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 ألسواق الماليةالشهري ل كابيتال وبارا تقرير  2018 يونيو
 

السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(10.35) (0.76) (34.93) 4,606.68 4,571.75

14.86 1.53 125.28 8,175.16 8,300.44

(23.46) 1.22 58.99 4,845.83 4,904.82

5.87 1.62 143.52 8,880.51 9,024.03

(1.56) 3.57 45.19 1,265.80 1,310.99

(16.29) (4.83) (143.13) 2,964.13 2,821.00

3.67 (0.98) (45.01) 4,605.04 4,560.03

سوق دبي المالي

سوق أبوظبي لألوراق المالية

ال  ابيت ار ك  المصدر: بلومبرج وأوب

بورصة البحرين

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

سوق مسقط لألوراق المالية

السوق المالية السعودية

بورصة الكويت

بورصة قطر

 
 

مارس 2018أبريل 2018مايو 2018يونيو 2018مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

11.3911.4611.7912.17سوق مسقط 30 *

18.7418.2118.0917.42السوق المالية السعودية

15.0115.0115.2215.22سوق الكويت لألوراق المالية

13.3013.0613.5613.23بورصة قطر

8.528.268.038.72سوق البحرين لألوراق المالية

9.069.5410.5010.89سوق دبي المالي

12.1512.3112.5011.69سوق أبوظبي لألوراق المالية

12.6012.5512.8112.76المعدل 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

% %

19.90 0.67 خام برنت اآلجل للبرميل            78.08

22.65 8.92 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل            72.88

(2.82) (3.89) الذهب لألوقية       1,254.60

(4.88) (1.87) الفضة لألوقية            16.11

(8.14) (5.75) بالتينيوم لألوقية          854.75

(7.65) (2.33) النحاس طن متري       6,692.50

(4.06) (5.06) األلمنيوم طن متري       2,176.00

(2.07) (0.90) الرصاص طن متري       2,436.00

(13.35) (7.23) الزنك طن متري       2,876.00

16.61 (2.23) النيكل طن متري     14,880.00

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

العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

(0.92) (0.80) انجلترا     7,617.12 فايننشال تايمز

(5.06) (2.70) المانيا   12,264.08 داكس

(0.03) (1.62) فرنسا     5,311.08 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

(2.43) (1.22) الواليات المتحدة   24,117.59 داو جونز

0.97 (0.21) الواليات المتحدة     2,699.63 أس آند بي 500

7.85 0.04 الواليات المتحدة     7,445.09 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية 

(2.17) 0.31 اليابان   22,270.39 نيكاي 225

(4.75) (6.47) هونج كونج   28,497.32 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

28.70 6.16 تونس     8,084.75 بورصة تونس

9.19 (0.09) مصر   16,399.73 البورصة المصرية

(2.65) (1.22) االردن     2,070.44 بورصة عمان

(5.90) (0.28) فلسطين        540.67 سوق فلسطين لألوراق المالية

(8.39) (4.66) لبنان     1,052.25 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

(5.97) 3.58 البحرين          71.93

3.94 5.38 الكويت        526.73

(14.73) (3.47) عمان        483.53

0.89 (1.55) قطر        709.75

(9.12) (2.04) االمارات        348.17

(3.20) (0.14) األسواق الخليجية        429.93

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

(9.58)(1.55)(13.86)    894.77   880.91مؤشر أوبار كابيتال ُعمان 20

20.301.5913.58       1,300.101,279.80مؤشر أوبار كابيتال خليجي 50 

105410.000.956.84      1,064.00مؤشر أوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال افرقيا200 

(7.45)656.783.710.56         660.49مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(10.35)(0.76) (34.93)4,571.754,606.68مؤشر سوق مسقط 30 

 (73.74) (558,387)198,814757,201األسهم المتداولة )باأللف(

 (76.71) (118,842)36,075154,918القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني(
  

