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 مؤشرات السوق السعوديأداء 
 

 " "تاسي يمؤشر السوق السعود

نقطة  7904 عند مستوى (%1.33 -)بنسبة تراجع على الماضي األسبوع  أنهى المؤشر
، وبحجم لاير مليار 14.92نقطة(، وسط تداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  107 -)

 مليون سهم. 572بـ  تتداوال
 

 "نمو"مؤشر السوق الموازية 

نقطة  3971 عندي مستوى (% 2.59 +)بنسبة  مرتفعاالماضي مؤشر األسبوع الأنهى 
، وبحجم لاير ليونم 2.67نقطة(، وسط تداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  100+ )

 سهم. ألف 164.7تداول بـ 
 

 السعودية خبارأأهم 

 مليار  11.6موجودات مؤسسة النقد السعودي خالل شهر أغسطس الماضي بمقدار  ارتفاع

 .مليار لاير 1943.9لاير مقارنة بـشهر يوليو الماضي، إلى 

  مقارنة 10بنسبة  2019األرباح المجمعة للبنوك السعودية خالل شهر أغسطس ارتفاع %

عة منذ بداية العام مألرباح المجوبلغت ا، مليار لاير 4.58بنفس الشهر من العام السابق، إلى 

 .%3مليار لاير بارتفاع قدره  33.92

  ستاندر آند بورز: تصنيف السعودية عندAA2 وتيرة  مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع حفاظ

 النمو االقتصادي.

 مليار لاير،  9.9% إلى 4.8تحويالت األجانب خالل شهر أغسطس الماضي بنسبة  تراجع

 .مليار لاير للفترة المماثلة من العام السابق 10.42مقارنة بـ 

  2020مليار دوالر في  75"أرامكو" تنوي توزيع أرباح نقدية بـ. 

 خالل % 0.46بة سنة األساس" بنس 2010الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة " ارتفع

مليار  639.9 بـمليار لاير، مقارنة  642.8، ليبلغ 2019الربع الثاني من العام الجاري 

 .2018لاير في الفترة نفسها من عام 

 على العمالة الوافدة في القطاع  جدوى المالية: إجمالي المقابل المالي الذي ستتحمله الدولة

 .2023و 2019مليار لاير عن للفترة بين عامي  27ما يعادل  الصناعي

  مقارنة بشهر مليار لاير  6.8 بنحوسندات الخزينة  في ااستثماراتهالبنوك السعودية ترفع

مليار لاير  74.5، وبزيادة خالل شهر أغسطس الماضيمليار لاير  365يوليو لتصل إلى 

 عن نفس الفترة من العام السابق.

 

 

 عالميةاألسوق ال
 

 أمريكا

قفزت بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد نمو للوظائف في الواليات المتحدة في سبتمبر 
 التي بثتحدة سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا األسبوع ، ما ساعد في تراجع أيلول

 العالم.أكبر اقتصاد في مخاوف الركزد في 
 

 أوروبا

آخر جلسات األسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من تراجع مخاوف تباطؤ  األسواقأنهت 
نموا متواضعا للوظائف في الواليات المتحدة وهو  أظهرتاالقتصاد العالمي، بعد بيانات 

األوروبي لتسجيل أفضل أداء ليوم واحد في أكثر من ثالثة  600ما دفع المؤشر ستوكس 
 .ماضي بيانات اقتصادية ضعيفة في أوروبا وأمريكاأسابيع، بعد أن شهدت خالل األسبوع ال

 

 اليابان

، لكن القطاع المالي األمريكيةلوظائف ابيانات  في انتظاريوم الجمعة  طوكيو أسهم أغلقت
أثارت نتائج ضعيفة لمسح في قطاع الخدمات األمريكي مخاوف بشأن  ما ، تعرض لضغوط

 .النمو ودفعت عوائد سندات الخزانة للتراجع
 

 سالنفطسواق أ

خام برنت متوسط سعر  عند أظهر مسح رويترز أن أسعار النفط ستظل مستقرة هذا العام
 .2019خالل عام  دوالر للبرميل 65.19

مع تراجع عدد المنصات تزامنا  %2بنحو  ةآخر جلسات األسبوع مرتفعالنفط أغلقت أسواق 
، األمريكيةلألسبوع السابع على التوالي، باإلضافة إلى هبوط معدالت البطالة النشطة في أمريكا 

