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كة  ال إسم السهم ة التغي  السعر س
824 املة المت 34.72%
818 اه متحد 20.52%
108 تك ب 20.15%
413 ا  الم 18.46%
109 ان بنك ب 15.70%

كة  ال إسم السهم ة التغي  السعر س
823 ان م -13.49%
514 ان ب ب -12.57%
107 برقان -4.10%
623 هيومن سوفت -3.62%
813 ش %3.09- اف ا

ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
101 وط  947 1,070.000 123 12.99%
102 خليج ب 278 303 25 8.99%
106 الدو  271 274 3 1.11%
107 برقان 317 304 -13 -4.10%
108 تك ب 675 811 136 20.15%
109 ان بنك ب 554 641 87 15.70%
205 ــــع مشار 220 216 -4 -1.82%
413 ا  الم 764 905 141 18.46%
501 صناعات 225 241 16 7.11%
514 ان ب ب 764 668 -96 -12.57%
526 ن الق 315 310 -5 -1.59%
603 لي  أج 719 818 99 13.77%
605 ن ز 538 600 62 11.52%
623 هيومن سوفت 3,125.000 3,012.000 -113 -3.62%
813 ش 71.1 اف ا 68.9 -2.2 -3.09%
818 اه متحد 268 323 55 20.52%
821 ة بنك ور 249 275 26 10.44%
823 ان م 578 500 -78 -13.49%
824 املة المت 409 551 142 34.72%

 أ 5 أسهم إرتفاعا  السوق األول

أ 5 األسهم إنخفاضا  السوق األول

سعر اإلغالق  30 التغي  السعر
تم * س

سعر اإلغالق  31 
سم ** د

كة ال إسم السهم

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول
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كة  ال إسم السهم ة التغي  السعر س
611 ضة عر قا 194.62%
234 الديره 73.91%
436 منازل 49.62%
650 د م 48.73%
221 الخل  46.36%

كة  ال إسم السهم ة التغي  السعر س
2017 ا ث -56.73%
2011 ن المسا -40.54%
702 دانة -39.23%
432 ار أب -37.60%
631 الت تحص -31.03%

ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
103 تجاري 500 529 29 5.80%
104 اه  305 256 -49 -16.07%
105 المتحد 312 342 30 9.62%
201 ة ك 137 150 13 9.49%
202 الت سه 208 217 9 4.33%
203 فا ا 53.9 53.4 -0.5 -0.93%
204 ثمارات اس 125 138 13 10.40%
207 ساحل 31.6 40 8.4 26.58%
209 ت الب 43.9 45.5 1.6 3.64%
212 أرزان 26.8 23.7 -3.1 -11.57%
213 المركز 89.4 106 16.6 18.57%
214 فك م 83 89.5 6.5 7.83%
218 األمان 56 59.3 3.3 5.89%
219 األو 30.6 34.4 3.8 12.42%
220 المال 12.3 9.9 -2.4 -19.51%
221 الخل  44 64.4 20.4 46.36%

 أ 5 أسهم إرتفاعا  السوق الرئ 

أ 5 أسهم إنخفاضا  السوق الرئ 

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول

كة ال إسم السهم
سعر اإلغالق  30 

تم * س
سعر اإلغالق  31 

سم ** د
التغي  السعر

4



ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
222 ان أع 56.2 46.7 -9.5 -16.90%
223 ان ب 39 38.1 -0.9 -2.31%
225 أصول 70.1 75 4.9 6.99%
227 ك كف 49.4 49.5 0.1 0.20%
228 امكو 95 90 -5 -5.26%
231 ة د ق وطن 60.2 77 16.8 27.91%
232 اب يون 44.9 55 10.1 22.49%
233 مدار 110 92.8 -17.2 -15.64%
234 الديره 11.5 20 8.5 73.91%
236 السالم 30 29.3 -0.7 -2.33%
237 تتاب ا 16.6 15 -1.6 -9.64%
239 صكوك 32 35.2 3.2 10.00%
240 المدينة 16.5 15 -1.5 -9.09%
241 نور 82.5 119 36.5 44.24%
242 تمدين أ 328 345 17 5.18%
245 ة السور 31.5 31.5 0 0.00%
247 ا آس 33.6 40.9 7.3 21.73%
249 ة المغار 58.5 62 3.5 5.98%
250 اموال 36 30 -6 -16.67%
252 از االمت 123 126 3 2.44%
301 ت ت ك 329 330 1 0.30%
302 خليج ت 680 660 -20 -2.94%
303 ة ت اهل 430 428 -2 -0.47%
304 ة ت ور 69.9 62 -7.9 -11.30%
305 االعادة 158 149 -9 -5.70%
306 افل أو ت 42.5 38.1 -4.4 -10.35%
307 وثاق 27 25 -2 -7.41%
401 عقارات ك 80.2 105 24.8 30.92%
402 متحدة 61.5 61.3 -0.2 -0.33%
403 ة وطن 78.4 91.4 13 16.58%
404 ة صالح 334 417 83 24.85%
406 تمدين ع 278 321 43 15.47%
408 ال اج 137 181 44 32.12%
409 المصالح ع 38 37 -1 -2.63%

