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اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%10.71%4430.720.99البنوك والخدمات املالية
%19.83%2186.432.62التأمين

%3.67%7915.130.10الخدمات والسلع

%10.35%1560.010.89العقار

%6.02%3781.141.53الصناعة
%21.87%4335.600.85النقل

%24.66%1318.501.03االتصاالت

املؤشراملؤثرة  في الشركات 

املخصومة من النقاط
املؤشر

نسبة التغير  الشركة 

30.53% 2.06% صناعات

19.69% 1.10% QNBK

14.68% 2.71% ناقالت

12.14% 1.37% الريان

10.29% 1.89% الدولي
2

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%10.151.40املالحة

Ooredoo9.2001.32%

%15.780.96امليرة

%0.700.71إجارة

%4.050.62مخازن 

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%3.2104.18التحويلية

%1.9233.75قطر ت

%4.1103.04إنماء

%1.1422.89داللة

%1.2502.78الطبية

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

النسبة من قيمة 

التداول الشركة

QNBK84.7125.57%

%47.3214.28صناعات

%40.3212.17الريان

%30.479.20املصرف

%14.714.44التجاري 

(مليون لاير)قيم التداوالت 

331.34قيمة التداول اليومي 

232.64قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%42.43نسبة التغير في قيمة التداول 

35املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 10

647.94(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 

608.215(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

معلومات المؤشر

10,681.07إغالق املؤشر

%1.06-التغير اليومي

%10.44-التغير منذ بداية الشهر

%15.87-التغير منذ بداية الربع

%8.13-التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

10,681.1أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%26.31-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%0.00نسبة التغير من أدنىى قيمة

قيم التداوالت باملليون ريال

175.33
205.80

304.59

232.64

331.34

25-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec

10640

10715

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة



6.01%8.13%

األداء املقارن منذ بداية العامالسوق أداء 

األسهمملعظمجماعيةإنخفاضاتظلفي،%1.06بتراجععلىالعامجلساتأخراملؤشرأنهى•
بإنخفاضو%8.13بنحوللبورصةتراجععلى2022العاملينتهيضعيفة،سيولةوسطالقيادية،
مستوى عندللمؤشرالعامنهايةإقفالجاء.ريالمليار59.4بحوالي2021معمقارنةالسوقيةبالقيمة
يشكلحيثاملاضىي،إبريل11فيواملسجللهمستوى أعلىمن%28.4بحواليليهبطنقطة10,681
 .والنصفالعاممنذللمؤشرمستوى أدنىاليومإغالق

 
فيالعامأنهت7أصلمنقطاعات5قطاعيا

 األثقلوالصناعياملاليأما،%19.8بنسبةإنخفاضمؤشرهسجلالتأمينقطاعالحمراء،املنطقة
 
وزنا

.%35لقرابةالعامخاللمكاسبهماوصلتأنبعدالتوالي،على%6.0و%10.7بفتراجعااملؤشرفي
حدثأنُينتظر

ُ
 البورصةفيالجديدةاإلدراجاتت

 
.الجديدالعامبدايةمعالزخممننوعا

 2023يناير16لـاملوافقاالثنينيومقطربورصةحددت•
 
للتأمينالضمانشركةأسهمإلدراجموعدا

برأسمالهاكةالشر أسهمجميعادراجوسيتم.التأمينقطاعضمنالرئيسيةالسوق في"بيمة"االسالمي
 سهممليون 200البالغ

 
 إدراجا

 
100فرتوايشترطوالذيالعام،لالكتتابأسهمهاطرحدون مباشرا

فيالشركةوحددت.اإلدراجعندالشركةرأسمالمن%25عنيقلالمايمتلكون األقلعلىمساهم
السهمسعريكون أنعلىمرجعي،كسعرللسهمقطري ريال4.21عنداإلدراجسعراإلصدارنشرة
 
 
.اإلدراجمناألول اليومفيمعوما

سنوي،أساسعلى%18.55بنسبة2022عاممنالثالثالربعخاللاملدفوعاتميزانفائضتراجع•
 الدولةوسجلتواملالي،الرأسماليالحسابعجزبضغط

 
أشهرثالثةبالاملدفوعاتميزانفيفائضا

 ريالمليار4.109مقابلريالمليار3.347بقيمة2022سبتمبر30فياملنتهية
 
منالفترةبنفسفائضا

كانإذ،%12.97بنحواملدفوعاتميزانفائضتراجعفقدالربعياملستوى علىيختلفلماألمر.2021
.ريالمليار3.846نحو2022منالثانيالربعفييبلغ
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مؤشر بورصة قطر الريان السعري