 %.5ي بنسبة على مستوى األسبوع تتراجع اإال أنه
 (% 5 -دوالر للبرميل ) 58.80:  خام برنت

 (% 5 -دوالر للبرميل ) 52.98:  نايمكس
 

 اسواق العمالت
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 خالل األسبوع تاسيحركة 
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قيم التداوالت اإلغالق

ات السوقأداء   مؤشر

  التغير %
 
 المؤشر  االغالق األعل   األدن

 تاس   7921.15 8128.37 7903.09 1.33% -

 نمو 3971.19 3994.95 3871.10 % 2.59+ 
 

 لـ "تاسي" أداء األسهم

 األكير ارتفاعا

كة  % التغير  )ريال( السعر  الشر

%26.20+  26.20 ساسكو  

%19.36+  55.80 الدريس  

%13.05+  18.88 بروج للتأمير    

%11.16+  27.90 جبل عمر  

%9.96+  30.35 البحري  

 

 األكير انخفاضا

كة  % التغير  )ريال( السعر  الشر

%9.34 - 15.92 ايه أي ج   العرن    ميتاليف  

%3.38 - 74.80 األبحاث والتسويق  

%6.36 - 30.90 السعودي الفرنس    

%6.21 - 95.10 مهارة  

%6.01 - 43.00 معادن  

 

 م(ه)مليون س األكير نشاطا 

كة  حجم التداوالت  التغير % السعر )ريال( الشر

 47.02 %1.00 - 21.84 اإلنماء

 27.83 %0.51 - 11.82 دار األركان

 27.30 %2.38 - 61.5 الراجح  

ا  17.80 %8.70+  18.74 سير

 16.33 %4.09+  8.65 أسمنت الجوف
 

 

 

 األكي  من حيث قيم التداوالت )مليون ريال(

كة  ق. التداوالت  % التغير  السعر )ريال( الشر

 1713.23 %2.38 - 61.5 الراجح  

 1329.40 %1.72 - 91.2 سابك

 1044.75 %1.00 - 21.84 اإلنماء

 641.17 %19.36+  55.8 الدريس

 515.12 %2.70 - 45.1 األهل  
 

ات السوقأهم  ( السوق مؤشر  )تاس 

 القيمة البيان

 14.92 (مليار ريالإجمال  قيم تداول السوق )

 571.67 (مليون سهمإجمال  حجم تداول السوق )

 557.94 (ألف صفقةإجمال  عدد الصفقات )

 188 (سهم) عدد األسهم المتداولة

 87 (سهمعدد األسهم المرتفعة )

 98 (سهمعدد األسهم المنخفضة )

  لم تتغير )
 3 (سهمعدد األسهم الت 

 18.51 (مرةمكرر األرباح )

ية )  1.77 (مرةمضاعف القيمة الدفي 

 29.16 (سهم مليارعدد األسهم الحرة )

 1867.00 (ريال مليارالسوق ) رسملة

  الدخل )
 
 91.04 (ريال مليارصاف

 1056.83 (ريال مليارحقوق المساهمير  )
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 أهم أخبار الشركات

 الحدث الشركة

 إيه آي جي العربي متاليف –والء للتأمين 
من خالل تقديم عرض مبادلة أسهم  هاسعياً لشراء كامل أسهم مساهمي "متاليف إيه آي جي العربي"ندماج ملزمة مع شركة إتوقيع اتفاقية 

 دون تسديد مقابل نقدي.

 اسمنت اليمامة
ألف طن كلنكر  5.6تزامتا مع خطة انتقالها للموقع الجديد والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية  5إلى  1تنوي الشركة بيع خطوط انتاجها القديم من 

 الجديد.يومياً، وذلك تماشياً مع خطة الشركة لالنتقال إلى الموقع 

 صناعة الورق
% من رأس المال نتيجة تعديل قيمة األراضي المستردة وتخفيض قيمتها بمبلغ 52.7% إلى 32.88ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة من 

 مليون لاير. 33.05

 مليون لاير. 60من القرض  مليون لاير، ليصبح المتبقي 45أقساط من قرض البنك السعودي الفرنسي بإجمالي  3سداد مبكر  لـ  أسمنت نجران

 مليار لاير. 2.99المال عن طريق تحويل ديون قدرها موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأس  معادن

 عذيب
مليون لاير في الفترة نفسها  25.6، مقارنة بأرباح 2018مليون لاير بنهاية النصف األول المنتهي فى سبتمبر  35.5 خسائر بـ تتتكبد

