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املؤشراملؤثرة  في الشركات 

راملؤشاملضافة  الى النقاط نسبة التغير  الشركة 

19.47 2.47% التجاري 

3.04 0.67% كهرباء وماء

2.23 1.98% الخليج د

1.80 0.91% قامكو

1.63 0.28% وقود

اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%4.95%4603.570.59ةالبنوك والخدمات املالي

%2.61%2129.310.27التأمين

%0.34%7888.060.21الخدمات والسلع

%0.36%1554.361.57العقار

%6.90%4041.880.13الصناعة

%0.54%4359.011.10النقل

%0.49%1324.932.14االتصاالت

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%3.1007.83السينما

%8.3006.96مقدام

%2.1005.00الدوحة ت

%5.8502.47التجاري 

%1.8001.98الخليج د

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%10.503.49الدولي

%3.1033.03التحويلية

%1.2332.99املتحدة

%6.1632.73الرعاية

%16.192.70امليرة

قيم التداوالت باملليون ريال

476.61 475.14 459.38 434.79
482.15

22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

النسبة من قيمة 

التداول الشركة

%52.1510.82صناعات
%52.2710.84الريان
%44.619.25وقود

QNBK35.767.42%
%32.446.73التجاري 

معلومات المؤشر

11,110.16إغالق املؤشر

%0.46-التغير اليومي

%4.02التغير منذ بداية الشهر

%4.02التغير منذ بداية الربع

%4.02التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

10,586.3أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%23.35-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%4.95نسبة التغير من أدنىى قيمة

(مليون لاير)قيم التداوالت 

482.15قيمة التداول اليومي 
434.79قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%10.89نسبة التغير في قيمة التداول 
33املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 16

491.15(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 
630.34(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

11025

11100

11175

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة



بداية العاماألداء املقارن منذ السوق أداء 

عندواإلغالقاألسبوعجلساتأخرفي%0.46باملؤشرتراجعمنالرغمعلى•
أفضلفي%2.77بلغتبمكاسبإيجابيةجاءتاألسبوعيةالحصيلةأنإالنقطة،11,110

منجلسات5بعدجاءوإنخفاضهاليومأداء.أسابيعثالثةفيللمؤشرأسبوعيأداء
ووليالدتراجعبفعلاملؤشرعلىالبنوكأسهمضغطتحيث.املتتاليةاإلرتفاعات
محدودةأرباحجنيعملياتفيQNBلباالضافةالتوالي،على%0.8و%3.5بنحواملصرف

صناعاتو%2منبأكثرOoredooسهمهبطكمااملاضية،الجلساتمكاسببعد
معمراء،الحاملنطقةفيالقطاعاتجميعلتغلقالقطاعياألداءعلىأثرالذياألمر،0.4%

 األكثراألسهمقائمةاملؤشرخارجاألسهمتصدر
 
عنعلنستوالتيمقداممثلإرتفاعا

البورصةركاتلشالسوقيةالقيمةتكون األسبوعنهايةمع.السبتيوموتوزيعاتهانتائجها
.ريالمليار16بحواليزادتقد

ALPHAشركةرفعت• MENAلسهماملستهدفالعادلالسعرلألبحاثQNB22.70الى
18.60عندقدرتهقدكانتأنبعدالسابق،العادلالسعرعن%22نسبتهوبما،ريال
.%9بنحوأرباحهفينموتحقيقأظهروالذيالبنكنتائجبعدذلكجاءريال،

التياملتكاملةاتاملعلومتكنولوجيالخدماتميزةلشركةالسعري البناءاكتتابفترةتنتهي•
يفمستخدمةآليةالسعري البناءويعتبريناير،26اليوماملؤهلينللمستثمرينطرحهاتم

ريناملستثمعلىاالعتمادخاللمنلألسهمالطرحسعرلتحديداملالأسواقمنعدد
للورقةعادلالللتسعيرالالزمةواآللياتالكافيةواملعرفةالخبرةيملكون الذياملؤهلين
.املالية

تبلغةالطاقمشاريعمنمجموعةفيحصةعلىلالستحواذمفاوضاتللطاقةقطرتجري •
الشركةطلعتتحيث،العراقفيإنرجيزالفرنسيةتوتاللشركةتابعةدوالرمليار27قيمتها

.املشروعفي%30حواليحصةعلىاالستحواذإلى
4.02% 2.89%
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مؤشر البورصة الريان السعري
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األداء األسبوعي  السواق املال الخليجية 