 في الربع الرابع
ً
األسهم األكثر تراجعا
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-23.03%

-24.20%

-24.86%

-25.21%

-26.38%

-28.96%

-29.18%

-29.73%

-32.24%

-48.44%

الريان

صناعات

املصرف

السالم

ودام

التجاري 

التكافلي

إنماء

الطبية

داللة



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/

%3.7732.8910.2039.6507.59133.71-10.1501.400.00المالحة

Ooredoo9.2001.326.244.0031.059.4108.3876.70137.29%

%19.4917.06918.03715.5001.81-10.51-5.45-15.7800.96الميرة

%25.110.8480.8750.6911.88-10.52-10.89-0.7040.72اإلجارة

%10.804.1244.3133.7996.55-7.13-4.0480.621.20مخازن

%8.2116.26217.37414.4001.39-14.20-5.93-14.6000.55زاد

%5.104.5814.9124.20015.24-4.8400.416.891.04اإلسمنت

%26.981.2221.3291.00713.70-1.76-6.22-1.1450.17لشا

%4.921.6761.6381.5005.67-4.463.96-1.5850.13فودافون

%17.7000.113.632.776.6317.80918.08516.3608.19كهرباء وماء

%4.348.758.6908.6617.80911.41-0.55-8.7000.00اإلسالمية ت

%12.253.2553.4793.1150.00-2.09-3.1150.000.00السينما

%15.581.4121.4641.2632.93-9.49-6.47-1.3000.00المتحدة

%26.601.7611.9071.4004.86-22.04-20.56-1.4680.00العامة

%3.423.072.0432.0541.8367.79-5.76-0.05-1.979الدوحة ت

%1.8118.90518.46716.7707.04-5.71-2.87-0.11-17.950وقود

%8.050.135.951.6551.6461.37311.51-0.20-1.531بلدنا

%25.926.0216.9194.8004.17-31.06-16.30-0.40-5.000التجاري

%24.350.8090.8540.6851.61-10.04-10.77-0.43-0.696مزايا

%17.201.2523.57524.16018.1002.54-20.34-0.64-18.560المصرف

%32.430.6160.7450.5274.36-18.04-6.14-0.72-0.550قطر وعمان

%4.431.772.2622.5482.0901.77-6.71-0.84-2.127مسيعيد

%25.351.1651.2440.9515.26-9.080.00-0.89-1.001إزدان

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

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%38.972.1652.4611.9311.14-12.47-8.31-0.96-1.953الدوحة ب

