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السابك المخولع الحميمي الخاريخ

4.40% 4.50% 4.50% 13-Sep

0.30% 0.20% 0.00% 14-Sep

7.20% 6.40% 6.50% 14-Sep

1.20% 1.20% 1.20% 15-Sep

3.60% 3.60% 3.80% 15-Sep

السابك المخولع الخاريخ

0.20% 0.10% 21-Sep

-5.6 B 7.0B 21-Sep

2.50% 2.50% 21-Sep

2.30% 0.50% 21-Sep

    50.90    50.50 22-Sep

105 100 23-Sep

اإلسبوعي الخمزيز
2011-  سبخمبز18  

أسعار السوق 

SAR (ودائع) سايبور اليبور الفخزة

0.20 0.35 0.23 شهز

0.40 0.60 0.35 أشهز 3

0.55 0.65 0.52 أشهز 6

0.70 0.85 0.83 شهز 12

المعادن الثمينت العمالث

الذهب 1,813.26         $  SAR USD

الفضت 40.61              $  5.9216 1.5791

البالحينيوم 1,796.00         $  5.1765 1.3804

البالديوم 728.00            $  3.8873 1.0366

النحاس 8,696.00         $  4.2838 0.8754

األلمونيوم 2,379.00         $  3.8355 0.9777

حكساس نفط 87.90              $  0.0488 76.7700

لالسبوع المادم- المؤشزاث الإللخصاديت 

بزنج نفط 112.07            $  1.0000 3.75070

لالسبوع الماضي- المؤشزاث الإللخصاديت 

المؤشز

أغضطش اىَتحذة اىََينت فً اىَضتهينٍِ أصؼبر ٍؤشز

أغضطش ىشهز األٍزٌنٍت اىتجزئت ٍبٍؼبث 

اىَتحذة اىىالٌبث  فً اىضْىٌت اىَْتجٍِ أصؼبر ٍؤشز

األوروبً االتحبد فً اىَضتهينٍِ أصؼبر ٍؤشز  

اىَتحذة اىىالٌبث  فً اىَضتهينٍِ أصؼبر ٍؤشز

 اىَضؤوىٍت إخالء

 بْل  فئُ ، بهب ٍىثىق بأّهب ٌؼتقذ ٍصبدر ػذة ٍِ اىتقزٌز هذا فً اىىاردة اىَؼيىٍبث ػيى اىحصىه تٌ أّه ٍِ اىزغٌ ػيى. اصتثَبر أي فً ىالشتزاك أو اىشزاء  أوالىتَبس ىيبٍغ ػزضب ٌشنو أّه ػيى ٌفضز أُ ٌْبغً ال. فقط اىَؼيىٍبث ألغزاض اىتقزٌز هذا أػذ

 ضزر أو خضبرة أي ػِ ّىع أي ٍِ ٍضؤوىٍت أي ٌتحَو أو ٍضئىال ىذٌه اىَىظفٍِ أو اىَذراء ٍِ أي أو اىشقٍقت شزمبته أو فزوػه ٍِ أي أو اىبالد بْل ٌنىُ ىِ اىضؼىدٌت اىؼزبٍت اىََينت فً بهب اىَؼَىه واألّظَت ىيقىاٍِّ وفقب. دقتهب أو امتَبىهب ٌضَِ ال اىبالد

.اىتقزٌز هذا فً اىىاردة اىَؼيىٍبث اصتخذاً  ػِ ّبجٌ

المؤشز

مْذا فً اىزئٍضً اىَضتهيل أصؼبر ٍؤشز

اىَتحذة اىََينت فً  اىؼبٍت اىَبىٍت

اىفذراىً اإلحتٍبطً ٍجيش قزارا

اىٍبببُ فً اىصْبػٍت اىْشبطبث مبٍو ٍؤشزاث

أىَبٍّب فً اىصْبػً اىَشتزٌبث ٍذٌزي ٍؤشز 

فزّضب فً  اىتجبرٌت األػَبه فً اىثقت ٍؤشز 

انكبزيانسبعانصناعيةانذولمجمىعة

٪ فٟ شٙش أغغؽظ ، فٟ ز١ٓ اسذفؼد ؼٍثاخ   0.4اسذفغ ِؼذي اٌرعخُ فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرسذج تٕغثح  -