عدد السندات المتداولة6,341عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

30,900
 

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

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

%0.3789,487.5826.30 بنك مسقط0.3640.04815.19 الوطنية لمنتجات األلمنيوم

%0.1113,073.308.52 جلفار للهندسة والمقاوالت0.1140.01110.68 بنك اتش اس بي سي عمان

%0.0912,472.846.85 بنك نزوى0.1900.0158.57 العمانية التعليمية

%0.4202,293.386.36 النهضة للخدمات0.4200.0307.69 النهضة للخدمات

%0.1142,154.025.97 بنك اتش اس بي سي عمان0.1660.0117.10 الوطنية العمانية للهندسة

الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

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

%0.11127,76113.96 جلفار للهندسة والمقاوالت(99.80)(0.998)0.002 سندات ظفار للتأمين حق افضلية

%0.09127,18713.67 بنك نزوى(96.10)(0.074)0.003 ظفار للتأمين حق افضلية

%0.37824,92212.54 بنك مسقط(55.22)(0.740)0.600 حلويات عمان

%0.11419,2649.69 بنك اتش اس بي سي عمان(36.49)(1.445)2.515 الشرقية لتحلية المياه

 %0.10313,4736.78 المدينة تكافل(15.87)(0.060)0.318 مسقـط للغازات
 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

BKINV137,056.297,184.28(128)(1.78)(418)(5.59)القطاع المالي 

INDSI106,100.116,144.92(45)(0.73)(733)(10.73)قطاع الصناعة

SINSI72,474.992,475.72(1)(0.03)(168)(6.37)قطاع الخدمات   
 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

5,436.634,556.7011.390.99مؤشر سوق مسقط

8,114.877,074.830.79القطاع المالي

9,662.076,048.191.33قطاع الصناعة

2,924.112,410.701.07قطاع الخدمات 

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

االسبوع -52

 
 

 

 ما يو 
6  

   ي يو
1  

 ر 
1 

  ر 
19 

 

شراءالتداول بالجنسية

 

23,412.1عمانيون 

5,393.2خليجيون 

249.8عرب

7,020.1أخرى

 القيمة ألف لاير عماني

 
 

 

 ما يو 
   

   ي يو
  

 ر 
1 

  ر 
9 

 

بيعالتداول بالجنسية

30,493.8عمانيون 

1,869.8خليجيون 

302.1عرب

3,409.5أخرى

 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

14.86% 1.71% 8,161.08 8,300.44 السوق المالية السعودية

196,583.30 153,829.34 حجم التداوالت )000(

4,587.18 3,608.74 قيم التداوالت )000( ر.س.

0.00 0.00 المؤشرات الفرعية 

-0.36% 2.80% 4,746.77 4,879.66 إنتاج األغذية

13.59% 5.86% 4,513.25 4,777.62 الخدمات التجارية والمهنية

17.13% -0.13% 5,926.94 5,919.20 المواد االساسية

4.05% 2.74% 4,062.82 4,174.12 النقل

20.58% 7.29% 4,809.95 5,160.79 الطاقة

-1.05% -2.78% 4,642.63 4,513.59 المرافق العامة

-2.73% -6.22% 4,294.83 4,027.68 السلع طويلة االجل

-0.67% 1.91% 3,591.62 3,660.15 الخدمات االستهالكية

54.89% 5.29% 11,381.30 11,983.11 اإلعالم

28.35% 2.90% 6,862.80 7,061.86 البنوك

-5.13% 0.06% 3,820.64 3,823.06 االستثمار والتمويل

-9.02% 3.01% 4,172.36 4,297.95 التأمين 

-20.69% 2.07% 3,649.91 3,725.31 إدارة وتطوير العقارات

27.47% 0.46% 5,395.47 5,420.39 االتصاالت

12.56% -0.33% 6,361.48 6,340.60 تجزئة السلع الكمالية

14.57% 1.19% 6,352.29 6,427.70 تجزئة األغذية

11.11% 4.49% 4,724.62 4,936.59 الرعاية الصحية

5.98% 4.93% 4,010.56 4,208.45 االدوية

-15.14% 0.15% 3,925.03 3,931.09 الصناديق العقارية المتداولة

-4.18% 1.45% 4,099.97 4,159.38 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

