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   أكتوبر21 إلى 15التقرير األسبوعي                                                                                 من تاريخ 

 

 أععاس اٌغٛق

 اٌٛدائع تاٌش٠اي  عا٠ثٛس ال٠ثٛس اٌفرشج

 0.50 0.4000 0.2447 شٙش

 0.80 0.6863 0.4183  أشٙش3

 0.80 0.7188 0.6067  أشٙش6

 0.90 0.9100 0.9214  شٙش12

 

 ٌألعثٛع اٌّاظٟ- اٌّؤششاخ االلرصاد٠ح 

 اٌغاتك اٌحم١مٟ اٌّؤشش اٌراس٠خ

17-Oct  0.20 %0.20  اإلٔراج اٌصٕاعٟ–أِش٠ىا% 

18-Oct 0.60 %0.60  أععاس اٌّغرٍٙه–تش٠ؽا١ٔا% 

19-Oct ٚ5.0-  اٌحغاب اٌداسٞ–ِٕؽمح ا١ٌٛسB -12.9B 

19-Oct  0,40 %0.30  أععاس اٌّغرٍٙه–أِش٠ىا% 

20-Oct ٚ19,1- 19.9-  ثمح اٌّغرٍٙى١ٓ–ِٕؽمح ا١ٌٛس 

21-Oct  99 97  ِؤشش ثمح األعّاي–فشٔغا 

 

