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اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%9.60%5438.750.20البنوك والخدمات املالية
%3.75%2624.920.29التأمين

%6.58%8757.360.19الخدمات والسلع

%5.89%1842.631.00العقار

%16.30%4678.960.34الصناعة
%28.72%4579.231.48النقل

%26.03%1333.080.56االتصاالت

في املؤشراملؤثرةالشركات 

راملؤشاملضافة الى النقاط نسبة التغير  الشركة 

9.84 0.49% QNBK

2.25 0.54% Ooredoo

1.13 0.06% صناعات

0.53 0.17% قطر ت

0.00 0.00% بلدنا
2

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%0.9554.49اإلجارة

%2.0703.50الدوحة ت

%0.8732.10مزايا

%1.6300.62فودافون 

Ooredoo9.2500.54%

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%5.7262.10إنماء

%1.9642.09إستثمار

%4.0122.05ناقالت

%1.8901.97املستثمرين

%4.6801.60اإلسمنت

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

إجمالي /النسبة 

التداول الشركة

QNBK117.0132.39%

%32.038.87صناعات

%23.416.48الريان

%21.425.93إزدان

%19.385.37اإلجارة

قيم التداوالت باملليون ريال

429.06

746.77

596.25
524.69

361.21

3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 9-Oct

(مليون لاير)قيم التداوالت 

361.21قيمة التداول اليومي 

524.69قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%31.16-نسبة التغير في قيمة التداول 

33املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 10

712.81(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 

724.19(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

معلومات المؤشر

12,983.29إغالق املؤشر

%0.35-التغير اليومي

%2.12التغير منذ بداية الشهر

%2.12التغير منذ بداية الربع

%11.68التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

11,386.3أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%10.43-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%14.03نسبة التغير من أدنىى قيمة

12900

12975

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة



9.88%11.68%

األداء املقارن منذ بداية العامالسوق أداء 

 األسبوعجلساتأولىاملؤشرأنهى،%0.35وبنسبةنقطة45بمقدارتراجععلى•
 
مستوى عنمتخليا

اصةوخاألسهمملعظمعرضيةوتداوالتطفيفةتغيراتشهدتجلسةفيبقليل،نقطة13,000
والتيالتداول،قيممن%41علىإستحوذاحيثوصناعات،QNBسهميفيالسيولةتركزمعالقيادية،

منذالهماألفضلهيومزايااإلجارةلسهميجيدةمكاسبالجلسةشهدتكماريال،مليون 361بلغت
جاءاألسهممعظمتحرك.%2منبأكثروالثانينشطةتداوالتوسط%4.5بقرابةاألول فصعدمدة،
ونتائجة،منجهوالسلعاملالأسواقلتحركاتاملتداولينترقبيعكسالذياألمرضيق،نطاقضمن
QNBوالتي 

 
 .الشركاتنتائجلباقيإشاراتتعطيماغالبا

 
املرتفعالوحيداعالقطكاناإلتصاالتقطاعيا

فيما،%1بوالعقار%1.5بقرابةالنقلتراجعحيث،األخرى القطاعاتتراجعمقابلن%0.60بنحو
.التواليعلى%0.3و%0.20بنسبةطفيفةوالصناعياملاليإنخفاضاتأتت

إيجابيأمرينةالخز لصكوكاملركزي قطرمصرفإطالقأناالئتمانية،للتصنيفاتفيتشوكالةأكدت•
الفائضةولةالسيالستثمارمكانااملحليةاإلسالميةللبنوكيوفرحيثالسيولة،إدارةمنوسيحسن

املاضىي،يفكانت(الخزانةأذون شكلفي)األجلقصيرةالسيولةإدارةأدواتأنإلىالتقريروأشار.لديها
تكنلمنهاألمواتغيروضعفيالقطريةاإلسالميةالبنوكوضعمماالتقليدية،للبنوكفقطمتاحة
فيالسيولةو التمويلأوضاعإنفيتشوقالت.اإلسالميةالصيرفةقيودبسبباالستثمارعلىقادرة

فياإلسالميةللبنوكالسوقيةالحصةاستمرتكمااالستقرار،فياستمرتالقطريةاإلسالميةالبنوك
.2022عاممناألول النصفنهايةفي%27إلىلتصلالنمو
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مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان السعري



%أوزان شركات القطاع املالي في مؤشر القطاع 
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43.99

23.23

11.2111.02

6.84

2.73

0.360.220.190.160.06

QNBKقطر وعمانإنماءداللةاإلجارةلشاالدوحة بالدوليالريانالتجاري املصرف



مؤشرات التداول 
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Last Price%1D%1M%3M%YTDالشركة
Mov Avg

50D
Mov Avg

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%0.9554.4912.3514.251.600.8800.8940.70136.23اإلجارة

