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اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%5.95%5257.831.49البنوك والخدمات املالية

%13.56%2357.220.91التأمين

%7.18%8806.990.02الخدمات والسلع

%4.37%1816.150.65العقار

%8.67%4371.950.68الصناعة

%29.89%4620.750.95النقل

%40.33%1484.300.34االتصاالت

املؤشرتراجع فياملؤثرةالشركات 

من املخصومةالنقاط
املؤشر

نسبة التغير  الشركة 

36.42 1.81% QNBK

12.02 1.38% التجاري 

8.83 0.84% الريان

7.92 0.44% صناعات

7.88 0.40% املصرف
2

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%9.0879.93املناعي

%1.0731.71أعمال

%2.1750.69الدوحة ب

%1.7190.53فودافون 

%8.7790.33اإلسالمية ت

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%0.6282.64قطر وعمان

%2.6002.58التكافلي

QLMI4.7072.34%

%1.4252.20الطبية

%1.1552.12إزدان

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

النسبة من قيمة 

التداول الشركة

QNBK108.9625.98%

%45.5810.87صناعات

%30.507.27كهرباء وماء

%27.006.44وقود

%24.185.77الريان

قيم التداوالت باملليون ريال

361.15

481.38
560.19

428.09 419.32

6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 10-Nov

(مليون لاير)قيم التداوالت 

419.32قيمة التداول اليومي 

428.09قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%2.05-نسبة التغير في قيمة التداول 

36املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 9

687.46(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 

700.18(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

معلومات المؤشر

12,557.26إغالق املؤشر

%0.84-التغير اليومي

%1.15التغير منذ بداية الشهر

%1.09-التغير منذ بداية الربع

%8.01التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

11,386.3أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%13.36-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%10.28نسبة التغير من أدنىى قيمة

12475

12525

12575

12625

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة



8.01%8.37%

األداء املقارن منذ بداية العامالسوق أداء 

املؤشر،علىالبنوكأسهمضغطظلفي%0.84بنسبةمتراجعةاألسبوعجلساتاخرالبورصةأنهت•
قياممنالرغمعلى%1.4بقرابةالتجاري البنككذلك،%1.8بنحوQNBفأنخفضمعظمها،وإنخفاض

اليومتراجعات.واملصرفالريانسهميهبطاملنوالنفسوعلىللبنك،اإلئتمانيالتصنيفبرفعS&Pوكالة
فياألسواقلكتأداءمعاملؤشرإرتباطنالحظبالتالي،والعالماملنطقةفياملالأسواقأداءمعلتتسقجاءت
 .اإلرتفاععندأقلوبدرجةالهبوطحالة

 
إنخفاضاتفأن،%03باإلتصاالتقطاعصعودبإستثناءقطاعيا

بقرابةالصناعةكذلك،%1.5بنحواملاليالقطاعمنجاءتالتراجعاتأكبراليوم،تداوالتصابتجماعية
0.7% 

 
أداءأفضلفي%2منأكثركسبقداملؤشريكون األسبوعنهايةمعو.النفطأسعاربإنخفاضتأثرا
سيتم.ريالمليار13بحواليالبورصةلشركاتالسوقيةالقيمةإرتفعتكماأسابيع،خمسةفيلهأسبوعي
 ،MSCIمراجعةنتائجعناليوممساءاإلعالن

 
.مبرديسمناألول جلسةفيسيكون نتائجهاتطبيقبأنعلما

علىاعتمادهافتكثحيث،ويلزفيرئيسيةغازمحطةتوسيعفيستستثمرقطربأنبلومبرجوكالةأفادت•
علىابهالخاصةاالستيرادمحطةتحديثعلىقطرتعملو.الخارجمناملستورداملسالالوقودشحنات
قطرشركةتستثمرو.املسالالطبيعيالغازمن٪25حواليبمعالجةلهاللسماحلويلزالجنوبيالساحل
.هافنميلفورديفاملسالالطبيعيللغازهوكساوثمحطةفيالطاقةلتعزيزبكثافةموبيل،وإكسون للطاقة

مقارنةللبرميلدوالر4عالوةعندديسمبرلشهرالبري النفطلخامالرسميالبيعسعرللطاقةقطرخفضت•
منذاألدنىهيالعالوةوهذهنوفمبر،لشهردوالر4.55قدرهابعالوةمقارنة،وٌعماندبيخامبمتوسطات

.املاضىييونيوشهر
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شركات تتداول أسهمها بأقل من القيمة الدفترية

