
المؤشرات األسبوعیة
األسبوع الممتد من 28 اكتوبر الى 03 نونبر

ةيطايتحالا لوصألا
تامدخلاو علسلا نم تادراولا رهشأ ددعبو مهاردلا رييالمب روطتلا

Δ% يراجلا غلبملا
يف * 

21/10/22 21/09/30 20/12/31 20/10/28 21/10/29

-0,2% 1,6% 0,8% 10,3% 323,0 ةيطايتحالا لوصألا

مهاردلا رييالمب *

2021ربنتش 2021تشغ 2021 زويلوي 2020ربنتش

ةلثمم ةيطايتحالا لوصألا
علسلا تادراو رهشأ ددعب

تامدخلاو

فرصلا راعسأ

21/11/03 21/11/02 21/11/01 21/10/29 21/10/28 21/10/27

يعجرملا رعسلا

10.516 10.520 10.510 10.538 10.528 10.519 وروألا

9.076 9.070 9.085 9.045 9.071 9.068 يكيرمألا رالودلا

ةديازملا ةيلمع

ةلمعلا

طسوتملا رعسلا
$/ مهرد

كونبلا نيب ام ةمئاقلا قوسلا
تالدابملا مجحو ةدئافلا رعس

نمعوبسألا
21-10-28

ىلإ
21-11-03

نم عوبسألا
21-10-21

ىلإ
21-10-27

1,50 1,50 كونبلا نيب ام ةدئافلا رعس

2 442,40 3 199,60 تالدابملا مجح *طسوتم

مهاردلا نييالمب *

- 1 -

7 
اشھر و 10 ایام

6
اشھر و 22 یوما

6
اشھر و 28 یوما

7
اشھر و یوم واحد

*

رقم مراجع  *



ةيدقنلا قوسلا
برغملا كنب تالخدت

نمعوبسألا
21-10-28

ىلإ
21-11-03

نمعوبسألا
21-10-21

ىلإ
21-10-27

مهاردلا نييالمب غلابملا

88 057 79 113 برغملا كنب تالخدت

88 057 79 113 برغملا كنب نم ةردابمب تاليهست

38 350 29 840 مايأ7 ةدمل تاقيبست

13 551 11 551 دحاو رهش ةدمل ءارشلا ةداعا تايقافتا

. . فرصلا تالدابم

11 551 14 203 رهشأ3 ءارشلا ةداعإ تايقافتا

437 303 تالواقملا ليومتو معدل جمدنملا جمانربلا

24 168 23 216 ةنومضم ضورق

. . كونبلا نم ةردابمب تاليهست

. . ةعاس24 ةدمل تاقيبست

. . ةعاس24 ةدمل عاديإلا ةليهست

مهاردلانييالمب21/11/03ضورعلابلطىلعءانبمايأ7ةدملتاقيبستلاجئاتن

33 370 بتتكملا غلبملا

ةديازملاب تانيذألا قوس
ةنيزخلا تانيذأل يراجلا غلبملا

21-11-02 مويل ةديازملاب تانيذألا * تاديدستلا لجألا

* تاباتتكالا ةدئافلا رعس
21-11-04 نم
21-11-10 ىلإ

. . .

. . .

1 500 1,52 .

2 000 1,70 .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

3 500 . .

مهاردلا نييالمب *

ةديازملا تايلمع جئاتن ةيوناثلا قوسلا يف ةدئافلا راعسأ ىنحنم
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مخضتلا

(%) Δ
2021ربنتش
2020ربنتش

2021تشغ
2020تشغ

2021ربنتش
2021تشغ

1,2 0,8 0,7 كالهتسالا راعسأ رشؤم *

2,6 1,6 0,8 يساسألا مخضتلا رشؤم **

طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا )*( :ردصملا
برغملا كنب (**)

يونس ساسأ ىلع مخضتلا روطت (%)

ةدئافلا راعسأ

نم يناثلا فصنلا
2021

نم لوالا فصنلا
2021

1,03 1,27 ةدئافلا رعس- رتافدلا ىلع تاباسحلا
ىندألا

2021 ربنتش 2021 تشغ 2021 زويلوي ةدئافلا راعسأ (%)
ةنئادلا

2,35 2,25 2,41 رهشأ ةتس عئادو

2,60 2,54 2,58 ارهش رشع انتا عئادو

2021-2لصف 2021-1لصف 2020-4لصف ةدئافلا راعسأ
ةنيدملا (%) 