 .ِٕؽمح ا١ٌٛسٚ/ اٌذٚي اٌصٕاع١ح اٌغثع اٌىثشٜ ِدّٛعح   

 اٌدٌٛح تأْ اٌفذساٌٟ االحر١اؼٟ ِدٍظ سئ١ظ ٔائثح, ١ٍ٠ٓ خا١ٔد صشحد 

 تاٌرغ١ًٙ ذعشف تاذد ٚاٌرٟ )إٌؽاق ٚاععح األعُٙ ششاء ٌحٍّح اٌثاٌثح

 ظً فٟ األِش٠ىٟ، االلرصاد ٌذعُ ٠ثشس٘ا ِا ٌٙا ٠ىْٛ لذ ،( ثالثح اٌىّٟ

 .اٌثؽاٌح ٚأرشاس ، اٌحا١ٌح االلرصاد٠ح اٌصعٛتاخ ذٕاِٟ

 فٟ ٚاٌغٕذاخ األخً ،  ؼ٠ٍٛح األعُٙ ِٓ اٌّشرش٠اخ صافٟ تٍغد 

 اٌّغرٜٛ ٚ٘ٛ ، أورٛتش فٟ أِش٠ىٟ دٚالس ١ٍِاس  57.9 اٌّرحذج اٌٛال٠اخ

 ١ٍِاس 9.1 لذسٖ ششاء صافٟ ِع ِماسٔح ، 2010 د٠غّثش ِٕز  األعٍٝ

 .اٌّاظٟ ذّٛص / ١ٌٛ٠ٛ فٟ دٚالس

 آالف6 تّمذاس األِش٠ى١ح اٌّرحذج اٌٛال٠اخ فٟ اٌثؽاٌح ؼٍثاخ أخفعد  

 2011 أورٛتش 15 فٟ إٌّرٟٙ األعثٛع فٟ ؼٍة آالف 403 إٌٝ ؼٍة

 .عثمٗ اٌزٞ األعثٛع فٟ ؼٍة أٌف 409 إٌٝ ٚصٍد أْ تعذ

 تٕغثح األِش٠ى١ح اٌّرحذج اٌٛال٠اخ فٟ اٌمائّح إٌّاصي ِث١عاخ أخفعد 

 ٪ 8.4 لذسٖ اسذفاع تعذ ، عثرّثش شٙش فٟ ١ٍِْٛ 4.91 إٌٝ ٪  3.0

 .اٌّاظٟ آب/ أغغؽظ فٟ ١ٍِْٛ 5.06 عٕذ

 اٌّرحذج اٌٛال٠اخ فٟ اٌشائذج االلرصاد٠ح إٌشاؼاخ ِؤشش اسذفع( ٛ٘ٚ 

 تٕغثح ِرٛلع ٘ٛ وّا( اٌّغرمثٍٟ االلرصادٞ ٌٍٕشاغ ِم١اط عٓ عثاسج

 اسذفاعٗ تعذ ، عثرّثش فٟ 116.4 إٌٝ  شٙشٞ أعاط عٍٝ ٪  0.2

 .اٌّاظٟ آب/ أغغؽظ فٟ ٪ 0.3 تّمذاس شٙشٞ أعاط عٍٝ

 أعاط عٍٝ% 0.3 ١ٌغدً اٌشٙشٞ األِش٠ىٟ اٌرعخُ ِؤشش ذثاؼأ 

 .آب / أغغؽظ فٟ%  0.4تٍغ  أْ تعذ, عثرّثش  فٟ شٙشٞ

 ذثعا األِش٠ى١ح اٌّرحذج اٌٛال٠اخ فٟ اٌصٕاعٟ اإلٔراج ِؤشش اسذفع 

فٟ  شٙشٞ، أعاط عٍٝ أ٠ٍٛي/ عثرّثش فٟ %  0.2 تٕغثح ٌٍرٛلعاخ

 .آب/أغغؽظ ح١ٓ أعذَ ِعذي إٌّٛ فٟ

 عٍٝ ٪ 0.2 تٕغثح ٌٍرٛلعاخ ذثعا اٌىٕذٞ اٌّغرٍٙى١ٓ أععاس ِؤشش اسذفع 

 ٪ 0.25 ِمذاس٘ا شٙش٠ح ص٠ادج تعذ ، عثرّثش شٙش فٟ شٙشٞ أعاط

 .آب/ أغغؽظ فٟ

 1.4 تٕغثح اٌّرٛلع ِٓ أوثش وٕذا فٟ اٌرح١ٍ٠ٛح اٌصٕاعاخ ِث١عاخ ّٔد 

 آب،/ أغغؽظ فٟ وٕذٞ دٚالس ١ٍِاس 47.6 إٌٝ شٙشٞ أعاط عٍٝ٪  

 عٓ ِعذٌح )ص٠ادج ٔغثح تعذ ، 2008 أورٛتش ِٕز ِغرٜٛ أعٍٝ ٚ٘ٛ

 .ذّٛص/ ١ٌٛ٠ٛ فٟ ٪ 3.0 ِمذاس٘ا( اٌغاتمح اٌمشاءاخ

 عٍٝ ٪  5.2 إٌٝ اٌّرحذج اٌٍّّىح فٟ اٌّغرٍٙه أععاس ِؤشش ذغاسع 

 .آب/ أغغؽظ فٟ ٪ 4.5 ِٓ عثرّثش فٟ عٕٛٞ أعاط

 خ١ٕٗ ١ٍِاس 11.4 إٌٝ اٌّرحذج اٌٍّّىح فٟ ا١ٌّضا١ٔح عدض ذمٍص 

 خ١ٕٗ ١ٍِاس 13.2  إٌٝ ٚصً أْ تعذ, أ٠ٍٛي/ عثرّثش فٟ إعرش١ٌٕٟ

 .آب/أغغؽظ فٟ إعرش١ٌٕٟ

 تعذ أورٛتش فٟ-( 48.3 )إٌٝ أٌّا١ٔا فٟ اٌّغرثّش٠ٓ ثمح ِؤشش ذشاخع 

 .أ٠ٍٛي/ عثرّثش فٟ-( 43.3)عٕذ عٍث١ح لشاءج عدً أْ

 اٌّعادْ اٌث١ّٕح

  1,641.85$  اٌز٘ة

  31.39     $  اٌفعح

  1,511.50$  اٌثالذ١ٕ١َٛ

  614.21   $  اٌثالد٠َٛ

  7,145.00$  إٌحاط

  2,125.00$  األ١ٌَّٔٛٛ

  87.40     $  ٔفػ ذىغاط

  109.56   $  ٔفػ تشٔد

 اٌعّالخ

 USD SAR 

GBP 1.595 5.982 

EUR 1.390 5.211 

AUD 1.038 3.891 

CHF 0.883 4.249 

CAD 1.007 3.725 

JPY 76.29 0.049 

SAR 3.750 1.000 

 ٌألعثٛع اٌمادَ- اٌّؤششاخ االلرصاد٠ح 

 اٌغاتك اٌّرٛلع اٌّؤشش اٌراس٠خ

26-Oct  94.5 94  األعّايجِؤشش ثك– إ٠ؽا١ٌا 

27-Oct  2.60 %2.60  أععاس اٌّغرٍٙه–أٌّا١ٔا% 

27-Oct  ْ0.40 %2.30-  اإلٔراج اٌصٕاعٟ–ا١ٌاتا% 

27-Oct  1.30 %2.50  إٌاذح اٌّحٍٟ اإلخّاٌٟ–أِش٠ىا% 

27-Oct 400  ؼٍثاخ اٌثؽاٌح –أِش٠ىاK 403K 

28-Oct 57.5 58  ِؤشش ثمح خاِعح ١ِرشغاْ –أِش٠ىا 
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  المسؤوليت إخالء