%2.247.812.1632.0211.83612.75-3.04-2.0703.50الدوحة ت

%5.110.8670.8840.72021.25-0.8732.112.1110.43مزايا

%2.221.6331.6501.5008.67-1.6300.621.050.31فودافون

Ooredoo9.2500.546.9419.3331.778.9727.8086.61039.94%

QNBK20.6000.495.646.822.0320.67221.25418.40011.96%

%12.072.3442.4502.2945.41-2.4180.173.031.13قطر ت

%2.874.983.420.8860.9250.71518.46-0.8470.12السالم

%0.9014.8113.9417.59317.47914.35023.00-17.6500.06صناعات

%0.093.9123.7811.74210.9889.21023.78-11.4000.00الدولي

%1.6850.004.015.4316.611.6691.5991.37322.72بلدنا

%9.773.4203.5863.2000.09-12.49-7.24-3.2030.00السينما

%7.001.9231.9701.8003.33-6.49-0.53-1.8600.00العامة

%8.1618.07218.73016.7107.72-1.913.75-18.0000.00الميرة

QLMI5.3010.00-0.54-2.614.975.4225.3664.79010.67%

%25.2400.003.026.0837.7025.61423.07217.20046.74المصرف

%0.1011.254.2718.74518.39816.77013.66-0.16-19.060وقود

%2.502.8010.1517.81417.18614.81018.30-0.17-17.520زاد

%0.626.679.758.7528.5477.56016.14-0.23-8.780اإلسالمية ت

%8.4452.639.7608.3764.18873.04-27.60-0.34-7.247المناعي

%0.417.575.5619.843.5223.3062.90226.77-3.679التحويلية

%6.3215.312.5422.5982.08015.87-0.82-0.41-2.410مسيعيد

%14.000.7440.8050.6419.20-4.110.28-0.43-0.700قطر وعمان

Last Price%1D%1M%3M%YTDالشركة
Mov Avg

50D
Mov Avg

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%26.222.4532.6652.2982.74-5.40-2.76-0.59-2.361الدوحة ب

%4.441.807.6518.70817.97316.3509.30-0.72-17.870كهرباء وماء

%4.104.5174.4303.9579.98-2.365.51-0.75-4.352مخازن

%12.4517.8933.5410.9879.1007.46536.64-0.78-10.200المالحة

%2.8610.662.0121.9221.62916.57-3.11-0.78-1.899الخليج د

%12.691.2781.4201.00735.95-0.875.2317.66-1.369لشا

%0.880.748.875.307.3137.1416.06017.28-7.107التجاري

%18.077.2677.3966.5007.11-4.630.67-0.90-6.962الرعاية

%4.481.5091.5261.32511.02-1.417.79-0.94-1.471المتحدة

%7.011.1241.1300.9308.39-3.90-10.72-1.18-1.008أعمال

%2.281.8202.0161.46020.55-0.579.81-1.18-1.760قامكو

%21.792.9123.1312.7034.00-5.962.67-1.20-2.811ودام

%1.4810.623.5443.4573.06010.62-1.71-1.23-3.385بروة

%11.113.3193.5702.9996.70-3.473.01-1.39-3.200التكافلي

%40.851.9042.2501.35039.33-8.2431.25-1.42-1.881الطبية

%1.571.837.8021.721.5421.5121.19825.38-1.502داللة

%2.311.2861.3060.95137.75-1.5029.01-1.58-1.310إزدان

%11.754.4104.7703.8207.20-4.862.81-1.59-4.095الريان

%8.244.9195.2214.5652.52-5.70-5.82-1.60-4.680اإلسمنت

%14.862.0032.2121.7766.42-4.56-5.88-1.97-1.890نالمستثمري

%2.053.677.0821.583.9713.7003.10029.42-4.012ناقالت

%8.3520.7559.802.1361.9571.17067.86-2.09-1.964إستثمار

%2.777.2345.156.0445.4713.52062.67-2.10-5.726إنماء



 
ً
 منذ بداية العام/ الشركات األكثر إرتفاعا

ً
إنخفاضا

 
ً
األكثر إرتفاعا  األكثر 

ً
إنخفاضا
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59.8%

52.6%

45.2%

37.7%

33.5%
31.8%

23.8%
21.7% 21.6%

19.8%

إستثمار المناعي إنماء المصرف المالحة Ooredoo الدولي داللة ناقالت التحويلية

-11.1% -11.8% -12.1% -12.7%
-14.0%

-14.9%

-18.1%

-21.8%

-26.2%

-40.9%



املؤشرأبرز مؤشرات شركات 

إجمالي القيمة السوقية للبورصة/ نسبة القيمة السوقية 
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الشركة
الوزن في 

المؤشر

Market Cap 
(QAR M)

