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 مؤشرات السوق السعودي أداء  
 

 " "تاسي يمؤشر السوق السعود

نقطة  7695 عند مستوى  (%1.33 -)بنسبة تراجع على الماضي األسبوع  أنهى المؤشر
، وبحجم لاير مليار 12.9نقطة(، وسط تداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  226 -)

 مليون سهم.  501بـ  تتداوال
 

 الموازية "نمو" مؤشر السوق 

 نقطة   3693 عندي مستوى (% 7 -)بنسبة  منخفضاالماضي مؤشر األسبوع الأنهى 
، وبحجم لاير ليونم 23.27نقطة(، وسط تداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  278 -)

 سهم.  مليون 1.24تداول بـ 
 

 السعودية خبارأأهم 

وذلك   الكلي األولى عالميا بمؤشر استقرار االقتصادتقرير التنافسية: السعودية في المرتبة  •

 . بناء على استقرار معدالت التضخم والديون

من األراضي البيضاء في كل من الرياض، وجدة،    2ممليون    15تم تطوير  وزارة اإلسكان:   •

، باإلضافة إلى جاري العمل على  والدمام، ومكة، ما أدى إلى فك اإلحتكار وحماية المنافسة

 .2ممليون  13تطوير 

خالل نهاية شهر مليون برميل يوميا    12سيتم اعادة الطاقة االنتاجية القصوى للنفط  أرامكو:   •

 . 2019نوفمبر 

دولة حول العالم من حيث نسبة الدين العام إلى النائج المحلي اإلجمالي    18أقل  السعودية: بين   •

  2.93، والناتج المحلي لايرمليار  500%، إذ بلغ الدين نحو 19.1باألسعار الجارية بـ 

 .تريليون لاير

 مليار لاير.  2.6والبالغة  الدعم لشهر أكتوبر إيداع مبالغحساب المواطن: بدء  •

بفعل مخاوف بشأن   دوالرية ألدنى مستوى في عدة أسابيع(  2046سيادية )انخفاض سندات   •

نخفضت نت للدوالر، بينما س 109.2سنت إلى  0.9، لتتراجع بمقدار التوتر في الخليج

  108سنت ليجري تداولها عند  0.6بمقدار  2049سندات ألرامكو السعودية استحقاق 

 .سنتات في الدوالر

مليار دوالر من خالل   2بقيمة تزيد عن  اتفاقياتعشرة السعودية وروسيا تخططان لتوقيع  •

 الرئيسي الروسي إلى السعودية األسبوع الحالي. زيارة 

 

 

 

 لعالمية األسوق ا 
 

 أمريكا

الثالثة على مكاسب مع صعود مؤشر "داو جونز" و"ناسداك" أنهت المؤشرات األمريكية 
%، في حين أغلقت المؤشرات جلسة نهاية 0.6ومؤشر "ستاندر آند بورز" بـ %، 0.9بـ 

 . والصين أمريكاجزئي بين التجاري التفاق في المنطقة الخضراء بفضل اإلاألسبوع 
 

 أوروبا

مؤشرات األسهم األوروبية خالل تداوالت الجمعة مدعومًة بالقطاع المصرفي الذي    أغلقت
% باإلضافة إلى التفاؤل السائد في األسواق إزاء المفاوضات التجارية بين  5قفز بأكثر من  

 واشنطن وبكين.
 

 اليابان

محادثات التجارة بين الواليات ارتفعت األسهم اليابانية مع استقرار الين، بدعم من تقدم 
المتحدة والصين التي تستمر لليوم الثاني في واشنطن، والتفاؤل حيال إمكانية التوصل إلى  

 . هدنة
 

 النفطسواق أ

 2019للفترة المتبقية من عام    توقعات الطلب العالمي تخفيض  ،  للشهر الثالث على التوالي أوبك:  
 . ألف برميل يوميا 980إلى 

بعد تقارير عن هجوم على تزامنا    %2بنحو    ةآخر جلسات األسبوع مرتفعالنفط  أغلقت أسواق  
الخامان أول مكاسب  في حين  ، األمريكيةباإلضافة إلى هبوط معدالت البطالة  ناقلة إيرانية

 .أسبوعية في ثالثة أسابيع مع صعود
 ( % 3.7+ دوالر للبرميل ) 60.51:  خام برنت

 ( % 3.6+ دوالر للبرميل ) 52.98:   نايمكس
 

 اسواق العمالت 
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 خالل األسبوع تاسيحركة 
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قيم التداوالت اإلغالق

