البنك الوطنً العمانً

   %5+  0.152 0.145 بنك صحار

   %7+  0.128 0.120 بنك اتش اس بً سً عمان

   % (7)  0.173 0.186البنك األهلً العمانً 

  -- 0.230 0.230 سٌمبكروب صاللة للمٌاه و الكهرباء

 2017أكثر األسهم ارتفاعا فً سوق مسقط بنهاٌة عام 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %141+  0.147 0.061األسماك العمانٌة 

 % 39+  0.099 0.071المدٌنة تكافل 

  %35+  0.564 0.419 فولتامب للطاقة

  %33+  0.936 0.704 المطاحن العمانٌة

  %24+  0.297 0.240 النهضة للخدمات

  %18+  0.380 0.322 العمانٌة المتحدة للتأمٌن

  %14+  0.280 0.246 الجزٌرة للمنتجات الحدٌدٌة

  %8+  0.090 0.083 بنك نزوي

  %8+  0.764 0.708 أكوا باور بركاء

  %7+  0.128 0.120بنك اتش اس بً سً 
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: األسهم األكثر تراجعا

،  %39بنسبة " المها للسٌرامٌك"ٌلٌه سهم % 47بنسبة "  اسمنت رٌسوت"تصدر قائمة األسهم المتراجعة سهم 
 :كما ٌوضح الجدول التالً،  %38بنسبة " عمان و االمارات "وسهم 

  

 2017أكثر األسهم انخفاضا فً سوق مسقط  بنهاٌة عام 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

 % ( 47)  0.780 1.480 اسمنت رٌسوت

  % (39)  0.292 0.477 المها للسٌرامٌك

  % (38)  0.082 0.132 عمان و االمارات

  % (38)  1.000 1.600 المها لتسوٌق المنتجات النفطٌة

   % ( 35)  0.150 0.230 صحار للطاقة

  % (32)  0.137 0.200 عمان لالستثمارات والتموٌل

  % (29)  1.135 1.600 الكابالت العمانٌة

  % (27)  0.040 0.055 الحسن الهندسٌة

 %( 27)  0.123 0.169األنوار لبالط السٌرامٌك 

 % ( 27)  0.140 0.192الجزٌرة للخدمات 

  
أسهم  تداول دون القٌمة االسمٌة  

 
، وشهدت القٌمة ارتفاع ( بٌسة للسهم100) شركات دون القٌمة االسمٌة البالغة 7 تداول أسهم 2017وشهد نهاٌة عام

" عمان واإلمارات"على التوالً، بٌنما انخفض سهم  % 8،  %39بنسبة " بنك نزوي"و " المدٌنة للتكافل"سهما 
: كما ٌوضح الجدول التالً،  %20بنسبة " ، وسهم جلفار للهندسة %38بنسبة 

 

 الشركات التً تداول دون القٌمة االسمٌة فً سوق مسقط

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %39+  0.099 0.071المدٌنة تكافل 

  %8+  0.090 0.083 بنك نزوى

  % ( 38)  0.082 0.132 عمان واإلمارات

  % (20)  0.075 0.094 جلفار للهندسة
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  % (8)  0.066 0.072 بنك العز االسالمى

  % (27)  0.040 0.055 *الحسن الهندسٌة

  % (17)  0.025 0.030 صناعة مواد البناء

. تداوالت ضعٌفة*
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 سوق الكويت 

مغلقا عند مستوى  % 11 على ارتفاع بؤكثر من 2017اختتم المإشر العام لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة عام 

. 2016 نقطة فً نهاٌة العام 5748مقارنة بـ  ( نقطة660+ ) نقاط 6408

 

 على ارتفاع محققا أفضل أداء له خالل شهر ٌناٌر  مضٌفا لرصٌده  2017وبدء المإشر العام للسوق تداوالت العام 

، وذلك لعدة عوامل أهمها تحسن 2003 نقطة، والذي ٌعتبر أفضل أداء شهري للمإشر منذ شهر أبرٌل 1084

أسعار النفط بعد اتفاق أوبك التارٌخً على خفض مستوى سقف اإلنتاج، باإلضافة إلى توقعات المستثمرٌن بارتفاع 

