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   نوفمبز18 إلى 12التقزيز األسبوعي                                                                                 من تاريخ 

 

 أعؼاس انغٕق

 انٕدائغ تانشٚال  عاٚثٕس الٚثٕس انفرشج

 0.35 0.4213 0.2566 شٓش

 0.60 0.7125 0.4878  أشٓش3

 0.80 0.7463 0.6986  أشٓش6

 1.00 0.9538 1.0181  شٓش12

 

 نألعثٕع انًاظٙ- انًؤششاخ االلرصادٚح 

 انغاتك انحمٛمٙ انًؤشش انراسٚخ

13-Nov  ٌ1.50- %1.40  انُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ –انٛاتا% 

15-Nov  6.90 %5.90 أعؼاس انًُرجٍٛ– أيشٚكا% 

16-Nov  3.90 %3.50 يؤشش أعؼاس انًغرٓهك– أيشٚكا% 

16-Nov  3.00 %3.00 يؤشش أعؼاس انًغرٓهك– أٔسٔتا% 

17-Nov  388 ؼهثاخ انثؽانح– أيشٚكاK 390K 

18-Nov  0.20 %0.20 يؤشش أعؼاس انًغرٓهك– كُذا% 

 

 .يُؽمح انٕٛسٔ/ انذٔل انصُاػٛح انغثغ انكثشٖ يجًٕػح
  انًؤعغح األيشٚكٛح األتشص فٙ يجال ) تٕسصأَذأػهُد يؤعغح عراَذسد

جذٚذج نثالثٍٛ ائرًاَٛح ذصُٛفاخ  عرمٕو تُشش  أَٓا(انرصُٛف االئرًاَٙ

 ٔرنك تؼذ أٌ لايد ترؼذٚم  ,يٍ أكثش يصاسف انؼانى فٙ َٓاٚح ْزا انشٓش

ؼشٚمح انرصُٛف اػرًادًا ػهٗ انكٛفٛح انرٙ اعرجاتد تٓا ْزِ انًؤعغاخ 

 .نألصيح فٙ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔأٔستا

  ٗ0.5اسذفؼد يثٛؼاخ انرجضئح فٙ انٕالٚاخ انًرحذج أكثش يٍ انًرٕلغ إن 

فٙ شٓش عثرًثش % 1.1يماسَح تـ  (ذششٍٚ األٔل) أكرٕتشفٙ شٓش % 

 .(أٚهٕل)

  ٍفٙ % 3.9اَخفعد يؼذالخ انرعخى انغُٕٚح تشكم غٛش يرٕلغ ي

 .(ذششٍٚ األٔل) أكرٕتشفٙ شٓش % 3.5إنٗ  (أٚهٕل)شٓش عثرًثش

  ٙ5000اَخفعد ؼهثاخ انثؽانح فٙ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح تحٕان 

 َٕفًثش 12 انًُرٓٙ فٙ   األعثٕع فٙ أنف ؼهة 388ؼهة نرصم إنٗ 

 . أنف ؼهة فٙ األعثٕع انغاتك293يماسَح تـ  (ذششٍٚ انثاَٙ)

  ٍ6.9اَخفط يؤشش أعؼاس انًُرج فٙ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ي %

 .(ذششٍٚ األٔل) أكرٕتشفٙ شٓش % 5.9إنٗ  (أٚهٕل)فٙ شٓش عثرًثش

  يمٛاط انُشاغ االلرصاد٘ ) انشائذج االلرصادٚحخ يؤشش انُشاؼااسذفغ 

فٙ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح تأكثش يٍ انًرٕلغ تًؼذل  (انًغرمثهٙ 

فٙ % 0.10ٔرنك يٍ  (ذششٍٚ األٔل)فٙ أكرٕتش % 0.90 لذسِشٓش٘ 

 .(أٚهٕل)شٓش عثرًثش 

  فٙ شٓش % 2.9اعرمش يؤشش أعؼاس انًغرٓهك انغُٕ٘ فٙ كُذا ػُذ

فٙ شٓش عثرًثش % 3.2يُخفعا تزنك ػٍ  (ذششٍٚ األٔل)أكرٕتش 

 .(أٚهٕل)

  ٗفٙ شٓش عثرًثش % 2.6اسذفؼد يثٛؼاخ انغهغ انًصُؼح فٙ كُذا إن

 .(آب)فٙ شٓش أغغؽظ % 1.4يماسَح تـ  (أٚهٕل)

