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اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%8.30%4550.610.25البنوك والخدمات املالية
%18.16%2231.950.35التأمين

%1.89%8061.100.09الخدمات والسلع

%6.34%1629.810.57العقار

%3.99%3862.560.39الصناعة
%24.35%4423.820.06النقل

%25.03%1322.420.32االتصاالت

املؤشراملؤثرة  في الشركات 

راملؤشاملضافة الى النقاط نسبة التغير  الشركة 

13.79 1.55% الريان

13.57 0.92% صناعات

4.83 0.72% التجاري 

2.87 0.70% Ooredoo

1.62 0.64% بروة
2

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%2.3269.98التكافلي

%1.2305.85داللة

%4.4604.94إنماء

%6.3004.01الرعاية

%2.1503.66ودام

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

QLMI4.4587.17%

%20.281.46املصرف

%18.201.41وقود

%17.521.02كهرباء وماء

%1.1720.93لشا ب

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

النسبة من قيمة 

التداول الشركة

%52.5117.20الريان

%40.7013.33صناعات

%37.3612.24املصرف

QNBK33.4110.94%

%17.955.88وقود

قيم التداوالت باملليون ريال

700.31

364.92
303.21 305.32 310.25

15-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec

(مليون لاير)قيم التداوالت 

310.25قيمة التداول اليومي 

305.32قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%1.61نسبة التغير في قيمة التداول 

18/ 31املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة 

655.43(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 

622.96(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

معلومات المؤشر

10,988.84إغالق املؤشر

%0.08-التغير اليومي

%7.84-التغير منذ بداية الشهر

%13.43-التغير منذ بداية الربع

%5.48-التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

10,964.3أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%24.19-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%0.22نسبة التغير من أدنىى قيمة

10950

11025

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة



2.85%5.48%

األداء املقارن منذ بداية العامالسوق أداء 

إستعادةمنالتمكندون األسبوعجلساتأخراملؤشر،أنهى%0.08نسبتهبلغتطفيفتراجععلى•
متوسطهاز يتجاو لمضعيفةتداول قيمظلفياملاضىياألسبوعفقدهاوالتينقطة،11,000مستويات
 جاءتاليومجلسة.ريالمليون 321اليومي

 
وتحقيقاحاإلفتتحيثمنالحالياألسبوعلجلساتتكررا

جةبحاالسوق أنالواضحمن.هامشىيتغيرنطاقضمنواإلغالقالتراجعثممن،%1بقرابةمكاسب
وبأسعارالجيداملالياألداءذاتاألسهمبعضعلىاملتاحةالفرصتقتنصجديدةسيولةدخول إلى

األسهمنتكافقداليومجلسةالىبالعودة.شهدتهاالتيالسعريةاإلنخفاضاتبعدالسهمهامغرية
للتأمينيالتكافلسهمفصعدمجزية،بنسبإرتفعتحيثاملشهد،علىاملسيطرةهياملضاربية
املؤشريكون األسبوعنهايةمع.التواليعلى%5و%5.9بنحووإنماءداللةكذلكالقصوى،بالحدود

.%9بحواليمجتمعينالسابقيناألسبوعينفيالهبوطبعد،%0.11بلغتهامشيةبنسبةصعدقد

لتسجلسنوي،أساسعلى%13.72بنسبةاملاضىينوفمبربنهايةالدولةفياملحليةالسيولةارتفعت•
619.25مقابلريال،مليار704.21املاضىيالشهراملحليةالسيولةوسجلت.التاريخيةمستوياتهاأعلى
 .2021نوفمبرفيريالمليار

 
.%0.94بنسبةاملحليةالسيولةارتفعت،وشهريا

يونيومنذلهامستوى أعلىعند2022نوفمبرنهايةالدولةفيالعاملةالتجاريةالبنوكأصول ارتفعت•
تريليون 1.795مقابلريالتريليون 1.845املاضىيالشهرفيالتجاريةالبنوكأصول بلغتو،(أشهر5)

أساسعلى%1.4باألجنبيةاملوجوداتعجزتراجعو.%2.76سنوي بنمو،2021نوفمبرفيريال
ارتفاعقطربنوكألصول السنوي النموودعم،%0.88بقطرالتجاريةالبنوكأصول ونمتشهري،
ريالتريليون 1.463بـمقارنةريال،تريليون 1.500عند%2.51بنسبةالسابقالشهرفياملحليةاألصول 

.2021عاممننوفمبرفي
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مؤشر بورصة قطر الريان السعري