.عثرّثش 10فٟ األعثٛع إٌّرٟٙ فٟ  11.000تّمذاس  428.000اٌؼاؼ١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ ئٌٝ 

فٟ  55.7ِٓ  57.8أظٙش ِغر أخشذٗ خاِؼح ١ِش١غاْ اسذفاػا فٟ ِإشش ِؼ٠ٕٛاخ اٌّغرٍٙى١ٓ ئٌٝ  -
أب اٌّاظٟ -أغغؽظ

 90.5ت١ٍْٛ دٚالس ِماتً  134.20ٚاصً اٌؼدض فٟ اٌّٛاصٔح اٌسى١ِٛح األِش٠ى١ح ئسذفاػٗ ١ٌصً  ئٌٝ  -
ت١ٍْٛ دٚالس ٌٕفظ اٌفرشج ِٓ اٌؼاَ اٌّاظٟ

أػٍٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ األٚسٚتٟ تأٔٗ عٛف ٠ٛفش ِض٠ذا ِٓ اٌر٠ًّٛ ٌثٕٛن ِٕؽمح ا١ٌٛسٚ ػٓ ؼش٠ك ذٕش١ػ  -
ذغ١ٙالخ ِما٠عح اٌذٚالسِغ اإلزر١اؼٟ اٌفذساٌٟ األِش٠ىٟ

، ٠ٚثمٝ خاظؼا الٔخفاض  ِسرًّ فٟ  Aa2ِاصاي اٌرص١ٕف االئرّأٟ إل٠ؽا١ٌا ل١ذ اٌّشاخؼح ػٕذ  -

اٌرص١ٕف ِٓ لثً ششوح اٌرص١ٕف االئرّا١ٔح  ِٛد٠ض ٚ ٌٍّشج األٌٚٝ ِٕز ػمذ٠ٓ 

ٚخذخ تٕٛن اٌٍّّىح اٌّرسذج  ٔفغٙا ِعؽشج ئٌٝ ذؼض٠ض سؤٚط أِٛاٌٙا ٚفصً ػ١ٍّاذٙا اٌرشغ١ٍ١ح -
األعاع١ح ػٓ ػ١ٍّاخ اٌرذاٚي راخ اٌخؽٛسج اٌؼا١ٌح  ئظافح ٌٍخذِاخ اٌّصشف١ح االعرثّاس٠ح،  ترىٍفح 

١ٍِاساخ  خ١ٕٗ ئعرش١ٌٕٟ ، فٟ ئؼاس ئصالزاخ شاٍِح أػٍٓ ػٕٙا أِظ 7ع٠ٕٛح ذصً ئٌٝ 

%  1.4شٙذ إٌاذح اٌّسٍٟ اإلخّاٌٟ فٟ اعرشا١ٌا ّٔٛا خالي إٌصف األٚي ِٓ اٌؼاَ تّمذاس  -

% 1.6ع٠ٕٛا فٟ ز١ٓ أشاسخ اٌرٛلؼاخ ئٌٝ 

وانصيهوانهنذوروسياانبزاسيمدول

أػٍٓ ٔائة  سئ١ظ اٌٍدٕح اٌٛؼ١ٕح ٌٍر١ّٕح ٚاإلصالذ فٟ اٌص١ٓ ػٓ سغثح تالدٖ فٟ ششاء عٕذاخ ِٓ  - 
اٌذٚي اٌرٟ ذؼأٟ أصِاخ د٠ْٛ ع١اد٠ح

% 9.78ذغاسع اٌرعخُ فٟ إٌٙذ ألػٍٝ ِغر٠ٛاذٗ ِٕز ػاَ ١ٌصً ئٌٝ  - 

غ١شخ إٌٙذ ِٓ ع١اعح عؼش اإللشاض اٌرٟ ذٕرٙدٙا ، ز١ث أٔٙا خفعد عؼش ئػادج اٌششاء اٌش٠ثٛ  -
٪ 8.25ٔمؽح أعاط ئٌٝ  25تّمذاس 

انخهيجيانتعاونمجهسدول

فٟ ١ٌٛ٠ٛ  4.9%فٟ أغغؽظ ِٓ %  4.8أخفط ِغرٜٛ اٌرعخُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح ئٌٝ  -
فٟ أغغؽظ ػٕٗ فٟ ١ٌٛ٠ٛ %  0.5اٌفائد فٟ ز١ٓ اسذفغ ِإشش ذىٍفح اٌّؼ١شح 