   ر ال    ال     ال       ل     الشر  
ال  ر   ال     

   رةال        

 0.47 1.46 3.11 املتحدة

 0.53 0.74 1.39 السالم

 0.64 3.43 5.37 بروة

 0.66 2.17 3.29 الدوحة ب

 0.68 0.92 1.36 اإلجارة

 0.72 0.63 0.88 قطر وعمان

 0.72 10.25 14.09 املالحة

 0.75 1.86 2.49 املستثمرين

 0.86 2.05 2.39 الدوحة ت

 0.86 1.05 1.22 أعمال

 0.93 1.17 1.25 إزدان

 0.95 3.47 3.64 التحويلية

 0.96 1.77 1.85 الخليج د

 0.98 0.85 0.87 مزايا

 



فودافونمؤشرات 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/

%11.1291.398.0788.6474.402106.43-9.0879.9326.44المناعي

%1.011.0891.1320.93015.38-9.52-1.0731.712.29أعمال

%32.032.3312.5792.1501.16-14.83-7.21-2.1750.69الدوحة ب

%1.7190.536.310.593.121.6221.6491.50014.60فودافون

%8.7790.330.912.769.748.7868.6347.56016.12اإلسالمية ت

%5.774.0617.59617.40514.81011.75-5.70-16.5500.30زاد

Ooredoo10.4800.2915.6717.6849.299.1358.0886.61058.55%

%2.5112.873.5133.3592.90219.40-2.50-3.4650.12التحويلية

%7.876.772.0732.0361.83611.66-0.97-2.0500.00الدوحة ت

%16.751.8581.9501.6610.24-13.37-10.48-1.6650.00العامة

%2.903.3343.5423.1708.74-3.4470.007.624.14السينما

%5.191.4711.5081.32510.19-4.58-1.62-1.4600.00المتحدة

%8.674.7225.1474.5103.28-4.18-1.36-0.02-4.658اإلسمنت

%12.0417.85018.50816.7103.17-4.17-4.91-0.06-17.240الميرة

%18.377.0857.2366.5006.72-5.63-1.46-0.19-6.937الرعاية

%0.253.209.127.7719.01818.53016.77017.47-19.700وقود

%5.8536.3324.66023.71417.20045.29-0.64-0.40-24.990المصرف

%15.2432.675.6925.6433.52048.69-7.26-0.40-5.234إنماء

%7.522.0017.01017.56214.35010.10-10.07-0.44-15.800صناعات

%0.568.984.5334.4211.46311.2179.21034.42-12.380الدولي

%0.572.060.8720.071.6441.6201.37326.37-1.735بلدنا

%5.9911.993.4243.4783.06011.99-0.671.09-3.427بروة

%20.092.621.8821.9321.6476.92-7.12-0.73-1.761الخليج د

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

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%18.234.0934.6573.6404.23-16.84-7.28-0.84-3.794الريان