2.77%

1.41%

0.69%

0.13%

-0.98%

-1.88%

أبوظبيمسقطدبيالكويتالسعوديةقطر



%0.51

األربعاء

%0.46

الخميس

%0.87

األثنين

%0.73

الثالثاء

%(2.77املحصلة )األداء اليومي للبورصة لهذا األسبوع 

األحد

%1.10
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مؤشرات التداول 

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

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%0.483.1483.4232.8518.73-9.31-0.48-3.1007.83السينما

%8.3006.9610.0713.398.887.6607.4205.13035.67مقدام

%3.426.112.0042.0561.84913.57-2.1005.009.09الدوحة ت

%21.8317.005.4736.6994.80021.88-5.8502.4720.02التجاري

%3.8323.371.6011.8681.44924.22-1.8001.9821.62الخليج د

%13.369.640.5860.7130.52714.42-0.6031.529.64قطر وعمان

%15.502.1432.7251.6871.78-40.19-19.31-1.7171.24ودام

%26.280.980.6580.8370.5806.90-1.59-0.6200.98السالم

%1.7770.9112.902.5216.911.6201.8281.46021.71قامكو

%17.9200.671.241.311.2417.57117.99116.7606.92كهرباء وماء

%8.754.0084.2833.6351.62-6.45-10.88-3.6940.44مخازن

%2.4015.16417.16414.0001.79-17.05-2.40-14.2500.35زاد

%8.1460.327.1815.617.358.1618.6886.65322.44المناعي

%0.2818.50618.45716.7706.74-5.22-17.9000.281.19وقود

%3.594.271.7612.0101.6437.00-1.7580.062.21نالمستثمري

QLMI4.0000.00-17.49-21.57-16.654.5865.2163.9501.27%

%14.710.481.6461.8621.30513.03-1.4750.000.34العامة

%3.092.3323.1112.0409.31-24.17-7.01-0.04-2.230التكافلي

%2.268.6008.6297.9706.69-3.81-0.052.41-8.503اإلسالمية ت

%3.253.3814.2262.8975.90-24.32-5.28-0.07-3.068الريان

%19.441.701.0731.2020.9517.05-1.83-0.20-1.018إزدان

%4.283.591.0111.0910.9308.60-0.301.41-1.010أعمال

%15.767.9614.07616.49012.7008.90-0.366.71-13.830صناعات

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

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%7.182.971.1961.2931.00717.08-0.423.24-1.179لشا

%6.304.652.2032.4692.0458.85-0.544.46-2.226مسيعيد

%18.030.570.7490.8340.6822.64-0.43-0.57-0.700مزايا

%0.577.228.787.444.7454.8864.20023.81-5.200اإلسمنت

QNBK18.490-0.592.72-4.512.7218.54220.25816.67010.92%

%19.276.9521.59723.77418.2009.07-0.751.48-19.850المصرف

%3.111.8652.0311.25838.63-7.09-5.22-0.97-1.744إستثمار

%1.7710.1009.8017.75528.56-0.300.91-0.99-9.970المالحة

%14.022.683.0883.3682.8114.94-1.010.68-2.950بروة

%0.331.6051.6541.37311.14-4.82-0.91-1.10-1.526بلدنا

%1.182.0502.3841.8116.57-16.57-4.22-1.18-1.930الدوحة ب

%1.722.0102.2771.7309.25-16.67-4.79-1.20-1.890قطر ت

%4.913.223.8413.8503.31514.03-1.313.56-3.780ناقالت

%6.034.5605.5323.5209.72-28.31-9.87-1.66-3.862إنماء

Ooredoo9.007-2.102.26-0.56-2.109.2078.5747.00128.65%

%0.188.451.6531.6341.50014.60-2.277.04-1.719فودافون

%16.796.390.7690.8570.6918.39-2.356.09-0.749اإلجارة

%34.975.081.2432.0091.1127.91-2.440.17-1.200داللة

%22.364.461.3151.7291.2009.42-2.670.92-1.313الطبية

%3.142.6016.62017.70615.5004.45-2.701.50-16.190الميرة

%0.726.4606.8875.6479.14-12.90-2.17-2.73-6.163الرعاية

%5.151.3491.4391.2121.73-11.74-7.57-2.99-1.233المتحدة

%3.333.2273.3572.9026.93-12.86-3.030.10-3.103التحويلية

%6.520.9610.83611.3439.5509.95-0.76-3.49-10.500الدولي
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 الشركات األكثر 
 