كةإسم السهم ال
سعر اإلغالق  30 

تم * س

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول

سعر اإلغالق  31 التغي  السعر
سم ** د
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ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
410 ة ع عقار 24.8 29.5 4.7 18.95%
412 اإلنماء 46.3 62.5 16.2 34.99%
414 إنجازات 80 80 0 0.00%
416 ثمرون المس 8.8 8 -0.8 -9.09%
417 المنتجعات 13.6 11.4 -2.2 -16.18%
418 ة التجار 92 94.5 2.5 2.72%
419 سنام 36 40 4 11.11%
420 ان ع أع 64 73.1 9.1 14.22%
421 عقار 69.9 80 10.1 14.45%
422 ة العقار 27 28.7 1.7 6.30%
423 ا مزا 56 59.2 3.2 5.71%
427 تجارة 36.1 50 13.9 38.50%
428 التعم  20.6 26.5 5.9 28.64%
429 أران 80 88.9 8.9 11.13%
431 أرجان 109 105 -4 -3.67%
432 ار أب 12.5 7.8 -4.7 -37.60%
433 شات م 77 74 -3 -3.90%
434 د االو 31.7 35.6 3.9 12.30%
435 م األعمال 39.9 44 4.1 10.28%
436 منازل 26.2 39.2 13 49.62%
437 م ر 95.4 87.9 -7.5 -7.86%
438 مينا 38.1 41.4 3.3 8.66%
439 المدن 17.1 24.5 7.4 43.27%
440 ز مرا 22.9 23.2 0.3 1.31%
441 رمال 24.9 24.4 -0.5 -2.01%
503 اسمنت 260 246 -14 -5.38%
505 الت ا 471 488 17 3.61%
506 سفن 406 405 -1 -0.25%
508 بورتالند 1,101.000 982 -119 -10.81%
509 ة ورق 160 155 -5 -3.13%
511 سكب ك 475 335 -140 -29.47%
512 كو أس 139 133 -6 -4.32%
516 الهالل 90 100 10 11.11%
517 وت ال 840 850 10 1.19%

كةإسم السهم ال
سعر اإلغالق  31 التغي  السعر

سم ** د
سعر اإلغالق  30 

تم * س

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول
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ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
520 ة م ب وطن 172 165 -7 -4.07%
522 المعدات 16.2 21.9 5.7 35.19%
527 خ صلب 40 50.1 10.1 25.25%
529 تل ة كب ور 68.9 64.5 -4.4 -6.39%
601 نما س 770 1,048.000 278 36.10%
606 س  19.5 21.9 2.4 12.31%
607 ة م تعل 315 439 124 39.37%
608 ة ول ب 460 482 22 4.78%
609 ف تنظ 58.4 69 10.6 18.15%
610 م سلطان 43 52 9 20.93%
611 ضة عر قا 93 274 181 194.62%
613 أرد 720 828 108 15.00%
614 طة الرا 72.8 66.4 -6.4 -8.79%
616 األنظمة 71 70.8 -0.2 -0.28%
617 سكو ناب 1,030.000 1,170.000 140 13.59%
618 المعامل 210 265 55 26.19%
621 آن 16.5 13.5 -3 -18.18%
624 ص التخص 51.9 49.5 -2.4 -4.62%
627 ت الطاقة ب 18.5 22.8 4.3 23.24%
629 وجلف ب 21.5 20.1 -1.4 -6.51%
631 الت تحص 29 20 -9 -31.03%
632 ة رما 10.5 10 -0.5 -4.76%
633 ار آ 98.1 80.2 -17.9 -18.25%
634 فا فنادق ا 45.5 55 9.5 20.88%
635 كة المش 231 261 30 12.99%
638 أسس 100 105 5 5.00%
640 اك ي 440 512 72 16.36%
642 أالفكو 268 272 4 1.49%
644 مشاعر 70.5 77.6 7.1 10.07%