  ٙأنف ؼهة 5.3اسذفؼد ؼهثاخ إػانح انثؽانح فٙ انًًهكح انًرحذج تحٕان 

يماسَح  (ذششٍٚ األٔل) يهٌٕٛ ؼهة فٙ شٓش أكرٕتش 1.6نرصم إنٗ 

 .(أٚهٕل) أنف ؼهة فٙ شٓش عثرًثش 17.5تحٕانٙ 

  ٙاسذفغ يؤشش أعؼاس انًغرٓهك انشٓش٘ فٙ يُؽمح انٕٛسٔ تحٕان

فٙ شٓش % 0.8يماسَح تـ  (ذششٍٚ األٔل)فٙ شٓش أكرٕتش % 0.3

 .(أٚهٕل)عثرًثش 

  ٙ2.9حمك انًٛضاٌ انرجاس٘ نًُؽمح انٕٛسٔ فائعًا غٛش يرٕلغ تحٕان 

  يهٛاس ٕٚس4.4ٔ ِيماتم ػجض لذس (أٚهٕل)يهٛاس ٕٚسٔ فٙ شٓش عثرًثش 

 .(آب)فٙ شٓش أغغؽظ 

   ِ0.4حمك انُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ نهشتغ انثانث فٙ فشَغا ًًَٕا  لذس %

 %.0.1ػُّ فٙ انشتغ انثاَٙ حٛث اَخفط تًؼذل 

 فٙ  ٚزكشنى ذحمك سٔاذة األػًال غٛش انضساػٛح فٙ فشَغا أ٘ ذغٛٛش 

فٙ انشتغ % 0.20 ْا يماسَح تضٚادج لذس يٍ انؼاو انجاس٘انشتغ انثانث

 .انثاَٙ

 انًؼادٌ انثًُٛح

  1,723.92$  انزْة

  32.36     $  انفعح

  1,595.00$  انثالذُٕٛٛو

  603.50   $  انثالدٕٚو

  7,525.00$  انُحاط

  2,110.00$  األنًَٕٕٛو

  97.67     $  َفػ ذكغاط

  107.56   $  َفػ تشَد

 انؼًالخ

 USD SAR 

GBP 1.581 5.927 

EUR 1.353 5.072 

AUD 1.001 3.753 

CHF 0.917 4.091 

CAD 1.028 3.649 

JPY 76.908 0.049 

SAR 3.750 1.000 

 نألعثٕع انمادو- انًؤششاخ االلرصادٚح 

 انغاتك انًرٕلغ انًؤشش انراسٚخ

22-Nov  ثمح انًغرٓهك– أٔسٔتا  -21 -19.9 

23-Nov  يؤشش يذٚش٘ انًشرشٚاخ – أٔسٔتا  46.1 46.5 

23-Nov  ثمح األػًال– فشَغا  95 97 

23-Nov  ؼهثاخ انثؽانح– أيشٚكا  390K 388K 

24-Nov  0.50 %0.50  انُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ–تشٚؽاَٛا% 

25-Nov 0.30- %0.50  يثٛؼاخ انرجضئح– إٚؽانٛا% 
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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

 لذسِ حمك انُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ نهشتغ انثانث فٙ أنًاَٛا ًَٕا عُٕٚا 

 .فٙ انشتغ انثاَٙ% 2.8يماسَح تـ % 2.5

  فٙ شٓش % 5.3اسذفؼد أعؼاس انًُرجٍٛ فٙ أنًاَٛا تًؼذل عُٕ٘ تهغ

 .(أٚهٕل)فٙ شٓش عثرًثش % 5.5يماسَح تـ  ( األٔلذششٍٚ)أكرٕتش 

  ٗيهٌٕٛ ٕٚسٔ فٙ شٓش 1840اَخفط انؼجض انرجاس٘ إلٚؽانٛا إن 

 .(آب) يهٌٕٛ ٕٚسٔ فٙ شٓش أغغؽظ 3152يٍ  (أٚهٕل)عثرًثش 

  ِفٙ انشتغ % 1.5حمك انُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ فٙ انٛاتاٌ ًًَٕا لذس

 .فٙ انشتغ انثاَٙ% 0.5انثانث يماسَح تـاَكًاػ  لذسِ  

. ٔانصٍٛ دٔل انثشاصٚم ٔسٔعٛا ٔانُٓذ
  سفؼد يؤعغح عراَذسد أَذ تٕسص نهرصُٛف االئرًاَٙ يٍ انرصُٛف