القيمة السوقية 

مة للشركة الى القي

السوقية لشركات

المؤشر

ةالقيمة الدفتري
القيمة / السعر 

الدفترية

ق العائد على حقو

المساهمين

ة سعر السهم بداي

العام

التغير السعري

منذ بداية العام

QNBK15.00190,27029.40%8.832.3315.78%20.1902.03%

%15.49013.94%6.532.7020.50%15.00106,78216.50صناعات

%18.33037.70%8.992.8117.21%15.0059,6429.21املصرف

%11.75-4.640%2.571.598.60%8.8638,0845.88الريان ب

%6.7495.30%4.581.5512.62%7.7428,7644.44التجاري ب

%18.2804.27%8.892.1410.77%4.9318,9512.93وقود

%9.21023.78%4.312.6515.15%4.6517,2602.67الدولي

%3.30021.58%1.812.2215.40%4.4922,2283.43ناقالت

%16.6007.65%12.131.4712.62%3.5819,6573.04كهرباء وماء

%7.63833.54%13.740.745.11%3.3911,5891.79املالحة

Ooredoo3.1929,6304.58%7.441.240.00%7.02031.77%

%2.09015.31%1.331.8110.90%3.1830,2774.68مسيعيد

%0.8193.42%1.390.611.35%2.549680.15قطر ت

%3.06010.62%5.240.656.08%2.2713,1722.03بروة 

%26.22-3.200%3.200.745.10%1.887,3201.13الدوحة ب

%2.28-1.801%1.171.5013.10%1.489,8211.52قامكو

%1.71610.66%1.851.031.72%0.943,5290.55الخليج د

%1.44516.61%1.181.434.55%0.783,2030.49بلدنا

%2.31-1.341%1.241.061.15%0.5934,7485.37إزدان

%1.22959.80%1.271.552.33%0.501,3750.21إستثمار

29.4%

16.5%

9.2%

5.9%
4.4%

QNBKالتجاري بالريان بالمصرفصناعات



املؤشر
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Spinningشمعةاليومتداول جلسةإغالقمعاملؤشركون  Candlestickهيو

تري املشاوالبائعمنأىقدرةعدموالحيرةعلىتدلصغيرجسمذاتشمعة

املؤشرنجاحيفةاإليجابيتتمثلقبل،منذكرناكماو.هاإلتجاعلىالسيطرةفى

ةاملقاوممنطقةتخطيونقطة،12900الدعممستوى منأعلىاإلستقرارفي

.األعلىإلىنقطة13380

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

12300 12900 12983 13170 13380



مزايا
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إتجاهفي2021مايوشهرمنذالسهمتحرك-اليوميالزمنيالفاصللنايوضح

سعرأعلىيمثلالذيوق.ر1.369مستوى إلىوصولهبعدذلكوهابط،عام

0.720مستوى من%21حواليبلغإرتفاعالسهمحقق.2017مارسمنذللسهم

السهميكون قد.الحاليالعامخاللللسهمسعرى مستوى أدنىيمثلالذيوق.ر

 
 
لكنو.هدهاشالتياإلرتداداتبعدذلكومحتملقاعتكوينإلىطريقهفيحاليا

 السهميواجهه
 
التيوق،.ر0.940–0.885مابينهامهمقاومةمنطقةحاليا

أعلىعاراألسإستقرارحالفيوبالتاليالعام،خاللمرهمنأكثرالسهمإختبرها

.للسهمصاعدعامإتجاهبدايةنرى قداملستويات،تلكمن

 ،ةتقديري:الخسائروقف
 
املخاطرتحمللدرجةوفقا



DISCLAIMER:

The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Wasata Financial 
Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information provided and Wasata Financial Securities 
does not represent that the information content of this document is complete, or free from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. 
This report document provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to 
make an offer, to buy or sell any securities or other investment products related to such securities or investments.

This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the information in this report 
document. 

Definitions

- RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. RSI oscillates between zero and 100. RSI is considered 
overbought when above 70 and oversold when below 30.

- MACD: Moving average convergence divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator, MACD triggers technical signals when it crosses 
above (to buy) or below (to sell) its signal line.

- The ADX, negative directional indicator (-DI), and positive directional indicator (+DI) are momentum indicators. The ADX helps investors determine 
trend strength, while -DI and +DI help determine trend direction.

- A simple moving average is formed by computing the average price of a security over a specific number of periods, Moving averages smooth the 
price data to form a trend following indicator. They do not predict price direction, but rather define the current direction.

- Support is the price level at which demand is thought to be strong enough to prevent the price from declining further.
-Resistance is the price level at which selling is thought to be strong enough to prevent the price from rising further.
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ةدائرة املشورة بشأن األوراق املالي: إعداد

+974 44498880

ramzi.qasmieh@Wasata.qa
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