622,375.9 21.40 بنك اإلنماء 40.00% 23.80 عناية لاير سعودي دوالر أمريكي

543,267.7 125.80 سابك 36.49% 19.30 أمانة للتأمين  1997.23 539.25

446,505.4 10.52 دار االركان 22.95% 14.10 وفا للتأمين 

226,783.7 86.40 مصرف الراجحي 19.56% 59.30 رعاية

161,462.3 15.74 كيان السعودية 16.50% 35.65 بدجت السعودية

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

ر.س. بآالالف الشركات  % ر.س. الشركات 

42,046.5 10.52 دار االركان -27.70% 14.46 مجموعة السريع 

28,966.8 21.40 بنك اإلنماء -12.15% 12.00 إعمار المدينة اإلقتصادية

10,312.2 15.74 كيان السعودية -7.14% 19.00 أسيج

4,298.6 125.80 سابك -5.89% 89.40 ا العربية بوب 13 75 94

3,490.7 22.18 شركة التصنيع الوطنية -5.71% 37.15  مجموعة صافوال
 

 بورصة قطر
ملخص مؤشرات السوق

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

5.87% 1.62% 8,880.51 9,024.03 مؤشر بورصة قطر

59,238.02 8,565.02 مجموع التداوالت )000(

3,510,585.00 275,197.66 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

60,350.0 152.00 الوطني 29.21% 16.59 داللة القابضة لاير قطري دوالر أمريكي

30,035.8 8.81 فودافون قطر 11.11% 63.01 الرعاية 385.60 105.93

27,679.9 65.00 مالحة 8.48% 146.99 قطر للوقود

19,325.7 34.93 الريان 8.36% 72.71 أوريدو

15,016.8 34.20 بروة 7.77% 35.50 قطر للتأمين

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

ر.ق. بآالالف الشركات  % ر.ق. الشركات 

3,364.1 8.81 فودافون قطر -18.09% 18.02 السينما

553.2 34.93 الريان -4.72% 15.13 مسيعيد للبتروكيماويات

498.1 8.20 ازدان القابضة -4.62% 5.16 األول

439.0 34.20 بروة -4.58% 5.21 السالم العالمية 2 2 16

431.6 65.00 مالحة -4.17% 152.00 الوطني  
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 دبي المالي  سوق
ملخص مؤشرات السوق

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

-16.29% -4.83% 2,964.13 2,821.00 مؤشر سوق دبي المالي

555,365.90 356,933.41 مجموع التداوالت )000(

902,876.70 357,153.75 قيم التداوالت )000( درهم

المؤشرات الفرعية 

-24.27% -5.66% 5,394.44 5,089.16 العقارات واإلنشاءات الهندسية

-2.98% -2.74% 2,327.38 2,263.68 البنوك

-19.95% -8.21% 3,259.64 2,991.93 اإلستثمار والخدمات المالية

-10.65% -3.73% 1,445.06 1,391.19 التأمين

-47.91% -19.22% 236.57 191.10 السلع اإلستهالكية

-13.78% -6.17% 660.52 619.76 الخدمات

-3.44% 3.71% 111.17 115.29 الصناعة 

-4.51% 1.67% 808.52 822.02 اإلتصاالت

-15.00% -5.71% 740.10 697.86 النقل

 المصدر: بلومبيرغ
 

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

آالف درهم درهم الشركات  % درهم الشركات  مليار

132,399.4 0.75 دريك آند سكل إنترناشيونال  15.44% 0.33 شركة اإلستشارات المالية الدولية  درهم إماراتي دوالر أمريكي