 .2016معدل التوزٌعات النقدٌة لعام 

 ملٌون دٌنار 100كما أن السوق الكوٌتً استفاد بشكل اٌجابً نتٌجة المساعدات الحكومٌة التً قامت بضخ نحو 

لتبلغ قٌمة % 66.7والبالغة " أمرٌكانا"داخل السوق المالً، هذا باإلضافة إلى بٌع مجموعة الخٌر حصتها فً شركة 

 .  ملٌون دٌنار، ما أدى إلى ارتفاع معدل السٌولة ألغلب األسهم الكبٌرة710الصفقة نحو أكثر من 

ومن ثم اتجه المإشر لتسجٌل أداء متذبذب ما بٌن االنخفاض واالرتفاع حتى حقق أعلى مستوى له فً مطلع شهر 

 نقطة، من ثم سلك نطاق عرضً منذ مطلع شهر ماٌو حتى نهاٌة شهر سبتمبر، لٌسجل بعدها 7091إبرٌل عند 

مغلقا عند  % 11 على ارتفاع بؤكثر من  2017سلسلة انخفاضات حتى بدٌة شهر دٌسمبر، لٌعود وٌنهى عام 

.   نقطة6408
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قد أعلنت فً مطلع أكتوبر الماضً عن ترقٌة البورصة الكوٌتٌة إلى األسواق "  فوتسً راسل"شركة ٌذكر أن 

 .2018سوف ٌتم فً سبتمبر % 0.5الناشئة الفتة أن االنضمام الفعلً بوزن نسبً 

 ملٌار دوالر فً نهاٌة 19قٌمته ما لتسجل % 100 ملحوظا بنسبة ارتفاعافٌما شهدت قٌم التداوالت لسوق الكوٌت 

  :كما ٌوضح الجدول التالً،  ملٌار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق9.5 مقابل 2017عام 

 2017أداء سوق الكوٌت خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

% 11+  6408 5748 (نقطة)المؤشر العام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

 % 100+  19.0 9.5 )ملٌار دوالر)القٌمة المتداولة 
 

،  %19وعلى جانب األداء الشهري لمإشر سوق الكوٌت، حقق أفضل أداء له خالل شهر ٌناٌر حٌث ارتفع بنسبة 

كما ٌوضح ، %5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 317فً حٌن حقق أسوء أداء له خالل شهر نوفمبر بعد أن خسر 

:  الجدول أدناه

 2017األداء الشهري لسوق الكوٌت خالل عام 

 (%)التغٌر  (نقاط)التغٌر  اإلغالق الفترة

  %19+  1084+  6832 ٌناٌر

  % (1)   (49)  6783 فبراٌر

  %4+  246+  7029 مارس

  % (3)   (186)  6843 أبرٌل

  % (1)   (58)  6785 ماٌو

  % (0.3)   (22)  6763 ٌونٌو

  %1+  89+  6852 ٌولٌو

  %1+  40+  6892 أغسطس

  % (3)   (212)  6680 سبتمبر

  % (3)   (166)  6514 اكتوبر

  % (5)   (317)  6197 نوفمبر

 % 3+  211+  6408 دٌسمبر
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: أداء الشركات الكبٌرة فً السوق الكوٌتً

وجاء أداء الشركات الكبرى متباٌنا ً حٌث ارتفع أداء بعض الشركات مقارنة بالعام الماضً، أبرزها سهم شركة 

، فٌما تراجع أداء بعض الشركات  %17بـ " بٌتك"، ومن ثم سهم %18بـ " وطنً"، تاله سهم %42بـ " أحٌلتً"

، كما ٌوضح %13بـ " المبانً"، و %14بـ " فٌفا"، تبعه سهم  %33بـ " مشارٌع الكوٌت"وكان أكثرهم تراجعاً 

: الجدول التالً 

 2017أداء الشركات الكبرى خالل خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة
 