األداء األسبوعي للبورصة في أخر شهرين
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0.11%

-4.46%-4.40%

1.27%

-2.83%-2.74%

2.04%

0.36%

19-Dec11-Dec4-Dec27-Nov20-Nov13-Nov6-Nov30-Oct



0.30%

األربعاء

-0.08%

الخميس

0.09%

األثنين

-0.20%

الثالثاء

(%0.11املحصلة )األداء اليومي للبورصة لهذا األسبوع 



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/

%35.392.5483.2792.04014.02-36.06-2.3269.981.09التكافلي

%33.221.5152.1361.11210.61-47.18-2.77-1.2305.85داللة

%26.7213.055.1085.7053.52026.70-13.73-4.4604.94إنماء

%25.866.7696.9926.0184.69-16.83-6.67-6.3004.01الرعاية

%40.182.4722.8632.0166.65-23.71-9.66-2.1503.66ودام

%59.121.4641.8651.2008.33-33.93-1.3003.595.01الطبية

%11.004.1354.3173.7996.32-12.34-0.59-4.0393.56مخازن

%21.490.7340.8880.6243.04-22.70-7.48-0.6432.88السالم

%4.8716.36717.38714.7102.86-16.23-4.24-15.1302.86زاد

%21.630.8150.8560.7003.00-15.93-11.64-0.7211.98مزايا

%12.732.613.3843.3572.9028.55-4.55-3.1501.61التحويلية

%29.203.7044.4463.1285.02-22.21-7.67-3.2851.55الريان

%23.090.8580.8770.7003.29-15.14-11.61-0.7231.54اإلجارة

%31.080.6210.7490.5276.45-22.77-5.40-0.5611.45قطر وعمان

%14.9115.41017.17312.8702.41-24.29-9.60-13.1800.92صناعات

%26.986.1116.9424.8002.67-30.99-14.30-4.9280.72التجاري

%7.924.5824.9204.20011.81-1.72-4.6960.716.39اإلسمنت

Ooredoo9.1760.70-2.281.6830.719.4118.3746.61038.82%

%2.402.8364.457.9088.7074.60069.74-7.8080.68المناعي

%22.971.8172.0971.6434.08-12.65-4.42-1.7100.65نالمستثمري

%1.673.2993.4422.9631.55-11.49-8.54-3.0090.64بروة

%18.571.1721.2470.95114.83-6.21-2.33-1.0920.55إزدان

%10.881.6481.9311.4609.93-6.61-0.37-1.6050.38قامكو

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

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%13.311.4171.4671.3201.14-11.62-5.32-1.3350.30المتحدة