37,489.1 4.92 إعمار العقارية  12.43% 2.08 تكافل اإلمارات  284.39 76.79

27,798.0 4.87 بنك دبي اإلسالمي 7.69% 4.20 بنك دبي التجاري 

26,407.4 1.16 مصرف السالم - البحرين 5.82% 2.00 مزايا القابضة

22,220.2 0.90 شركة الخليج للمالحة القابضة  5.26% 10.00 مصرف اإلمارات اإلسالمي 

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً  

درهم بآالالف الشركات  % درهم الشركات 

183,433.8 0.75 دريك آند سكل إنترناشيونال  -35.09% 0.75 دريك آند سكل إنترناشيونال 

26,173.7 0.90 شركة الخليج للمالحة القابضة  -21.00% 0.33 دبي باركس اند ريزورتس 

21,360.4 1.16 مصرف السالم - البحرين -15.60% 0.98 العربية للطيران 

21,143.6 0.79 االتحاد العقارية  -14.78% 0.39 مجموعة السالم القابضة 13 17 7

19,470.5 0.33 دبي باركس اند ريزورتس  -14.23% 2.05 داماك العقارية 

عدد الشركات

 
 

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية 
ملخص مؤشرات السوق

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

3.67% -0.98% 4,605.04 4,560.03 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

-76.76% 185,540.00 43,124.63 مجموع التداوالت )000(

-80.49% 434,390.40 84,765.20 قيم التداوالت )000( درهم

المؤشرات الفرعية 

10.56% -0.83% 8,355.75 8,286.44 البنوك

-7.71% -0.31% 4,013.55 4,001.17 اإلتصاالت

-6.01% -1.91% 2,114.26 2,073.90 الخدمات اإلستهالكية

3.33% 1.76% 2,196.82 2,235.38 التأمين

-3.71% 1.21% 1,950.38 1,974.05 الصناعة

-7.06% -2.23% 2,516.12 2,460.07 اإلستثمار والخدمات المالية

23.00% -4.67% 1,862.41 1,775.44 الطاقة

-2.84% -0.40% 2,384.78 2,375.27 الخدمات

-9.05% -3.26% 3,354.24 3,244.94 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

16,397.2 16.15 اتصاالت 28.07% 0.73 وطـنـيــــة للتكــافـــل شـركـــة اـل درهم إماراتي دوالر أمريكي

13,967.6 1.04 دانة غاز  27.92% 3.39 بنك الفجيرة الوطني  284.39 76.79

11,733.3 7.06 بنك أبوظبي التجاري  14.55% 1.89 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

6,838.3 2.02 شركة الدار العقارية  13.92% 0.90 البنك التجاري الدولي 

5,644.8 0.60 شركة إشراق العقارية  13.73% 0.58 المستثمر الوطني

الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً  

درهم بآالالف الشركات  % درهم الشركات 

13,503.1 1.04 دانة غاز  -18.25% 1.12 البنك العربي المتحد 

9,615.2 0.60 شركة إشراق العقارية  -17.81% 0.60 شركة إشراق العقارية 

3,399.0 2.02 شركة الدار العقارية  -12.06% 3.50 فودكو القابضة 

1,905.1 0.94 شركة اسمنت الخليج -10.34% 0.52 شركة أبوظبي لمواد البناء 40 9 11

1,721.6 0.45 منازل -9.84% 2.84 شركة الشارقة للتأمين

عدد الشركات
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 بورصة الكويت
ملخص مؤشرات السوق