 السوق  مؤشرات أداء

 المؤشر  االغالق  األعلي  األدنى  % التغير

 تاسي  7695 7986 7635 2.85% -

 نمو  3626 4540 4111 7.00%-
 

 لـ "تاسي"   أداء األسهم

 ارتفاعا  األكثر

 % التغير (لاير) السعر الشركة 

% 17.36+  21.90 للكيماويات  نماء  

 % 7.26+  72.40 التعاونية 
 % 5.44+  32.00 البحري 

 % 3.67+  12.42 السعودية  زين
 % 2.56+  15.20 أسالك 

 

 انخفاضا  األكثر

 % التغير (لاير) السعر الشركة 

 % 13.89 - 15.50 العربية  التأمين

 % 10.83 - 66.70 والتسويق  األبحاث
 % 10.06 - 16.10 أميانتيت 
 % 9.52 - 23.48 السعودي  الخزف

 % 9.35 - 25.70 أليانز 

 

 (مهس  مليون) نشاطا األكثر

 التداوالت  حجم % التغير (لاير) السعر الشركة 

 46.72 % 6.32 - 20.46 اإلنماء 

 24.63 % 5.69 - 58.00 الراجحي  مصرف

 22.05 % 1.52 - 11.64 األركان  دار

 19.68 % 3.67+  12.42 السعودية  زين

 15.63 % 4.02 - 12.90 الجزيرة 
 

 

 

 (لاير مليون) التداوالت قيم حيث  من األكبر

 التداوالت . ق % التغير (لاير) السعر الشركة 

 1,471.55 % 5.69 - 58.00 الراجحي  مصرف

 990.28 % 6.32 - 20.46 اإلنماء 

 978.93  % 2.96 - 88.50 سابك 

 626.21 % 3.07 - 101.00 السعودية  اتصاالت

 337.12 % 5.44+  32.00 البحري 
 

 (تاسي ) السوق السوق مؤشرات أهم

 القيمة  البيان 

 12.90 (لاير مليار) السوق تداول قيم إجمالي

 501.04 (سهم مليون) السوق تداول حجم إجمالي

 569.30 (صفقة  ألف ) الصفقات عدد إجمالي

 188 (سهم) المتداولة األسهم عدد

 33 (سهم) المرتفعة األسهم عدد

 154 (سهم) المنخفضة األسهم عدد

 1 (سهم) تتغير لم التي  األسهم عدد

.0218 (مرة ) األرباح  مكرر  

 1.72 (مرة) الدفترية القيمة مضاعف

 29.16 (سهم مليار) الحرة األسهم عدد

 1828.26 (لاير  مليار) السوق رسملة

 91.04 (لاير مليار) الدخل صافي

 1056.83 (لاير مليار) المساهمين حقوق
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 أهم أخبار الشركات

 الحدث الشركة

 البحري
  421.7% من قيمة العقد ليصبح البملغ 10، بزيادة 2020سبتمبر  9حتى  عامتجديد عقد النقل والشحن لوزارة الدفاع السعودية لمدة 

 مليون لاير.

   الفحص.مدارس العناية األهلية بالرياض، ويتم تحديد قيمة الصفقة بعد االنتهاء من أعمال لالستحواذ توقيع مذكرة تفاهم  عطاء التعليمية

 أميانتيت
إعادة هيكلة الشركة، وتوفير ، وذلك بهدف  طرح أسهم حقوق أولوية  عن طريقمليون لاير    300بـ  توصية مجلس االدارة بزيادة رأس المال  

 عمان(  –البحرين  –الكويت  –، إلى أنها تنوي التركيز على أسواق المنطقة )اإلمارات السيولة لتلبية طلبات العمالء

 ، بهدف تمويل رأس المال العامل واألنشطة التشغيلية لها وللشركات التابعة.ماليين لاير 5مرابحة مع "الباب األبيض القابضة" بقيمة  عقد تهامه

 التوسعات الرأسمالية.، وذلك لشراء المواد الخام وآالت ومعدات لتمويل  مليون لاير  50بنك "ساب" بقيمة  تجديد اتفاقية تسهيالت إئتمانية مع   زهرة الواحة

 مليون لاير 36.8خسائر قيمتها  ، متوقعةوزارةنظرا إللغاء تكليف المشروع من ميزانية ال مع وزارة النقل فسخ عقد مشروع الجوف الخضري