    %56+  0.375 0.240 أالفكو

  % 43+  0.329 0.230  القرٌن

  %  42+   0.802 0.564أجٌلٌتً 

  % 39+  3.739 2.700هٌومن سوفت 

  %  18+  0.728  0.619وطنً 

    %17+   0.576 0.491 بٌتك

  % 16+  0.436  0.376بنك بوبٌان 

  % 7+  0.400 0.373البنك التجاري 

   %6+  0.434  0.410 زٌن

   %6+  0.307 0.291 بنك برقان

   % (1)  0.238 0.240بنك الخلٌج 

  % ( 3)  0.290 0.300البنك األهلً الكوٌتً 

   % (13)  0.705  0.810المبانً 

   % (14)   0.799 0.930 فٌفا

   % (33)  0.335 0.500مشارٌع الكوٌت 
 

األسهم األكثر ارتفاعا 

، ومن ثم سهم %55بـ " االمتٌاز"ٌلٌه سهم  % 56بنحو " أالفكو"تضمنت قائمة األسهم المرتفعة سهم شركة 

 :كما ٌوضح الجدول التالً ، %50بـ " المجموعة التعلٌمٌة القابضة "

 2017أكثر األسهم ارتفاعا فً سوق الكوٌت خالل عام  
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 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %107+  0.025 0.012 المدار للتموٌل

  %68+  0.792 0.472 نابٌسكو

  %59+  0.156 0.098 أسمنت الهالل

  %56+  0.375 0.240 أالفكو

  %55+  0.158 0.102 االمتٌاز

  %50+  0.309 0.206 تعلٌمٌة

  %45+  0.045 0.031 وثاق

  %43+  0.048 0.034 بٌان لالستثمار

  %43+  0.329 0.230القرٌن 

  %42+  0.802 0.564أجٌلٌتً 
 

األسهم األكثر تراجعا 

، ومن المنتظر إلغاء إدراج الشركة من السوق  %57بنسبة انخفاض " أغذٌة"تصدر قائمة األسهم المتراجعة سهم 

كما ٌوضح ، %33بنحو " مشارٌع الكوٌت"، وسهم  %34بنسبة " لوجستٌك"، تبعه سهم 2018الكوٌتً فً أبرٌل 

 :الجدول التالً

 2017أكثر األسهم انخفاضا فً سوق الكوٌت  خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  % (57)  1.112 2.600 أغذٌة

  % (42)  0.033 0.058 المعدات القابضة

  % (42)  0.039 0.067 رمال الكوٌت

  % (37)  0.065 0.102 وربة للتأمٌن

  % (34)  0.046 0.070 كً جً ال لوجستٌك

  % (33)  0.335 0.500 مشارٌع الكوٌت

  % (32)  0.029 0.043 بتروجلف

  % (32)  0.043 0.063 دبً األولً

  % (31)  0.029 0.042 بٌت الطاقة
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 ( 31 % ) 0.029 0.042 آن دٌجٌتال سٌرفٌس القابضة

 (  29 % ) 0.092 0.130أسس 

 
أسهم  تداول دون القٌمة االسمٌة  

، والشركات الـ 2017 شركة بنهاٌة عام 80بلغ عدد الشركات الكوٌتٌة التً تتداول دون القٌمة االسمٌة أكثر من 

.  المذكورة أدناه أبرز تلك الشركات14

  شركات تداول دون القٌمة االسمٌة فً سوق الكوٌت15أبرز 

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %22+  0.045 0.037 كفٌك

  %2+  0.024 0.024كمٌفك 

 ( 31 %) 0.029 0.042 آن دٌجٌتال سٌرفٌس القابضة

 ( 24 %) 0.017 0.023 المستثمرون

 ( 16%) 0.033 0.039 ساحل

 ( 10%) 0.020 0.023 أبٌار

 ( 32 %) 0.043 0.063 دبً األولى

0.047 ٌونٌكاب   0.042  (10) %  

  % (11)  0.084 0.094  برقان لحفر اآلبار 

  % (17)  0.041 0.049مجموعة السالم 

  % (18)  0.036 0.044المدٌنة للتموٌل 

  % (26)  0.072 0.097 كامكو 

  % (32)  0.029 0.043بتروجلف 

  % (34)  0.046 0.070 كً جً ال لوجستٌك
 
 

: 2017كما ٌوضح الجدول التالً الشركات التً انسحبت من السوق خالل العام 

 2017الشركات التً انسحبت من  سوق الكوٌت خالل عام 

 تارٌخ االنسحاب الشركة

 2017 / 02 / 01 المتحدة للدواجن
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 2017 / 01 / 31فلكس رٌزورتس 