سعر اإلغالق  30 
تم * س

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول

كةإسم السهم ال
سعر اإلغالق  31 التغي  السعر

سم ** د
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ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
645 أو وقود 117 127 10 8.55%
650 د م 59.1 87.9 28.8 48.73%
651 هات من 55 62 7 12.73%
652 التقدم 900 810 -90 -10.00%
653 و *** ا 66.5 66.5 0 0.00%
654 رة الج 995 1,099.000 104 10.45%
655 السور 118 125 7 5.93%
657 د فيو ك 88 88.2 0.2 0.23%
658 ك لوجس 36.5 37.3 0.8 2.19%
660 الراي 38.8 37.8 -1 -2.58%
661 اد ج 43.7 39 -4.7 -10.76%
701 موا  189 175 -14 -7.41%
702 دانة 26 15.8 -10.2 -39.23%
804 شارقة ا 58.2 42.2 -16 -27.49%
805 اسمنت خليج 55.9 54.9 -1 -1.79%
806 ن ا قي 72 66.7 -5.3 -7.36%
807 ة ا فج 51 45 -6 -11.76%
808 ض اسمنت اب 58.5 65 6.5 11.11%
811 ضة م ك قا 500 450 -50 -10.00%
817 إنوفست 62 67 5 8.06%
820 اإلثمار *** 22.3 22.3 0 0.00%
822 فا ف 737 788 51 6.92%
825 المنار 39.9 51.8 11.9 29.82%

2003 ق ب 108 100 -8 -7.41%
2008 اجوان 13.2 15 1.8 13.64%
2010 ة الخصوص 72 84.2 12.2 16.94%
2011 ن المسا 74 44 -30 -40.54%
2013 د الع 56.5 79 22.5 39.82%
2014 دان م 1,240.000 1,220.000 -20 -1.61%
2017 ا ث 162 70.1 -91.9 -56.73%
2019 عمار 45 38 -7 -15.56%

سعر اإلغالق  31 التغي  السعر
سم ** د

سعر اإلغالق  30 
تم * س

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول

كةإسم السهم ال

ــع الرابع ه خالل ال *** لم يتم التداول عل
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كة  ال إسم السهم ة التغي  السعر س
649 ات كوم ح 53.06%
510 معادن 51.52%

كة  ال إسم السهم ة التغي  السعر س
630 ازات امت -53.06%
615 و  ك تلف -44.00%
637 ل النخ -31.86%
524 ه استهال -0.18%

ة/خسارة السهم ح ر ة التغي  س
243 فة *** ص 86.4 86.4 0 0.00%
430 تمك *** 5.2 5.2 0 0.00%
510 معادن 33 50 17 51.52%
524 ه استهال 55 54.9 -0.1 -0.18%
602 فنادق *** 100 100 0 0.00%
615 و  ك تلف 25 14 -11 -44.00%
630 ازات امت 160 75.1 -84.9 -53.06%
637 ل النخ 59 40.2 -18.8 -31.86%
649 ات كوم ح 49 75 26 53.06%
812 ب ك تأم *** 200 200 0 0.00%

2007 فكت *** ا 20.5 20.5 0 0.00%
2012 دلقان *** 350 350 0 0.00%

نما تهدف فقط إ  ات أو عقود أخرى و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
لة للتغي من وقت آلخر دون أد  أن هذه المعلومات قا ة، علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  تزو

كة غ مسئولة  ما أن ال انت صادرة من جهات موثوق منها.  ة بهذا الخصوص و إن  كة  آي  للوساطة المال ة ع  مسئول
د ع أن أي اعتماد من  ر لذا وجب التأ جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م عن أي أ

جة ذلك  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل المتداول ع هذه المعلومات 
ة. كة  آي  للوساطة المال ة ع  االستخدام و دون أد مسئول

األسهم األ إنخفاضا  سوق المزادات 

سعر اإلغالق  31 التغي  السعر
سم ** د

سعر اإلغالق  30 
تم * س

ــع الرابع ه خالل ال *** لم يتم التداول عل

كةإسم السهم ال

األسهم األ إرتفاعا  سوق المزادات 
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