4,32 4,45 4,42 عومجملا

5,19 5,19 4,98 دارفألل ضورق

4,26 4,33 4,33 ناكسإلا ضورق

6,64 6,50 6,40 كالهتسالا ضورق

4,04 4,23 4,28 تاكرشلا ضورق

. . . يداصتقالا فدهلا بسح

3,96 4,04 4,09 ةنيزخلا تاليهست

4,13 4,49 4,23 زيهجتلا ضورق

5,59 5,81 5,84 راقعلا ضورق

. . . ةكرشلا مجح بسح

4,83 4,89 4,49 ةطسوتملاو ةريغصلاو ادج ةريغصلا تاكرشلا

3,71 3,89 4,13 ىربكلا تاكرشلا

يكنبلا ماظنلا ىدل برغملا كنب هزجني يذلا يلصفلا ثحبلا يف ةدراولا تانايبلا :ردصملا

ةنئادلا ةدئافلا راعسأ (%)

ةلئاسلا تافيظوتلاو دقنلا تاعمجم

(%) Δ يف *يراجلا غلبملا
ةياهن

2021ربنتش
2020ربنتش

2021ربنتش
2021تشغ 2021ربنتش

5,5 -0,7 319,4 ةينامتئالا ةلمعلا

7,1 1,1 739,1 ةيباتكلا ةلمعلا

6,6 0,6 1 058,4 1م

3,0 0,3 173,4 1م-2م بلطلا تحت تافيظوتلا

6,1 0,5 1 231,8 2م

12,2 1,7 318,7 2م-3م ىرخأ ةيدقن لوصأ

7,3 0,8 1 550,5 ةيدقنلا ةلتكلا3م

8,7 1,0 842,7 ةلئاسلا تافيظوتلا عمجم

3,7 1,7 317,8 ةيطايتحالا لوصألا

53,7 -14,8 33,0 ىرخألا عاديإلا تاسسؤمل ةيبنجألا لوصألا يفاص

7,6 -1,1 272,2 ةيزكرملا ةرادإلا ىلع ةيفاصلا نويدلا

5,4 1,4 1 175,2 داصتقالل ةمدقملا ضورقلا

مهاردلا رييالمب *

3م عمجملا روطت

- 3 -



يداصتقالا ضرغلا بسح يكنبلا ضرقلا عيزوت يونس ساسأ ىلع يداصتقالا ضرغلا بسح يكنبلا ضرقلا روطت

(%) Δ ةياهن يف *يراجلا غلبمل

2021ربنتش
2020ربنتش

2021ربنتش
2021تشغ 2021ربنتش

9,0 2,2 228,3 ةنيزخلا تاليهست

3,4 0,2 288,7 راقعلا ضورق

1,2 0,0 55,6 كالهتسالا ضورق

-2,7 -0,1 175,5 زيهجتلا ضورق

5,4 9,7 150,0 ءانبزلا ىلع ةفلتخم نويد

7,1 0,7 84,6 ءادألا ةقلعم نويد

4,0 2,0 982,8 يكنبلا ضرقلا

4,1 0,7 847,8 يلام ريغلا عاطقلل ضورقلا

مهاردلا رييالمب *
'