%0.841.480.1424.553.9663.7853.21028.04-4.110ناقالت

%22.512.3162.4122.0752.70-7.61-11.61-0.88-2.131قطر ت

%5.1032.6310.5529.3777.47135.59-1.07-0.98-10.130المالحة

%15.321.8962.1641.7765.86-7.32-1.05-1.00-1.880نالمستثمري

%21.822.0642.2521.4400.00-42.38-36.48-1.10-1.440داللة

%1.138.505.2416.0818.14518.12116.35017.86-19.270كهرباء وماء

%21.7040.761.9532.0261.17047.86-12.41-1.14-1.730إستثمار

%31.002.8153.0312.4003.33-11.65-11.93-1.16-2.480ودام

%22.191.2751.3851.00721.15-10.954.66-1.21-1.220لشا

%16.517.752.3752.6062.0808.27-8.46-1.23-2.252مسيعيد

%10.260.8270.9210.7152.80-22.23-13.33-1.34-0.735السالم

%8.136.8977.1235.60310.66-16.17-12.55-1.38-6.200التجاري

%7.930.8490.8740.72017.64-3.05-2.64-1.40-0.847مزايا

%2.550.8920.8920.70130.67-4.684.38-1.40-0.916اإلجارة

QNBK20.120-1.810.45-4.25-0.3519.84721.17918.4009.35%

%8.381.7221.9951.46013.01-13.06-8.03-2.02-1.650قامكو

%7.234.3674.3933.9576.39-4.42-3.64-2.07-4.210مخازن

%13.871.2551.2910.95121.45-8.53-11.49-2.12-1.155إزدان

%55.191.8372.0701.3505.56-24.15-25.35-2.20-1.425الطبية

QLMI4.707-2.34-8.60-15.44-6.795.2005.3634.5104.37%

%27.783.0873.4792.4755.05-20.82-17.59-2.59-2.600التكافلي

%22.850.6930.7860.6024.32-16.99-10.16-2.64-0.628قطر وعمان



 
ً
  نذ ب ا   ال ام  الشركات األ ث  إرتفاعا

ً
إنخفاضا

 
ً
األ ث  إرتفاعا  األ ث  

ً
إنخفاضا
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91.4%

49.3%

40.8%

36.3%
34.4%

32.7% 32.6%

24.6%

20.1%
16.1%

المناعي Ooredoo إستثمار المصرف الدولي إنماء المالحة ناقالت بلدنا كهرباء وماء

-18.2% -18.4%

-21.8% -22.2% -22.5% -22.9%

-27.8%

-31.0%
-32.0%

-55.2%

الريان الرعاية داللة لشا ب قطر ت قطر وعمان التكافلي ودام الدوحة ب الطبية



املؤشر ؤشرات شركات أبرز  

أداء األ    ال  اد    ن ب ا   ال ام
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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

QNBK15.69185,83729.44%9.202.1915.78%20.190-0.35%

%18.33036.33%9.462.6417.21%15.3059,0519.36املصرف

%15.4902.00%6.692.3620.50%14.3395,59015.14صناعات

%18.23-4.640%2.601.468.60%8.3835,2845.59الريان ب

%8.13-6.749%4.631.3412.62%7.0025,0933.98التجاري ب

%18.2807.77%9.212.1410.77%5.0819,5873.10وقود

%9.21034.42%4.522.7415.15%5.0418,7432.97الدولي

%3.30024.55%1.812.2715.40%4.7622,7703.61ناقالت

%16.60016.08%12.131.5912.62%3.8021,1973.36كهرباء وماء

Ooredoo3.5333,5705.32%7.441.410.00%7.02049.29%

%7.63832.63%14.090.725.11%3.3911,5091.82املالحة

%2.0907.75%1.371.6410.90%3.0828,2924.48مسيعيد

%22.51-2.750%1.49-2.021.05%2.346,9601.10قطر ت

%3.06011.99%5.370.646.08%2.3413,3352.11بروة 

%32.03-3.200%3.290.665.10%1.756,7441.07الدوحة ب

%8.38-1.801%1.201.3813.10%1.449,2071.46قامكو

%1.7162.62%1.900.931.72%0.913,2730.52الخليج د

%1.44520.07%1.191.464.55%0.803,2980.52بلدنا

%13.87-1.341%1.260.921.15%0.6030,6364.85إزدان

%1.22940.76%1.301.332.33%0.451,2110.19إستثمار

-0.3%

36.3%

2.0%

-18.2%

-8.1%

QNBKالتجاري بالريان بصناعاتالمصرف



املؤشر
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ويوم،الجلسةعدااألخضرباللون مكسيهالحالياإلسبوعشموعجميعجاءت

نهاياتيفاألعلىإلىاملؤشرإرتدادجاءاليومي،الزمنيالفاصلمنيتضحكما

متوسطاتهعنإنحرافهونقطة12000ملستوياتوصولهبعداملاضىيالشهر

 يأتيو.املتحركه
 
متوسطهمنإقترابهبعداألسفلإلىاملؤشرإنعكاسحاليا

منبالقربالحالياملقاومهمستوى يمثلالذيواخرى مرةيوم50املتحرك

شراملؤ نجاحوالزخمظهور حالةفيقبلمنذكرناكماو.نقطة12700منطقة

مهاملقاو ملستوياتإختبارنرى قداألعلى،إلىنقطة12700مستوى كسرفي

إلىيدفعناقدالحاليهاملقاومةتخطىفينجاحهعدمونقطة،13000التاليه

 نقطة12000مستوى إختبار
 
.مجددا

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

11750 12245 12557 12700 13000



وقود
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إختبرو،تجميعينطاقفيأغسطسشهرنهايةمنذالسهمتحركإلىقبلمنأشرنا

 ق،.ر19.20املقاومهملستوى الفترهتلكخاللمرةمنأكثرالسهم
 
تحركجاءأيضا

للسهمالدعممستوى يمثلالذيويوم،50املتحركمتوسطهمنأعلىالسهم

19.20قاومهاملمستوى إختراقالحاليالشهربدايةفيالسهمنجح.الفترهتلكخالل

السهمعإستطاومتوسطها،عنأحجامفيملحوظنسبيإرتفاعمعاألعلى،إلىق.ر

اليومل تداو جلسةخاللللسهمسعرأعلىجاءقدواملستويات،تلكعلىالحفاظ

.ق.ر20.00السعري هدفنامنبالقرب

 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. 

• Republishing material without indicating the source, is prohibited, and it is not allowed to make changes and modifications to the content when republishing it.

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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