 2017 / 02 / 05 صفوان

 2017 / 02 / 09 إٌكاروس

 2017 / 02 / 12تبرٌد 

 2017 / 02 / 16طٌبة 

 2017 /03 / 12الخلٌج للزجاج 

 2017 /04 / 26الوطنٌة للمسالخ 

 2017 / 05 / 22الكوٌتٌة للمسالخ 

 2017 / 06 / 18مجموعة األوراق المالٌة 

 2017 / 06 / 22جٌران القابضة 

 2017 / 06 / 28* (أدنك)الدار الوطنٌة للعقارات 

 2017 / 06 /29الشامل الدولٌة 

 2017 / 07 / 06المقاوالت والخدمات البحرٌة 

 2017 / 08 / 06الكوٌتٌة لصناعة مواد البناء 

 2017 / 09 / 29إٌاس للتعلٌم األكادٌمً 

 2017 / 10 / 01المواساة للرعاٌة الصحٌة 

 2017 / 10 / 19الثمار الدولٌة 

. قامت البورصة بإلغاء إدراجها من السوق* 
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سوق البحرٌن  

 نقطة مغلقا عند 112، ما ٌعادل  %9 على ارتفاع بنسبة 2017أنهى المإشر العام لبورصة البحرٌن تعامالت عام 

. 2016 نقطة بنهاٌة عام 1220 نقطة، مقارنة بـ 1332مستوى 

استهل المإشر العام لسوق البحرٌن تداوالت العام على سلسلة ارتفاعات لٌسلك مسارا صاعد محققا أعلى مستوى له 

 نقطة، ومن ثم واجه المإشر سلسلة تراجعت منذ مطلع شهر أبرٌل حتى منتصف 1383بنهاٌة شهر مارس عند 

.  نقطة1332دٌسمبر، لٌعود لالرتفاع  وٌقلص خسائره مغلقا عند 

 ملٌون 320 مقارنة بـ 2017 ملٌون دوالر بنهاٌة عام 547لتبلغ  % 72وشهدت قٌم التداوالت ارتفاعا بنسبة 

 ملٌون سهم مقارنة بنفس الفترة 918لتصل إلى  % 25دوالر بنهاٌة العام السابق، كما ارتفعت أحجام التداوالت بـ 

 :كما ٌوضح الجدول التالًمن العام السابق، 

 2017أداء سوق البحرٌن خالل عام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

  %9+  1332  1220 (نقطة)المؤشر العام 

 %التغٌر  2017 2016 الفترة

  %72+  0.55 0.32 (ملٌار دوالر)قٌم التداوالت 
 

أداء الشركات الكبٌرة 

 22بنسبة " األهلً المتحد"و" البحرٌن اإلسالمً"، تبعه سهما  %92أكثر األسهم ارتفاعا بنسبة " ألبا"جاء سهم 

.  على التوالً% 20، و%

، 2017خالل عام % 29القائمة من حٌث األكثر انخفاضا بعد أن سجل نسبة تراجع بلغت " بتلكو"بٌنما تصدر سهم 

  :كما ٌوضح الجدول التالً

 

2017أداء الشركات الكبٌرة فً سوق البحرٌن خالل عام   

 %التغٌر  2017 2016 الشركة

  %92+   0.615 0.320ألبا 

 % 22+  0.150 0.123البحرٌن اإلسالمً 

  %20+   0.700 0.583 *البحرٌن – األهلً المتحد 

 % 8+  0.135 0.125 *اإلثمار القابضة 
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 % 4+  0.414 0.400البحرٌن والكوٌت 

 % 3+  0.690 0.670 التسهٌالت التجارٌة

 % ( 1)  0.214 0.216 عقارات السٌف

  % (1)  0.645 0.655 البحرٌن الوطنً

  % (3)  0.114 0.118 البحرٌن- مصرف السالم 

 % ( 16)  0.700 0.830 ي ام ام اي

 % ( 18)  0.420 0.510* جً اف اتش المالٌة

 % ( 20)  0.375 0.467 *البركة المصرفٌة 

 % ( 29)  0.204 0.286 بتلكو

. ر بالدوالرالسع*

 

 


