
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  7102يوليو 72 

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو 
تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجليزية ، أو في حال عدم وضوح األفكار 

 المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية

 مالمح األسواق العالمية:

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 >>>  المصطلح األسبوعي
 
  

   بنك الشعب الصيني >>    
 

بنك الشعب الصيني هو البنك 
المركزي لجمهورية الصين الشعبية 
وله القدرة كسائر البنوك المركزية  
على التحكم في السياسة النقدية 

وتنظيم المؤسسات المالية في 
 الصين <<<

 
 

  أقر البرلمان اليوناني األسبوع الماضي حزمة من اإلصالحات )من ضمنها رفع
معدالت الضرائب و االلتزام ببنود الموازنة ( وذلك في خطوة إلعادة تفعيل 
المفاوضات مع الدائنين الدوليين بمن فيهم صندوق النقد الدولي على حزمة اإلنقاذ 

هذا وقد استطاعت اليونان سداد الديون المستحقة مليار يورو (.  68الثالثة )والبالغة 
لكل من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي األوروبي بعد موافقة وزراء المالية 

مليار يورو. ارتفع اليورو أمام جميع العمالت  7األوروبيين على منحها قرض بمبلغ 
الرئيسية المقابلة خالل األسبوع الماضي في حيت أغلق  اليورو/ دوالر األسبوع على 

دوالر  ..7.701نقطة، مسجاًل  .75% أو 7..7ارتفاع )مقارنة باألسبوع الفائت( بـ 
 .5075أمريكي وذلك يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر يوليو 

  تراجع الجنيه االسترليني األسبوع الماضي مقابل كل من الدوالر األمريكي واليورو
والين الياباني، حيث أظهرت تقارير حديثة تراجعًا غير متوقع في مبيعات التجزئة في 

ما أسفر عنه تراجعا في مستوى التفاؤل بشأن قيام بنك إنكلترا المملكة المتحدة. 

المركزي برفع معدل الفائدة قبل نهاية العام. تراجع الجنيه االسترليني/ الدوالر األمريكي 
نقطة خالل األسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر يوليو   15% أو 0.51بـ 

دوالر أمريكي للجنيه  .7.550)مقارنة باألسبوع السابق ( ليغلق نهاية األسبوع عند 

 االسترليني الواحد.
  نتيجة توقعات 5101انخفض الذهب األسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عام ،

بارتفاع معدالت الفائدة. هذا وقد فاجأ البنك المركزي األسواق بإعالنه عن احتياطاته 
. انخفض الذهب في من الذهب التي تبين أنها أقل من توقعات االقتصاديين

 55.05التعامالت الحالية لألسبوع الخامس على التوالي )على أساس أسبوعي( ليخسر 

دوالر أمريكي  7011.77دوالر أمريكي لألونصة خالل األسبوع الماضي وليستقر عند 
 .5075خالل األسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر يوليو 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

  استمرت أذونات الخزينة األمريكية باالرتفاع لألسبوع الثاني
على التوالي، حيث ساهم تراجع أسعار السلع الرئيسية في 

األمر الذي  خفض توقعات األفاق المستقبلية للتضخم
أشعل الطلب على الدين )السندات(. تراجع العائد على 

نقطة  ...عشر سنوات بـ   —استحقاق   —أذونات الخزينة 
% خالل األسبوع المنتهي 5.535% مسجاًل 5.3أساس أو 

 في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

 الواليات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا  : 
إلى ما دون الواليات المتحدة األمريكية تراجعت طلبات إعالة البطالة في 

طلب في األسبوع المنتهي في الثامن ألف  555التوقعات مسجلة 

ألف طلب في األسبوع  5.7عشر من شهر يوليو الجاري مقارنة بـ 
 السابق له.