 من بداية العام/ إرتفاعا

 
إنخفاضا

23.37

17.0016.91

9.64
8.88

8.45
7.96

7.447.35
6.95

6.396.11

الدوحة تاإلجارةالمصرفالمناعياإلسمنتصناعاتفودافونمقدامقطر وعمانقامكوالتجاريالخليج د

-2.26-2.40
-3.09-3.11-3.25-3.33

-5.15

-6.03

-8.75

-15.50

-16.65
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مؤشرات األداء لشركات املؤشر

أداء األسهم القيادية من بداية العام
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 نهاي

العام

التغير السعري

منذ بداية العام

QNBK16.14170,78230.28%9.202.0116.18%18.0002.72%

%18.5606.95%9.462.1017.36%14.7046,9068.32املصرف

%12.8107.96%6.692.0720.50%13.4483,67114.83صناعات

%3.25-3.171%2.601.188.60%8.0828,5325.06الريان ب

%5.00017.00%4.631.2612.62%6.0923,6764.20التجاري ب

%0.28-17.950%9.211.9410.77%5.5117,7973.16وقود

%10.4000.96%4.522.3215.15%5.0315,8972.82الدولي

%3.6623.22%1.812.0915.40%4.8920,9423.71ناقالت

%17.7001.24%12.131.4812.62%4.0619,7123.49كهرباء وماء

%1.77-10.150%14.090.715.11%3.9211,3282.01املالحة

Ooredoo3.7228,8515.11%7.441.210.00%9.200-2.10%

%2.1274.65%1.371.6210.90%3.4327,9664.96مسيعيد

%1.72-1.923%1.49-2.020.94%2.366,1731.09قطر ت

%2.8732.68%5.370.556.08%2.3011,4792.04بروة 

%1.18-1.953%3.290.595.10%1.855,9841.06الدوحة ب

%1.52016.91%1.201.4813.10%1.629,9161.76قامكو

%1.45923.37%1.900.951.72%0.883,3450.59الخليج د

%0.33-1.531%1.191.284.55%0.832,9010.51بلدنا

%1.0011.70%1.260.811.15%0.6327,0024.79إزدان

%3.11-1.800%1.301.342.33%0.551,2210.22إستثمار

2.7%

7.0%
8.0%

-3.2%

17.0%

QNBKالتجاري بالريان بصناعاتالمصرف
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املؤشر  العام

 اليوملنرى الجلسة،إغالقمعمكاسبهنصفاملؤشرفقدانإلىأمسأشرنا
 
أيضا

خاللهتطعستلمالذيولها،اإليجابياإلفتتاحبعدالجلسةمدارعلىاملؤشرتراجع

علىالجلسةلينهينقطة،11210باألمسالمسهامستوياتأعلىمنأعلىالصمود

.نقطة51بمقدارتراجع

 يأتي
 
جلساتخمسمدارعلى%5.5حواليقاربصعودبعدالزخمإنحسارحاليا

لةمواصعلىهقدرتمدىوالقادماإلسبوعخاللاملؤشرحركةنراقب.متتاليه

.الحاليالتراجعإستكمالأوأخرى مرةالصعود

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

10000 10650 11110 11470 11850
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الدولي اإلسالمي

علىاعدصعاممسارفيالسهمتحركإلىاملاضىينوفمبرشهرنهايةفيأشرنا

فيق.ر14.39الفترهتلكخاللسعري مستوى ألعلىوصولهمع،2022عاممدار

قمموينتكفيالسهمقدرةعدمالعاممنتصفمنذالحظناواملاضىي،إبريلشهر

 السهمتحركليأتيجديده،
 
تكون معيوم،200املتحركمتوسطهدون مؤخرا

Doubleنموذج Topالدعممستوى كسرمعللسهم،العاملإلتجاهالعاكس

يريناشهرمنتصففياألسعاردفعبدورهوق،.ر10.90مستوياتعندلألسفل

.حينهاللسهمالسعري الهدفمثلتالتيوق.ر9.60ملنطقة

 
 
 تمثلالتيوأخرى مرةق،.ر10.90منطقةالسهمإختبرمؤخرا

 
منطقةحاليا

املتبعساراملإستمراريرجحممامنها،أعلىالصموديستطعلموللسهم،ةاملقاوم

.ةاملاضياألشهرخاللللسهم

 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.

11



دائرة املشورة بشأن األوراق املالية: إعداد +974 44498880 ramzi.qasmieh@Wasata.qa
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