 ٌشنو أّه ػيى ٌفسز أُ ٌْبغً ال. فقط اىَؼيىٍبث ألغزاض اىتقزٌز هذا أػذ

 ٍِ اىزغٌ ػيى. استثَبر أي فً ىالشتزاك أو أو الىتَبس اىشزاء ىيبٍغ ػزضب

 ٌؼتقذ ٍصبدر ػذة ٍِ اىتقزٌز هذا فً اىىاردة اىَؼيىٍبث ػيى اىحصىه تٌ أّه

 ىيقىاٍِّ وفقب. دقتهب أو امتَبىهب ٌضَِ ال اىبالد بْل  فإُ ، بهب ٍىثىق بأّهب

 أي أو اىبالد بْل ٌنىُ ىِ اىسؼىدٌت اىؼزبٍت اىََينت فً بهب اىَؼَىه واألّظَت

 أو ٍسئىال ىذٌه اىَىظفٍِ أو اىَذراء ٍِ أي أو اىشقٍقت شزمبته أو فزوػه ٍِ

 استخذاً  ػِ ّبجٌ ضزر أو خسبرة أي ػِ ّىع أي ٍِ ٍسؤوىٍت أي ٌتحَو

 ..اىتقزٌز هذا فً اىىاردة اىَؼيىٍبث

 أعاط ٔمؽح 191.5 إٌٝ اٌفشٔغ١ح اٌغٕذاخ عٍٝ اٌرأ١ِٓ ذىٍفح اسذفعد 

 فٟ أعاط ٔمؽح  84 لذسٖ ِرٛعػ ِٓ أورٛتش،/ األٚي ذشش٠ٓ فٟ

 .اٌغٕح ِٓ األٚي إٌصف

 اٌذفعح ِٓ ودضء( دٚالس ١ٍِاس 8.3 )٠ٛسٚ ١ٍِاس 6.5 ا١ٌٛٔاْ ذٍمد 

 اإلذحاد ِٓ وً ألش٘ا اٌرٟ اٌؽاسئح اٌّغاعذاخ حضِح ِٓ اٌثا١ٔح

  .٠ٛسٚ ١ٍِاساخ 110 ٚاٌثاٌغح اٌذٌٟٚ إٌمذ ٚصٕذٚق األٚسٚتٟ

 االئرّأٟ اعثا١ٔا ذص١ٕف  ِٓ االئرّأٟ ٌٍرص١ٕف ِٛد٠ض ٚواٌح خفعد 

 أورٛتش 20 فٟ عٍث١ح ذٛلعاخ ِع ، A1 ِٓ Aa2 إٌٝ ٔمؽر١ٓ تّمذاس

 ذص١ٕفٙا خفعد لذ تٛسص أٔذ عرأذسد أْ تاٌزوش اٌدذ٠ش ِٚٓ. اٌداسٞ

 ٚواٌح لاِد ح١ٓ فٟ  ، AA إٌٝ أورٛتش 14 ٠َٛ العثا١ٔا االئرّأٟ

  اٌّغرٜٛ ٔفظ إٌٝ إعثا١ٔا ذص١ٕف ترخف١ط االئرّأٟ ٌٍرص١ٕف ف١رش

. اٌداسٞ أورٛتش 7 فٟ

 

. ٚاٌص١ٓ دٚي اٌثشاص٠ً ٚسٚع١ا ٚإٌٙذ

 
  ٌٝذثاؼأ ّٔٛ إٌاذح اٌّحٍٟ اإلخّاٌٟ فٟ اٌص١ٓ  تأوثش ِٓ اٌّرٛلع إ

عٍٝ أعاط عٕٛٞ فٟ اٌشتع اٌثاٌث ِٓ اٌعاَ اٌحاٌٟ تعذ أْ % 9.1

 .فٟ اٌشتع اٌثأٟ% 9.5ٚصً إٌٝ 

  ٓاٌم١ّح اٌصٕاع١ح )اسذفعد ل١ّح اٌّخشخاخ اٌصٕاع١ح فٟ اٌص١

فٟ ح١ٓ وأد , أ٠ٍٛي/ فٟ شٙش عثرّثش% 13.8تّمذاس (اٌّعافح

 .آب/ فٟ أغغؽظ% 13.5

 0.53 ِٓ ، أورٛتش فٟ ٪ 0.42 إٌٝ اٌثشاص٠ً فٟ اٌرعخُ ِعذي أخفط 

. عثرّثش فٟ٪ 

 6.1 ِٓ أورٛتش شٙش فٟ ٪ 6 إٌٝ سٚع١ا فٟ اٌثؽاٌح ِعذي أخفط  %

. أ٠ٍٛي /فٟ عثرّثش

 