ميقلا ةصروب تارشؤم
تالوادتلا مجحو يزام رشؤم روطت

Δ % عوبسألا
21/11/03
20/12/31

21/11/03
21/10/01

21/11/03
21/10/27

من 21/10/28
إلى 21/11/03

من 21/10/21
إلى 21/10/27

20,22 3,54 0,23 13 569,33 13 538,42 ةرتفلا ةياهن يزامرشؤم

. . . 315,85 227,18 عوبسألا تالوادتل طسوتملا *مجحلا

19,49 3,63 0,31 698 995,94 696 825,23 ةرتفلا ةياهن *ةلمسرلا

مهاردلا نييالمب *

ءاضيبلا رادلا ةصروب :ردصملا

ةيمومعلا ةيلاملا
ةنيزخلا ةيعضو ةنيزخلا ليومت

Δ(%) ربنتش-رياني
2021

ربنتش-رياني
2020 مهاردلا نييالمب غلابملا

9,8 201 992 183 888 ةيداعلا ليخادملا *

11,6 183 942 164 816 ةيئابجلا دراوملا اهنم

8,9 258 880 237 673 ةيلامجإلا تاقفنلا

7,6 244 313 227 117 ةصاقملا باستحا نود ةيلامجإلا تاقفنلا

38,0 14 567 10 556 ةصاقملا

7,5 196 241 182 590 ةصاقملا باستحا نود ةيداعلا تاقفنلا

6,7 106 685 99 991 روجألا

6,2 45 297 42 671 ىرخألا تامدخلاو علسلا

1,7 22 823 22 446 نيدلا دئاوف

22,6 21 436 17 482 ةيبارتلا تاعامجلل تاليوحتلا

. -8 817 -9 258 يداعلا ديصرلا

8,0 48 072 44 527 رامثتسالا تاقفن

. 9 032 10 330 ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ديصر

. -47 856 -43 454 ةينازيملا زجع وأ ضئاف

. -25 033 -21 008 يلوألا ديصرلا **

. -14 563 -5 488 ءادألا ديق تايلمعلا ريغت

. -62 419 -48 943 ليومتلا ضئاف وأ زجع

. 7 387 26 671 يجراخلا ليومتلا

. 55 032 22 272 يلخادلا ليومتلا

. 5 415 0 ةصصوخلا اهنم

ةصصوخلا دراوم باستحا نودو ةيبارتلا تاعامجلل ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا باستحا عم *
نويدلا دئاوف فيلاكت باستحا نود ةينازيملا ديصر لثمي **

ةرادإلا حالصإو ةيلاملاو داصتقالا ةرازو :ردصملا

ربنتش-رياني
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ةيجراخلا تاباسحلا

Δ (%) مهاردلا نييالمب غلابملا

2021 ربنتش-رياني
2020 ربنتش-رياني 2021 ربنتش-رياني 2020 ربنتش-رياني

22,1 230 437,0 188 761,0 ةيلامجإلا تارداصلا

44,6 54 829,0 37 914,0 هتاقتشمو طافسوفلا تارداص

16,4 58 347,0 50 119,0 تارايسلا عاطق تارداص

23,4 382 277,0 309 709,0 ةيلامجإلا تادراولا

13,0 90 339,0 79 931,0 زيهجتلا داوم

36,8 51 518,0 37 658,0 ةيقاطلا داوملا تادراو

37,3 91 541,0 66 661,0 ةيكالهتسالا علسلا

25,5 151 840,0 120 948,0 يلامجإلا يراجتلا زجعلا

. 60,3 60,9 تادراولل تارداصلا ةيطغت )%( ةبسن

-6,1 24 738,0 26 347,0 رافسألا ليخادم

42,5 71 880,0 50 460,0 جراخلاب نيميقملا ةبراغملا تاليوحت

16,2 14 187,0 12 211,0 ةرشابملا ةيبنجالا تارامثتسالا تاقفدت
ةيفاصلا

فرصلا بتكم :ردصملا

يراجتلا زجعلا روطت
مهاردلارييالمب

جراخلاب نيميقملا ةبراغملا تاليوحت و رافسألا ليخادم روطت
مهردلارييالمب

ةينطولا تاباسحلا
يونس ساسأ ىلع يلامجإلا يلخادلا جتانلا روطت

Δ(%) مهاردلا رييالمب

2021-2ف
2020-2ف 2021-2ف 2020-2ف

15,2 247,5 214,8 راعسألاب يلامجإلا يلخادلا جتانلا
ةتباثلا

18,6 32,9 27,8 يحالفلا عاطقلل ةفاضملا ةميقلا

14,8 182,3 158,8 يحالفلا ريغ عاطقلل ةفاضملا ةميقلا

16,8 288,3 246,9 راعسألاب يلامجإلا يلخادلا جتانلا
ةيراجلا

طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا :ردصملا
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