% في األسبوع 0.7ارتفعت طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 
المنتهي في السابع عشر من شهر يوليو الجاري مقارنة بتراجع 

% في األسبوع السابق له. هذا وقد سجلت 7.1بمعدل قدره 
ألف منزل  5..مبيعات المنازل الجديدة تراجعًا غير متوقع حتى 

ألف منزل، وبعد أن  ..5خالل شهر يونيو مقارنة بالمتوقع عند 
ألف منزل خالل شهر مايو )قيمة معدلة  577سجلت 

مليون  1..5باالنخفاض (. وارتفعت مبيعات المنازل القائمة حتى 

 5.55خالل شهر يونيو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 
مليون خالل شهر مايو. سجل مؤشر أسعار المنازل ارتفاعًا بمعدل 

 % خالل شهر مايو، مماثاًل لما سجله خالل شهر إبريل...0قدره 
بشكل  Markitارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب 

وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو مقارنة  ..55طفيف مسجاًل 
خالل شهر يونيو. ارتفع المؤشر األساسي بمعدل قدره  55.3بـ 

% خالل شهر يونيو مقارنة بالنمو المعدل باالرتفاع إلى 0.3
 % خالل شهر مايو...0

 
% خالل 7بمعدل شهري قدره كندا ازدادت مبيعات التجزئة في 

شهر مايو، لتتفوق بذلك على التوقعات بنمو بمعدل شهري 
%، وبعد أن سجلت تراجعًا خالل شهر إبريل بمعدل 0.3قدره 

 %.0.7شهري قدره 
 

ارتفاعًا أستراليا في  سجل معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك 

% كمعدل ربعي في الربع الثاني من العام 0.7بسيطًا حتى 
% كمعدل ربعي في الربع السابق له. أما 0.5الجاري مقارنة بـ 

% في 7.5على أساس سنوي، سجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا من 
% في الربع الثاني، في 7.5الربع األول من العام الجاري وحتى 

%.لم يطرأ أي تغيير على المؤشر 7.7حين سجلت التوقعات 
األساسي خالل شهر يونيو مقارنة بتراجع بمعدل شهري قدره 

 % خالل شهر مايو.0.7

 المملكة المتحدة واليابان: 
خالل شهر يونيو المملكة المتحدة تراجعت مبيعات التجزئة في 

% )تراجع غير متوقع( مقارنة بالنمو 0.5بمعدل شهري قدره 
% كمعدل شهري خالل شهر مايو. 0.5المعدل باالرتفاع إلى 

ولدى استثناء الوقود سجلت مبيعات التجزئة تراجعًا بمعدل شهري 
% خالل شهر يونيو خالفًا للتوقعات مقارنة بالنمو 0.5قدره 

 % كمعدل شهري خالل شهر مايو...0المعدل باالرتفاع إلى 

 

حسب اليابان ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في 
Nikkei  وفقًا للتقديرات األولية  ..57بما يفوق التوقعات مسجاًل

 خالل شهر يونيو. 50.7لشهر يوليو مقارنة بـ 
% 0.5انخفض مؤشر إجمالي الصناعات بمعدل شهري قدره 

% خالل 0.7خالل شهر مايو مقارنة بنمو بمعدل شهري قدره 
شهر إبريل، في حين توقع االقتصاديون تراجع المؤشر بمعدل 

%. ازدادت الطلبيات على أدوات اآلالت بمعدل 0.3شهري قدره 
% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يونيو، مماثاًل 3.3سنوي قدره 

 للمسجل في التقديرات السابقة لها.
 

 منطقة اليورو:
منطقة اليورو تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في 

وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو  55.5مسجاًل  Markitحسب 
خالل شهر يونيو. كما تراجع مؤشر مديري  55.5مقارنة بـ 

إلى ما دون التوقعات مسجاًل  Markitالمشتريات المركب حسب 
خالل  5..5وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو مقارنة بـ  55.7

خالل شهر  7.7 -شهر يونيو. انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 
في تقديرات سابقة. تراجع مؤشر مديري  5.3 -يوليو مقارنة بـ 

خالفًا  Markit/BMEحسب ألمانيا المشتريات الصناعي في 
وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو  57.5للتوقعات مسجاًل 

خالل شهر يونيو. كما تراجع مؤشر مديري  57.1مقارنة بـ 
خالفًا للتوقعات مسجاًل  Markit/BMEالمشتريات المركب حسب 

خالل  55.7وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو مقارنة بـ  ..55
 شهر يونيو. 