%25.030.7260.8850.6130.16-18.51-9.17-0.97-0.614السالم

QLMI4.799-1.03-2.06-10.82-4.974.8175.2984.10316.96%

%24.051.8102.0901.6432.62-6.36-5.28-1.06-1.686نالمستثمري

QNBK18.000-1.10-6.74-6.96-10.8519.16420.75117.5002.86%

%31.663.6734.4283.1281.37-17.58-10.17-1.37-3.171الريان

%14.981.6901.9081.4550.27-15.79-7.48-1.42-1.459الخليج د

%26.956.7366.9786.0183.16-8.72-8.02-1.52-6.208الرعاية

%6.113.2853.4362.8112.21-8.32-10.47-1.61-2.873بروة

%43.462.4442.8532.0160.79-22.81-7.64-1.84-2.032ودام

%3.9711.1359.817.9378.7064.61264.53-1.84-7.588المناعي

%4.9512.9211.37611.3659.21012.92-5.20-1.89-10.400الدولي

%17.3015.24517.11312.7000.87-20.66-13.27-2.06-12.810صناعات

%6.694.6146.461.8622.0811.18152.41-2.12-1.800إستثمار

%36.082.5133.2652.04012.79-18.30-2.131.05-2.301التكافلي

%15.601.6421.9241.4604.11-1.42-3.18-2.38-1.520قامكو

%10.061.0601.1160.9304.84-4.790.30-2.60-0.975أعمال

%6.393.5710.973.9863.8363.28011.65-2.71-3.662ناقالت

%60.471.4401.8521.2004.75-24.59-2.18-2.78-1.257الطبية

%38.001.4742.1271.1122.70-43.17-3.87-2.89-1.142داللة

%20.254.185.0595.7003.52016.76-13.84-3.04-4.110إنماء

%30.072.1252.3311.8603.39-13.34-6.97-3.75-1.923قطر ت

%9.364.563.3653.3562.90210.61-4.180.28-3.210التحويلية



 الشركات األكثر 
ً
 منذ / إرتفاعا

ً
بداية العامإنخفاضا

 
ً
األكثر إرتفاعا  األكثر 

ً
إنخفاضا
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59.8%

46.5%

32.9%
31.1%

12.9%
11.0% 9.9% 8.8%

6.6% 6.0%

المناعي إستثمار المالحة Ooredoo الدولي ناقالت األهلي اإلسالمية ت كهرباء وماء بلدنا

-27.0%

-30.1%
-31.7% -32.4%

-36.1%
-38.0% -39.0%

-43.5%

-60.5%

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



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

QNBK16.14166,25630.46%9.201.9615.78%20.190-10.85%

%18.3301.25%9.461.9617.21%14.7043,8578.04املصرف

%17.30-15.490%6.691.9120.50%13.4477,50014.20صناعات

%31.66-4.640%2.601.228.60%8.0829,4905.40الريان ب

%25.91-6.749%4.631.0812.62%6.0920,2363.71التجاري ب

%1.81-18.280%9.211.9510.77%5.5117,8473.27وقود

%9.21012.92%4.522.3015.15%5.0315,7462.88الدولي

%3.30010.97%1.812.0215.40%4.8920,2883.72ناقالت

%16.6006.63%12.131.4612.62%4.0619,4703.57كهرباء وماء

%7.63820.45%14.090.655.11%3.9210,4531.92املالحة

Ooredoo3.7232,5125.96%7.441.360.00%7.63832.89%

%2.0901.77%1.371.5510.90%3.4326,7224.90مسيعيد

%30.07-2.750%1.49-2.020.95%2.366,2811.15قطر ت

%6.11-3.060%5.370.546.08%2.3011,1802.05بروة 

%38.97-3.200%3.290.595.10%1.856,0551.11الدوحة ب

%15.60-1.801%1.201.2713.10%1.628,4821.55قامكو

%14.98-1.716%1.900.771.72%0.882,7110.50الخليج د

%1.4455.95%1.191.294.55%0.832,9100.53بلدنا

%25.35-1.341%1.260.791.15%0.6326,5514.86إزدان

%1.22946.46%1.301.382.33%0.551,2600.23إستثمار

-10.8%

1.3%

-17.3%

-31.7%

-25.9%

QNBKالتجاري بالريان بصناعاتالمصرف



املؤشر
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يمثلالذيونقطة10650دعمهمستوى علىحفاظهمعالعامجلساتأخراملؤشرأنهى

،مرةمنأكثرذكرناكمالكنو،فيبوناتشىينسبمن%61.8نسبة
 
إنتظاريفمازلنامؤخرا

 أكثرإشارات
 
والحاليالدعممستوى منبالقرباألعلىإلىإرتدادحدوثترجحقدتاكيدا

الصعودفينرغبالتيو30النسبةدون النسبيةالقوةمؤشرتحركإستمرارمعذلك

.إنعكاسإشارةتعطيقددالئلوجودمعأخرى مرةمنهاأعلى

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

10000 10650 10681 11460 11850



Ooredoo
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والعامةبدايمنذصاعدعامإتجاهفيالسهمتحرك–اليوميالزمنيالفاصللنايوضح

الدعممستوى يمثلالذيويوم200املتحركمتوسطهمنأدنىإغالقاتأييشهدلم

 لنايتضحوق،.ر8.425مستوى قربالصاعدمسارهفيلهالرئيسىي
 
ليالسفالجزءفيأيضا

تفوق يوضحالذيوالقطري للسوق العاماملؤشروالسهمبيناملقارن األداءالرسممن

امالعبدايةمنذالسهمصعودنسبةبلغتحيثقطر،بورصةمؤشرأمامالسهمأداء

تداول جلسةالسهمأغلق.السوق ملؤشر%8-مقارنة،%33يقاربماهذاوقتناحتى

 تعتبروصعود،علىاليوم
 
للسهمهامهمقاومهمناطقق.ر9.50–9.20مستوياتحاليا

اإلتجاهمرارإستنرى األعلىإلىإختراقهافينجاحهحالةفيالذيوالصاعدالعاممسارهفي

.الصاعد



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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