أػٍٓ ِسافظ اٌثٕه اٌّشوضٞ اإلِاساذٟ ِٚسافظ ِإعغح إٌمذ اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح ػٓ اسذ١ازّٙا ٌّؼذالخ  -
اٌفائذج إٌّخفعح اٌسا١ٌح فٟ تٍذ٠ّٙا

أػٍٓ ِسافظ ِإعغح إٌمذ اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح ، راخ االلرصاد األوثش ػشت١ا ػٓ ػذَ ٚخٛد ١ٔح ٌذٜ  -
اٌٍّّىح ٌششاء أ٠ح د٠ْٛ أٚست١ح

شٙشا ػٍٝ أعاط  18ذشاخغ ِؼذي اٌرعخُ فٟ دٌٚح اإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرسذج ئٌٝ أدٔٝ ِغرٜٛ ٌٗ ِٕز  -
أب -٪ فٟ أغغؽظ 0.6عٕٛٞ تٕغثح 

انتعهيقات

اٌش٠اي اٌغؼٛدٞ فٟ اٌرؼاِالخ ت١ٓ اٌثٕٛن / خالي األعثٛع اٌّاظٟ، اسذفغ عؼش صشف اٌضٚج اٌذٚالس -
تغثة اسذفاع اٌؽٍة ػٍٝ اٌغٍغ االعرٙالو١ح، ٚٔمص اٌغ١ٌٛح فٟ أعٛاق اٌذٚالس ٚأرشاس ِظا٘ش ػذَ 

 3.7505ٚأغٍك ػٍٝ  3.7509ز١ث الِظ عؼش اٌصشف . االسذ١اذ ِٓ أصِح اٌذ٠ْٛ األٚسٚت١ح
اٌؼشض ػٍٝ اٌرٛاٌٟ –، اٌؽٍة  3.7507ٚ

 45، ٚ 35، 25عٛق اٌّشاتسح ِغرمشج ز١ث ٠رُ ذذاٚي ػمٛد اٌشٙش ٚاٌشٙش٠ٓ ٚاٌثالثح أشٙش ِا ت١ٓ  -
ٔمؽح أعاط ػٍٝ اٌرٛاٌٟ، ئظافح ئٌٝ أٔٗ ٚٔر١دح ٌٕمص اٌذٚالس، فمذ اسذفؼد ػ١ٍّاخ اٌّشاتسح تاٌذٚالس 

ٔمؽح أعاط  55ٌرصً ػ١ٍّح اٌّشاتسح ٌشٙش ٚازذ ئٌٝ 

اسذفغ ا١ٌٛسٚ ِماتً اٌذٚالس ٌٍّشج األٌٚٝ ِٕز ثالثح أعات١غ تؼذ أْ أػٍٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ األٚسٚتٟ ػٓ   -
خؽرٗ إللشاض تٕٛن ِٕؽمح ا١ٌٛسٚ تاٌذٚالس ، األِش اٌزٞ أدٜ تذٚسٖ ٌرشاخغ اٌمٍك تشأْ اٌغ١ٌٛح اٌزٞ 

ذضآِ ِغ ٚخٛد أصِح اٌذ٠ْٛ اٌغ١اد٠ح فٟ إٌّؽمح

ذشاخؼد عٕذاخ اٌخضأح األِش٠ى١ح، األِش اٌزٞ دفغ اٌؼائذ ػٍٝ أرٚٔاخ اٌخض٠ٕح ٌؼشش عٕٛاخ  ٌالسذفاع  -
ٔماغ أعاط  3أسذفغ اٌؼائذ ػٍٝ أرٚٔاخ اٌخض٠ٕح  ٌؼشش عٕٛاخ تّمذاس )ئٌٝ ألصٝ ِؼذي ِٕز شٙش٠ٓ 

تؼذ اٌرٕغ١ك ِات١ٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ األٚستٟ ٚاالزر١اؼٟ اٌفذساٌٟ ٚتٕٛن ِشوض٠ح %( ١ٌ2.05صً ئٌٝ 
.أخشٜ ٌرأ١ِٓ اٌغ١ٌٛح اٌالصِح  ٌٍّإعغاخ اٌّا١ٌح فٟ ِٕؽمح ا١ٌٛسٚ

انيىرو انذهب