 2017من عام 

 ساسكو –الدريس 
هلالت/لتر بدال من  5والديزل إلى  هلالت/لتر، 9لتر بدال من /هللة 15على أن يصبح البنزين موافقة وزارة الطاقة بزيادة هوامش الربح 

 دون التأثير على أسعار بيع التجزئة في المحطات على المستهلك النهائي.، هللة/لتر 3.5

 الراجحي ريت
 طرح وحدات إضافية بهدف االستحواذ على عقارات جديدة. من خاللهيئة سوق المالية توافق على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 .مؤسسات تعليميةلالستحواذ على ثالث  2019أكتوبر  30يوما حتى  30لمدة  تمديد صالحية مذكرة التفاهم مع "شركة الخليج للتدريب"

 مليون لاير. 3.8إلى  مليون لاير 21.03من  هيئة الزكاة والدخل لتسوية فروقات الزكاة لتتراجع المطالبات الزكوية اتفاق نهائي مع صدق

 1األهلي ريت  –تعليم ريت  –الجزيرة ريت 
 بنيان ريت –سدكو كابيتال ريت 

 2019عالن عن اتاحة التقرير الربعي السنوي للربع الثالث لعام إ
 

 

 األرباحاعالنات توزيعات 

 اعالنات توزيعات األرباح للشركات المدرجة بالسوق السعودي

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

 2019أكتوبر  31 2019أكتوبر  13 0.50 196.88 البحري 2019سبتمبر  29

 يوما من تاريخ االستحقاق 30خالل  2019أكتوبر  7 0.165 9.9 كابيتال ريتسدكو  2019أكتوبر  1

 2019أكتوبر  31 2019أكتوبر  15 0.187 20.06 دراية ريت 2019أكتوبر  1
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 أكتوبر( 10 – 6مفكرة الشركات لألسبوع القادم )

 مالحظات البيان الشركة التاريخ

 نقدية صرف أرباح أسمنت الجنوبية 2019أكتوبر  6
 2019عن النصف األول  لاير للسهم 1.25صرف توزيعات األرباح بواقع 

 (رابط)

 غير عادية جمعية عمومية الخليجية العامة 2019أكتوبر  7
من النظام األساسي  (43 ،38، 30، 24، 7، 3ل المواد )تعديالتصويت على 

 (رابط) للشركة

 جمعية عمومية عادية دلة 2019أكتوبر  9
على تشكيل و، التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

 (رابط)لجنة المراجعة لدورة جديدة 

 (رابط) لاير/سهم 1أحقية األرباح الموزعة بـ  أحقية أرباح نقدية هرفي 2019أكتوبر  10
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https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZLbToNAEIafpRdcz3Q51rsVEBBKsqXUsjdmW3tKOAWphj69WzQxTVrUOHeTfN9M5s8AhyXwUrwddqI9VKXIZZ9x4zn2I9tHi4SeO1eRGs7UnsUBQUR46gFCbGs80TDCyBxLwMOATTUVmQr8T74XxCZSRv3Fw0KiFvmfj9rvfLxRFH_yM-mb3wCm6UQCqs2YoxP0dEiAA3_diGa9Z8dN00FmIBK5l1-ORp840nTD0LGlea9_AUPRXgJXshsEzuH0wMD1j8B3ebX6_IR929Z3CirYihfxfswVmc66KmpRdklXrCoJ9bclooG6SNN0eZpva3fmn6ItpaPRB59oHNU!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NjExMi9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZLbToNAEIafpRdcz3Q51rsVEBBKsqXUsjdmW3tKOAWphj69WzQxTVrUOHeTfN9M5s8AhyXwUrwddqI9VKXIZZ9x4zn2I9tHi4SeO1eRGs7UnsUBQUR46gFCbGs80TDCyBxLwMOATTUVmQr8T74XxCZSRv3Fw0KiFvmfj9rvfLxRFH_yM-mb3wCm6UQCqs2YoxP0dEiAA3_diGa9Z8dN00FmIBK5l1-ORp840nTD0LGlea9_AUPRXgJXshsEzuH0wMD1j8B3ebX6_IR929Z3CirYihfxfswVmc66KmpRdklXrCoJ9bclooG6SNN0eZpva3fmn6ItpaPRB59oHNU!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NjExMi9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/


 السوق السعودي في أسبوع

  
 
 

 