 
بما يفوق فرنسا ارتفع مؤشر الثقة في قطاع التصنيع في 

خالل شهر  700خالل شهر يوليو مقارنة بـ  705التوقعات مسجاًل 
 Markitيونيو. تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب 

وفقًا للتقديرات  1.3.إلى ما دون مستوى الخمسين مسجاًل 
خالل شهر يونيو. كما تراجع  50.7األولية لشهر يوليو مقارنة بـ 

 57.5مسجاًل  Markitمؤشر مديري المشتريات المركب حسب 
خالل شهر  55.5وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو مقارنة بـ 

 يونيو.
 
% 0.7بمعدل شهري قدره إيطاليا انخفضت مبيعات التجزئة في  

% خالل 0.7خالل شهر مايو مقارنة بنمو بمعدل شهري قدره 
 شهر إبريل.

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوع الماضي :
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% في الربع الثاني 55.57تراجع معدل البطالة في إسبانيا حتى 
% في الربع األول من العام .55.7من العام الجاري مقارنة بـ 

 نفسه.
 

 األسواق الناشئة
% 3.1خالل شهر يونيو مسجاًل البرازيل ارتفع معدل البطالة في 

% خالل شهر مايو. تراجع معدل 3.7كما هو متوقع مقارنة بـ 
% 0.51التضخم خالل شهر يوليو إلى ما دون التوقعات مسجاًل 

% كمعدل شهري خالل شهر يونيو. 0.11كمعدل شهري مقارنة بـ 
مليون  55.7سجل الحساب الجاري البرازيلي عجزًا بمبلغ قدره 
مليون  5757دوالر أمريكي، وهو عجز أعلى من المتوقع عند 

 55.7دوالر أمريكي، ومقارنة بالعجز المعدل باالنخفاض إلى 
مليون دوالر أمريكي خالل شهر مايو. سجل الميزان التجاري فائضًا 

مليون دوالر أمريكي في األسبوع المنتهي  7715بمبلغ قدره 
 .77في التاسع عشر من شهر يوليو مقارنة بعجز بمبلغ قدره 

 مليون دوالر أمريكي.

 

خالفًا للتوقعات الصين تراجع مؤشر مديري المشتريات في 
 ..1.وفقًا للتقديرات األولية لشهر يوليو مقارنة بـ  5...مسجاًل 

 خالل شهر يونيو.

 

من الذهب والعمالت األجنبية حتى الروسي انخفض االحتياطي 

مليار دوالر أمريكي في األسبوع المنتهي في السابع  5..55
مليار دوالر أمريكي في  551.1عشر من شهر يوليو مقارنة بـ 

األسبوع السابق له. حافظ مؤشر تضخم مؤشر أسعار المستهلك 

% على أساس أسبوعي، وذلك في 0.7على مستواه عند 
األسبوع المنتهي في العشرين من شهر يوليو الجاري، مماثاًل 

  لما سجله في األسبوع السابق له.

 
 دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط: 

نموًا اإلمارات العربية المتحدة في  M2سجلت الكتلة النقدية 
% خالل شهر يونيو مقارنة بالنمو المعدل ..0بمعدل شهري قدره 

 % كمعدل شهري خالل شهر مايو.0.5باالنخفاض إلى 

 

% كمعدل سنوي خالل 7.7إلى البحرين تراجع معدل التضخم في 
 % كمعدل سنوي خالل شهر مايو...5شهر يونيو مقارنة بـ 

نموًا بمعدل سلطنة عمان سجل مؤشر أسعار المستهلك في 
% خالل شهر يونيو مقارنة بتراجع بمعدل .0.7سنوي قدره 

 % خالل شهر مايو...0سنوي قدره 

 

على معدل الفائدة المرجعي التركي أبقى المصرف المركزي 
% دون تغيير وذلك 7.5لعمليات إعادة الشراء عند مستواه البالغ 

 في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري
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  أسعار السوق