، بزيادة 2020يناير  1عام اعتبارا من تجديد عقد تقديم خدمات تأمين السيارات مع "عبداللطيف جميل" و"المتحدة للبيع بالتقسيط" لمدة  الراجحي للتأمني
 أكسا % من إجمالي األقساط المكتتبة لها. 5

 . 2019أداء تشغيلي ممتاز خالل النصف األول ، نتيجة تحقيقها 2019تتوقع نتائج أعمال جيدة بنهاية عام  المعمر لألنطمة 

 السعودي األلماني
مليون لاير لتمويل رأس المال العامل، وشراء معدات تشغيلية، باإلضافة إلى اتفاقية تمويل   200توقيع اتفاقية تمويل من بنك "البالد" بقيمة  

 مليون لاير.  150مع "االمارات دبي" بقيمة 

 صناعة الورق
، وذلك من خالل  2019ارتفاع الخسائر المتراكمة في الربع الثالث  % بسبب62.4% إلى 39.2تعديل توصية تخفيض رأس المال من 

 مليون سهم.  15.3إلغاء 

 . 2019خالل نتائج عام  % 5إيجار أخد مستودعاته "عالم الوسام التجارية"، متوقع تراجع ايراداته بـ فسخ عقد   الجزيرة ريت

 مليار لاير من خالل اصدار أسهم جديدة.   2.99ق تحويل دين مستحق بـ  على زيادة رأس المال عن طري  دعوة للتصويت  2019نوفمبر    4 معادن

 جدوى الحرمين

 2019سبتمبر  يإتاحة التقارير المالية للربع الثالث والفترة المنتهية ف

 جدوى السعودية

 مشاعر ريت

 ملكية ريت

 المعذر ريت

 ميفك ريت

 الرياض ريت
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 اعالنات توزيعات األرباح

 اعالنات توزيعات األرباح للشركات المدرجة بالسوق السعودي

 تاريخ التوزيع تاريخ األحقية )لاير( قيمة التوزيع للسهم )مليون لاير(قيمة التوزيعات  الشركة تاريخ االعالن

 يوما من تاريخ األحقية 15خالل  2019أكتوبر  13 0.16 8.16 تعليم ريت 2019أكتوبر  9

 يوما من تاريخ األحقية 20خالل  2019أكتوبر  15 0.18 28.44 جدوى السعودية  2019أكتوبر  9

 

 :2019إعالنات الشركات للربع الثالث 

% 6أرباحها بـ  بارتفاعنتائج شركة "جرير" في مقدمة الشركات المعلنة  تحيث جاء، 2019والفترة المنتهية في سبتمبر  2019شركات باإلعالن عن نتائج األعمال خالل الربع الثالث  5قامت 

مع مصرف  محفظة الذمم المدينة من  ء% نتيجة األثر السلبي لعقد المرابحة الخاص ببيع جز12، بينما انخفضت أرباح شركة "اكسترا" بـ بسبب زيادة عدد فروعها ما أدى إلى ارتفاع المبيعات

 . الراجحي

 نتيجة تحسن هوامش الربحية نتيجة تراجع أسعار الخامات وانخفاض المصاريف االدارية. وقد أعلنت شركة "صناعة الورق" عن انخفاض خسائرها خالل الربع الحالي 

 الرياالت بماليين األرقام - 2019 الثالث والربع أشهر 9 الـ لفترة النتائج

 % التغير 2019 الثالث الربع 2018 الثالث الربع % التغير 2019 أشهر 9 الـ 2018 أشهر 9 الـ الشركة اإعالن تاريخ

10-Oct-19 6+  305.0 288.0 %% 6+  707.8 669.7 جرير % 

6-Oct-19 5+  213.0 202.2 % 3+  567.0 553.1 المتقدمة % 

6-Oct-19  8 - 581.3 635.0 % 9 - 1499.8 1641.2 المراعي % 

8-Oct-19 12 - 27.2 30.9 % 36+  133.5 98.1 إكسترا % 

9-Oct-19 35+  (24.2) (37.3) % 69+  (16.2) (52.3) الورق  صناعة % 
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 أكتوبر( 17 – 13مفكرة الشركات لألسبوع القادم )

 مالحظات الحدث الشركة التاريخ

 2019أكتوبر  13

 ( رابط)  2019  األول  لاير للسهم عن النصف  0.50توزيعات األرباح بواقع  أحقية   أحقية توزيعات األرباح البحري