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

- 4.57% 4,690.55 4,904.82 مؤشر بورصة الكويت 

79.66 71.53 مجموع التداوالت )000(

18,447.16 15,617.27 قيم التداوالت )000( د.ك

المؤشرات الفرعية 

32.88% 2.53% 946.97 970.89 الصناعة 

106.83% 3.29% 965.75 997.55 البنوك

75.02% 2.28% 870.41 890.23 السلع اإلستهالكية

139.24% 0.77% 1,064.44 1,072.64 الخدمات اإلستهالكية

80.92% 0.49% 950.38 955.00 العقاري

143.94% 1.31% 982.61 995.49 الخدمات المالية 

169.60% 11.19% 790.96 879.50 اإلتصاالت 

60.40% -0.07% 999.63 998.90 الرعاية الصحية 

40.89% -0.28% 926.82 924.19 التأمين 

37.30% 0.13% 1,031.42 1,032.76 المواد األساسية 

268.14% 2.25% 1,038.09 1,061.49 النفط والغاز 

97.63% 8.33% 873.00 945.75 التكنولوجيا 

 المصدر: بلومبيرغ
 

القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة  نسبة التغير  السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

.آالف د.ك فلس الشركات  % فلس الشركات  مليار

1,982,189.1 237.00 بنك الخليج 27.91% 110.00 شركة اسمنت الهالل دينار كوتي دوالر أمريكي

1,846,366.5 750.00 بنك الكويت الوطني 22.65% 50.90 شركة الصلبوخ التجارية 27.89 92.32

1,323,193.6 435.00 شركة االتصاالت المتنقلة 20.93% 65.30 شركة العيد لالغذية

917,587.1 225.00 بنك الكويت الدولي 19.01% شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(77.00

778,599.6 500.00 بنك بوبيان 16.00% 435.00 شركة االتصاالت المتنقلة

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

فلس بآالالف الشركات  % فلس الشركات 

8,244.3 237.00 بنك الخليج -73.33% 8.00 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

4,822.6 107.00 مجموعة جي اف اتش المالية  -30.88% 15.00 شركة ايفكت العقارية

4,031.9 225.00 بنك الكويت الدولي -26.25% 59.00 شركة حيات لإلتصاالت

3,733.6 12.70 شركة مجموعة المستثمرون القابضة -17.07% 17.00 شركة بيت االستثمار الخليجي 68 49 46

3,016.0 435.00 شركة االتصاالت المتنقلة -16.67% 20.00 شركة االمتيازات الخليجية القابضة

القيمة السوقية للسوق

 
 

 بورصة البحرين
ملخص مؤشرات السوق

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

-1.56% 3.57% 1,265.80 1,310.99 مؤشر بورصة البحرين

4,723.37 3,127.33 مجموع التداوالت )000(

1,394.90 1,029.28 قيم التداوالت )000( ب.د.

مؤشرات أخرى 

-5.51% 1.32% 2,585.49 2,619.72 البنوك

0.00% 0.69% 2,920.12 2,940.32 الفنادق والسياحة

3.09% 3.19% 985.65 1,017.07 الصناعة 

5.31% -0.85% 1,748.01 1,733.23 التأمين

6.25% 0.71% 1,138.02 1,146.08 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

487.3 0.64 المنيوم البحرين ش.م.ب 15.63% 0.37 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب دينار بحريني دوالر أمريكي

80.5 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب0.24 4.50% 0.12 مصرف السالم 7.57 20.07

79.3 0.37 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب 3.70% 0.28 إنوفست ش.م.ب

60.0 0.60 البنك األهلي المتحد ش.م.ب 3.25% 0.64 المنيوم البحرين ش.م.ب

53.5 0.23 عقـارات السيف ش.م.ب 1.69% 0.60 البنك األهلي المتحد ش.م.ب

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

دينار بحريني بآالالف الشركات  % دينار بحريني الشركات 

767.4 0.64 المنيوم البحرين ش.م.ب -9.09% 0.10 بنك اإلثمار ش.م.ب

330.0 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب0.24 -6.58% 0.36 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

288.0 0.08 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب -3.40% 0.71 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب

231.6 0.23 عقـارات السيف ش.م.ب -3.23% 0.30 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب 34 3 2

217.0 0.37 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب -2.94% 0.33 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 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/