نهثشاصٚم  (نإللشاض انغٛاد٘ تانؼًالخ األجُثٛح ؼٕٚم األيذ)االئرًاَٙ 

 .(ذششٍٚ انثاَٙ)  َٕفًثش 17 فٙ  BBB إنBBBٗ–يٍ

  ٙيهٌٕٛ دٔالس فٙ 1575حمك انًٛضاٌ انرجاس٘ نهثشاصٚم فائعًا تحٕان 

يماسَح تانؼجض انز٘  (ذششٍٚ انثاَٙ) َٕفًثش 13األعثٕع انًُرٓٙ فٙ 

 . يهٌٕٛ دٔالس543حممّ فٙ األعثٕع انغاتك تحٕانٙ 

  ب فٙ شٓش % 9.73اسذفغ يؤشش أعؼاس انجًهح انغُٕ٘ فٙ انُٓذ

 .(أٚهٕل)فٙ شٓش عثرًثش % 9.72يماسَح تـ  (ذششٍٚ األٔل)أكرٕتش 

  8.8حمك االعرثًاس األجُثٙ انًثاشش فٙ انصٍٛ ًًَٕا عًُٕٚا تًؼذل %

 (ذششٍٚ انثاَٙ) يهٛاس دٔالس فٙ شٓش أكرٕتش 95نٛصم إنٗ حٕانٙ 

 .(أٚهٕل)فٙ شٓش عثرًثش % 7.9يماسَح تـ 

  حمك انُاذج  انًحهٙ اإلجًانٙ فٙ سٔعٛا ًًَٕا تًؼذل عُٕ٘ فٙ انشتغ

 .فٙ انشتغ انثاَٙ% 3.4يماسَح تـ % 4.8 تـ 2011انثانث يٍ ػاو 

  فٙ شٓش  % 6.4اسذفغ انًؼذل انغُٕ٘ نهثؽانح فٙ سٔعٛا تًمذاس

 .(أٚهٕل)فٙ شٓش عثرًثش % 6يماسَح تـ  (ذششٍٚ األٔل)أكرٕتش

 يُز تذاٚح % 5.4 فٙ سٔعٛا نٛصم إنٗ  يؤشش أعؼاس انًغرٓهكاسذفغ

 .(أٚهٕل)فٙ عثرًثش% 5.4تؼذ أٌ تهغ  (ذششٍٚ األٔل)انؼاو ٔحرٗ أكرٕتش

. انرؼأٌ انخهٛجٙ دٔل يجهظ
  ٙيهٌٕٛ تشيٛم يٍ انُفػ 9.44أَرجد انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح حٕان 

يثادسج ذُظٛى انثٛاَاخ )ٔرنك ٔفمًا نـ يُظًح  (أٚهٕل)خالل شٓش عثرًثش 

 (JUDIانًشرشكح 

  يهٛاس دٔالس نثُاء 1.18ٔلؼد ششكح انكٓشتاء انغؼٕدٚح ػمذا تًثهغ 

يحؽرٙ كٓشتاء فشػٛرٍٛ  نرهثٛح انؽهة انًرضاٚذ ػهٗ انكٓشتاء فٙ 

 .انًًهكح

  فٙ % 4.5اعرمش يؤشش أعؼاس انًغرٓهك  انغُٕ٘ فٙ انكٕٚد ػُذ

 .(آب)فٙ شٓش أغغؽظ % 4.6يماسَح تـ  (أٚهٕل)عثرًثش 

  ّيهٌٕٛ دٔالس يٍ انغُذاخ اإلعاليٛح 750لايد انثحشٍٚ تثٛغ يا لًٛر 

  %.6.273نًذج عثغ عُٕاخ ٔتؼائذ لذسِ 

  ٙيٍ انًرٕلغ أٌ ذصم ػائذاخ دٔل انخهٛج انؼشتٙ يٍ انُفػ إنٗ حٕان 

 يهٛاس دٔالس 465 يماسَح تحٕانٙ 2011 يهٛاس دٔالس خالل ػاو 608

 .2010فٙ ػاو 

 :انرؼهٛماخ

  تؼذ أٌ تهغ أدَٗ يغرٕٖ , اسذفغ انٕٛسٔ يماتم انذٔالس فٙ َٓاٚح األعثٕع

ٚؼضٖ رنك إنٗ ,  ٕٚو انخًٛظ 1.3420نّ فٙ خًغح أعاتٛغ ػُذ 

ذكُٓاخ ذفٛذ تًغاًْح يشذمثح نصُذٔق انُمذ انذٔنٙ فٙ حم يشكهح 

إظافح إنٗ اسذفاع يؼذل اإللشاض فٙ كم يٍ إعثاَٛا , انذٌٕٚ األٔسٔتٛح

أغهك . ٔإٚؽانٛا األيش انز٘ أدٖ نرؼضٚض ْزا انصؼٕد فٙ لًٛح انٕٛسٔ

 فٙ حٍٛ ذى ذذأنّ خالل 1.3526دٔالس ػُذ يغرٕٖ / انثُائٙ انٕٛسٔ

   .1.3743  ٔ 1.3458األعثٕع تٍٛ 

 
  سٚال خالل األعثٕع انًاظٙ ػهٗ َؽاق ظٛك / ذى ذذأل انثُائٙ انذٔالس

 ػُذ َٓاٚح 3.7504نٛغرمش ػهٗ   , 3.7503  ٔ 3.7502ياتٍٛ 

. األعثٕع

 ٙحٛث ذى . عٕق انًشاتحح تانشٚال تذخ يغرمشج خالل األعثٕع انًاظ

 َمؽح أعاط ػهٗ 75 ٔ 50 ٔ 30 أشٓش ػُذ 6 ٔ 3 ٔ 1ذغؼٛش ػمٕد 

 .انرٕانٙ
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.بلومبزج، وحذة األبحاث االقتصاديت، الخزينت،  بنك البالد: المصذر   

 