%3.9415.8511.40411.3659.21015.85-6.07-10.6700.19الدولي

%7.661.0621.1180.9307.63-7.06-0.89-1.0010.10أعمال

%6.3935.7710.1949.6337.52137.88-10.3700.101.87المالحة

%1.2653.051.8652.0861.18159.27-1.8810.0512.30إستثمار

%11.923.2583.4833.1150.39-10.66-2.28-3.1270.00السينما

%5.923.798.7068.6647.7387.30-2.89-0.02-8.303اإلسالمية ت

%7.914.312.2732.5552.0904.31-2.02-0.05-2.180مسيعيد

%24.101.7751.9121.5001.20-20.00-20.52-0.13-1.518العامة

%26.762.1402.3361.8608.28-13.72-0.151.21-2.014قطر ت

%2.947.271.6601.6451.37312.89-12.92-0.19-1.550بلدنا

%0.993.962.0442.0541.8368.71-4.04-0.20-1.996الدوحة ت

%18.6217.15518.07815.8000.95-11.60-6.18-0.25-15.950الميرة

%11.131.7031.9111.5021.53-20.78-5.81-0.26-1.525الخليج د

%4.103.5313.334.0003.8363.26014.72-0.27-3.740ناقالت

QNBK18.090-0.44-4.54-7.74-10.4019.23020.80617.5003.37%

%36.442.1762.4691.9971.85-14.76-6.40-0.54-2.034الدوحة ب

%3.001.6771.6391.5007.80-6.422.19-0.80-1.617فودافون

%25.261.2291.3331.00716.39-5.05-2.98-0.93-1.172لشا

%2.055.5417.81118.09016.3507.16-1.46-1.02-17.520كهرباء وماء

%0.4418.93218.46916.7708.53-3.50-4.91-1.41-18.200وقود

%16.3010.6423.75324.17618.10012.04-13.78-1.46-20.280المصرف

QLMI4.548-7.16-3.25-13.03-9.944.8315.3014.10310.85%



 
ً
 منذ / الشركات األكثر إرتفاعا

ً
الربع الرابعإنخفاضا

 
ً
األكثر إرتفاعا  األكثر 

ً
إنخفاضا
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4.59%
4.45%

3.41%

3.10%

2.67%

1.87%

0.20%

األهلياإلسمنتالمالحةOoredooأعمالالمناعيفودافون

-19.16%
-20.27%

-21.68%-22.01%-22.10%
-23.75%

-28.41%
-29.92%-29.98%

-44.47%

داللةالتجاريالطبيةالتكافليإنماءودامصناعاتالسالمالريانقطر وعمان



املؤشرمؤشرات شركات أبرز  

التغير السعري منذ بداية العام
أداء األسهم القيادية من بداية العام
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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

QNBK16.14167,08729.83%9.201.9715.78%20.190-10.40%

%18.33010.64%9.462.1417.21%14.7047,9228.56املصرف

%14.91-15.490%6.691.9720.50%13.4479,73914.24صناعات

%29.20-4.640%2.601.268.60%8.0830,5515.45الريان ب

%26.98-6.749%4.631.0612.62%6.0919,9453.56التجاري ب

%0.44-18.280%9.211.9810.77%5.5118,0953.23وقود

%9.21015.85%4.522.3615.15%5.0316,1542.88الدولي

%3.30013.33%1.812.0715.40%4.8920,7213.70ناقالت

%16.6005.54%12.131.4412.62%4.0619,2723.44كهرباء وماء

%7.63820.14%14.090.655.11%3.9210,4251.86املالحة

Ooredoo3.7233,2175.93%7.441.390.00%7.63835.77%

%2.0904.31%1.371.5910.90%3.4327,3884.89مسيعيد

%26.76-2.750%1.49-2.021.00%2.366,5781.17قطر ت

%1.67-3.060%5.370.566.08%2.3011,7092.09بروة 

%36.44-3.200%3.290.625.10%1.856,3061.13الدوحة ب

%10.88-1.801%1.201.3413.10%1.628,9561.60قامكو

%11.13-1.716%1.900.801.72%0.882,8340.51الخليج د

%1.4457.27%1.191.304.55%0.832,9470.53بلدنا

%18.57-1.341%1.260.871.15%0.6328,9655.17إزدان

%1.22953.05%1.301.452.33%0.551,3170.24إستثمار

-10.4%

10.6%

-14.9%

-29.2%
-27.0%

QNBKالتجاري بالريان بصناعاتالمصرف



املؤشر
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كانتواألمس،جلسةإغالقمننقطة60بلغصعودعلىاليومتداول جلسةإفتتاحجاء

مكاسبه،ممعظقلصأنهإال،ةالجلستاوقأمعظمفيالخضراءاملنطقةفياملؤشرحركة

املؤشرلينهيفقط،نقاط8بمقدارطفيفهبوطعلى،الحمراءاملنطقةفياإلغالقجاءو

نقطة135منأكثراملتوسطفييتجاوز لمضيقحركينطاقفياإلسبوعهذاجلسات

بدايةمنذمتبعهكانتالتيوالهبوطحدةتراجعمالحظةمع.جلسات5مدارعلى

.ةاليالحالدعممستوياتمنإقترابهوبيعيتشبعملناطقاملؤشروصول والشهر،

اتمستويإلىاإلرتدادعلىقدرتهمدىوالقادماإلسبوعخاللاملؤشرحركةنراقب

.أخرى مرةنقطة11460

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

10000 10650 10989 11460 11850



املالحة
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منذوم،العامدارعلىصاعدمسارفيالسهمتحرك–اليوميالزمنيالفاصللنايوضح

سعريةناةقأوضيقسعري نطاقضمنالسعريةالحركةتءجااملاضىيسبتمبرشهرنهاية

 تعتبرو،للقناةةالسعريالحدودق.ر10.60و9.90مستوياتتمثلو،ةعرضي
 
أيضا

10.60ةمنطقإختراقفيالسهمنجاححالفيوللسهم،الحاليهةاملقاوموالدعممناطق

 نرى قدالتداول،أحجامفينسبيإرتفاعمعاألعلىإلىق.ر
 
بدورهيالذوالزخممنمزيدا

 ق.ر11.20مستوياتقربيدفعناقد
 
السفليللحداألسعاركسرحالةفيأما.مجددا

.ق.ر9.60مناطقالسهميختبرقدق،.ر9.90الدعممستوى أوللقناه

 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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