 (رابط)  2019الربع الثالث  عن    للوحدةلاير    0.16توزيعات األرباح بواقع  أحقية   أحقية توزيعات األرباح تعليم ريت

 أحقية توزيعات األرباح ريت دراية
  2019الربع الثالث عن  للوحدةلاير  0.187توزيعات األرباح بواقع أحقية 

 (رابط)

 ( رابط)  2019الربع الثالث  لاير للسهم عن    0.425توزيعات األرباح بواقع  أحقية   أحقية توزيعات األرباح غازكو 2019أكتوبر  14

 (رابط)  2019الربع الثالث  عن    للوحدةلاير    0.18توزيعات األرباح بواقع  أحقية   أحقية توزيعات األرباح جدوى السعودية 2019أكتوبر  15

 2019أكتوبر  16
 ( رابط) 2019هم عن النصف األول لاير للس  0.60صرف أرباح نقدية بـ  صرف أرباح نقدية سبكيم 

 صرف أرباح نقدية مهارة
النصف األول  ، و2018الربع الرابع  لاير للسهم عن    2.67صرف أرباح نقدية بـ  

 (رابط) 2019

 رابط ) 2019لاير للسهم عن النصف األول   .750صرف أرباح نقدية بـ  صرف أرباح نقدية أسمنت ينبع  2019أكتوبر  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن هذا التقرير له هدفه اخاص وال يجب أن يعتمد به كحافز إلتخاذ أية قراراة استثمارية،  الواردة بهذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر آمنة وموثقة، وفي اعتقادنا أن البيانات الواردة به هي بيانات صحيحة وقت نشرها. كماالبيانات 

 نتيجة ألي خسائر مباشرة ناتجة عن استخدام هذا التقرير، كما يحذر القيام بتوزيع أو نسخ هذا التقرير دون الحصول على موافقة الشركة. وال تتحمل الشركة أي مسئولية أو أي إلتزام قانوني

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ7pAod7WBQGhJFtKLXsx29qvhK8g1dBf7xZNTBNFjXOb5HlmMm8GBKxAlPLluJftsSplrvpMTB5jP2I-2iT03IWOdOLM2DwOCCLCQw8Qwuzx1MAII2usAA8DPjN05DqIP_leEFtIOfWXd0uF2uR_Phq_8_GboviTnynf-gQwTacK0BnnjknQMyEBAeJ5K5vNgZ-2TQeZgfplr7gejT5xlOmGocOUeWt-AEPRXgNfZDcIXMLpgYHr70Hs82r9_gmHtq1vNNSwlU_y9ZRrKp1NVdSy7JKuWFcK6m9LZAN1kabp6rzY1e7cP0c7SkejN038R74!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NjIxOC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ7oLhXpbAQGhJFtKLXsx29qvhK8g1dBf7xZNTBNFjXOb5HlmMm8GBKxAlPLluJftsSplrvpMTB5jP7J9tEjouQuKbOLM7HkcEESEhx4gxLbGUx0jjMyxAjwM-EynyCmIP_leEJvIOPOXd0uFWuR_Puq_8_GbYviTnynf_AQwTacKoDbnjkHQMyABAeJ5K5vNgZ-2TQeZTilVe8X1aPSJo0w3DB1bmbfGBzAU7TXwRXaDwCWcHhi4_h7EPq_W759waNv6RkMNW_kkX0-5ptLZVEUtyy7pinWloP62RDZQF2mars6LXe3O_XO0Y2w0egOqSpyo/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NjMxNy9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ7oLhXpbAQGhJFtKLXsx29qvhK8g1dBf7xZNTBNFjXOb5HlmMm8GBKxAlPLluJftsSplrvpMTB5jP7J9tEjouQuKbOLM7HkcEESEhx4gxLbGUx0jjMyxAjwM-EynyCmIP_leEJvIOPOXd0uFWuR_Puq_8_GbYviTnynf_AQwTacKoDbnjkHQMyABAeJ5K5vNgZ-2TQeZTilVe8X1aPSJo0w3DB1bmbfGBzAU7TXwRXaDwCWcHhi4_h7EPq_W759waNv6RkMNW_kkX0-5ptLZVEUtyy7pinWloP62RDZQF2mars6LXe3O_XO0Y2w0egOqSpyo/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NjMxNy9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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