. اٌرعاْٚ اٌخ١ٍدٟ دٚي ِدٍظ

 
 اٌعشت١ح اٌغعٛد٠ح ذش١ٍ٠ْٛ  اٌٍّّىح فٟ اإلخّاٌٟ اٌّحٍٟ إٌاذح ذداٚص

 ١ٍِاس 811ِماسٔح ِع  اٌحاٌٟ اٌعاَ ِٓ األٚي إٌصف س٠اي ععٛدٞ خالي

 اٌعاِح اإلحصاءاخ ٌّصٍحح ٚفما ، اٌّاظٟ اٌعاَ ِٓ ٔفغٙا اٌفرشج فٟ

. ٚاٌّعٍِٛاخ

 أغغؽظ آب ِٓ اٌعاَ  فٟ ٪ 2.1 إٌٝ لؽش فٟ اٌرعخُ ِعذي ذغاسع

 .اٌحاٌٟ

 اٌى٠ٛد فٟ إٌمذٞ اٌّعشٚض اسذفع M2 ٌٝعثرّثش شٙش فٟ ٪ 9.4 إ /

. آب/أغغؽظ فٟ % 7.7 تعذ أْ تٍغد ٔغثح اٌض٠ادج أ٠ٍٛي

 ٓ  اٌرعاْٚ ِدٍظ دٚي فٟ ٠ّٕٛ اٌؽٍة عٍٝ اٌخذِاخ أْ اٌّرٛلع ِ

،فٟ ح١ٓ ٠رٛلع أْ ذٕفك دٚي  ع٠ٕٛا ٪ 8 إٌٝ ٪ 7 تٕغثح اٌخ١ٍدٟ

. 2015 عاَ لثً دٚالس عٍٝ ٘زا اٌمؽاع ١ٍِاس 45 ِا ِمذاسٖ اٌّدٍظ

 تٕه إلٔشاء االذحادٞ لأٛٔٙا اٌّرحذج اٌعشت١ح اإلِاساخ حىِٛح أصذسخ 

 فٟ االلرصادٞ إٌّٛ ذعض٠ض إٌٝ ذٙذف خؽٛج فٟ ٌٍر١ّٕح، اإلِاساخ

 .(دٚالس ١ٍِاس 2.7 )دسُ٘ ١ٍِاس 10تشأعّاي لذسٖ . اٌذٌٚح

 .اٌرع١ٍماخ

 ، فٟ ح١ٓ لادخ شٙذخ األعٛاق خالي األعثٛع اٌّاظٟ عٛدج ٌٍثمح 

 8.2 تّمذاس خٛٔض داٚ اصداد ِؤشش حضِح اٌصعٛد، إر األِش٠ى١ح األعُٙ

.    ٔمؽح11808   خالي شٙش ١ٌغٍك عٕذ٪ 

  

 
  ٍٝشٙذخ أعٛاق اٌغٕذاخ األِش٠ى١ح ذزتزتا وث١شا، ح١ث لفض اٌعائذ ع

 خالي ٠َٛ اٌدّعح اٌفائد، 2.22اٌغٕذاخ األِش٠ى١ح ٌعشش عٕٛاخ إٌٝ 

أ٠ٍٛي ِّا ٠ّثً ص٠ادج /  عثرّثش22 فٟ 1.72تعذ أْ أخفط تشذج إٌٝ 

.   خالي شٙش % 29لذس٘ا 

 

 
  ذُ ذذاٚي اٌضٚج USD / SARٍٝٔؽاق  خالي األعثٛع اٌّاظٟ ع 

 فٟ ِؽٍع 3.7502 ١ٌغرمش عٕذ 3.7503،  3.7502 ِٓ ظ١ك

 .األعثٛع اٌحاٌٟ

 اٌغعٛدٞ خالي  تاٌش٠اي اٌٛدائع عٍٝ اٌفائذج فٟ أععاس أخفاظا شٙذٔا

 أشٙش 6 ٚ 3 ٚ 1 ذُ ذغع١ش عمٛد اإل٠ذاع ٌّذج  ح١ث األعثٛع اٌّاظٟ،

  فٟ ح١ٓ اعرمشخ ِعذالخ. اٌرٛاٌٟ عٍٝ أعاط   ٔمؽح80,80,50ب 

أشٙش  6 ٚ 3 ٚ 1 ِات١ٓ اٌثٕٛن ١ٌرُ ذغع١ش عمٛد اٌّشاتحح اٌّشاتحح

 .اٌرٛاٌٟ عٍٝ أعاط ٔمؽح 70 ٚ 50 ٚ 30 عٕذ 
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.بلومبرج، وحذة األبحاث االقتصاديت، الخزينت،  بنك البالد: المصذر   

 

 ِؤشش داٚ خٛٔض

( عٕٛاخ10اعرحماق  )اٌعائذ عٍٝ اٌغٕذاخ األِش٠ى١ح   