 الودائع )الريال( سايبور اليبور  الفترة

1 Month 0.1890 0.5375 0.20 

3 Months 0.2936 0.7763 0.50 

6 Months 0.4697 0.8450 0.70 

9 Months - 0.8963 0.80 

12 Months 0.7716 0.9788 0.90 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإلغالق  

GBP / USD 1.5508 5.8155 (0.59%) 

EUR / USD 1.0984 4.1190 1.42%  

AUD / USD 0.7282 2.7308 (1.21%) 

USD / CHF 0.9629 3.8945 0.15%  

USD / CAD 1.3049 2.8738 0.59%  

USD / JPY 123.810 0.0303 (0.23%) 

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%  

  المعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق 

 (%3.09)  1,099.11 السعر اآلني الذهب

 (%1.41)  14.68 السعر اآلني الفضة

 (%3.21)  1,642.50 السعر اآلجل األلمونيوم

 (%3.96)  5,263.00 السعر اآلجل النحاس

 (%5.40)  48.14 نيو يورك للسلع   نفط تكساس

 (%4.34)  54.62  -  نفط برنت

 أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق المؤشر 

S&P 500 2,080  (2.21%) 

Dow Jones 17,569  (2.86%) 

NASDAQ 5,089  (2.33%) 

FTSE 100 6,580  (2.88%) 

DAX Index 11,347  (2.79%) 

CAC Index  5,057  (1.31%) 

Nikkei 225 20,545  (0.52%) 

TASI  Index  9,373  0.37%  

لألسبوع القادم   -المؤشرات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( الفترة المؤشر البلد  التاريخ

Mon 27 Jul 11:00 GE   لمناخ األعمال IFO مؤشر    Jul 107.2 107.4 

Mon 27 Jul 11:00 GE   للتوقعات IFO مؤشر    Jul 101.8 102 

Mon 27 Jul 11:00 GE  (الوضع الراهن) IFO مؤشر    Jul 112.9 113.1 

Mon 27 Jul 15:30 US  طلبيات السلع المعمرة  Jun 3.20% -1.80% 

Tue 28 Jul 00:00 UK   / أسعار المنازل / غير المعدلة موسميا  Jul 3.50% 3.30% 

Tue 28 Jul 11:00 IT  الثقة باألعمال  Jul 103.7 103.9 

Tue 28 Jul 11:00 IT  مؤشر ثقة المستهلك  Jul 109 109.5 

Tue 28 Jul 11:30 UK  الناتج المحلي اإلجمالي / الفصلي  2Q A 0.70% 0.40% 

Tue 28 Jul 11:30 UK  الناتج المحلي اإلجمالي/ السنوي  2Q A 2.60% 2.90% 

Tue 28 Jul 17:00 US  الثقة بالمستهلك  Jul 100 101.4 

Wed 29 Jul 11:30 UK  طلبات الرهن العقاري المعتمدة  Jun 66.0K 64.4K 

Wed 29 Jul 14:00 US   طلبات الرهن العقاري  24-Jul -- 0.10% 

Wed 29 Jul 21:00 US  سعر الفائدة / الفدرالي األمريكي  29-Jul 0.25% 0.25% 

Thu 30 Jul 10:55 GE  التغير في مستوى البطالة  Jul -5K -1K 

Thu 30 Jul 15:00 GE  مؤشر أسعار المستهلك  Jul P 0.30% 0.30% 

Thu 30 Jul 15:30 US  طلبات إعالة البطالة  25-Jul 270K 255K 

Thu 30 Jul 15:30 US  الناتج المحلي اإلجمالي / المعدل سنويا  2Q A 2.50% -0.20% 

Thu 30 Jul 15:30 US  / معدل اإلنفاق اإلستهالكي / األساسي  2Q A 1.60% 0.80% 

Fri 31 Jul 02:05 UK  ثقة المستهلك  Jul 5 7 

Fri 31 Jul 16:45 US  / مديري المشتريات / شيكاغو  Jul 50.9 49.4 

Fri 31 Jul 17:00 US  مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك  Jul F 94 93.3 



  

 إخالء المسؤولية مع قائمة االتصال الخاصة بالخزينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير
 يصرح محلل )المحللين( األبحاث المسؤول عن هذا المحتوى أن وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير 

تعبر عن وجهة نظره وحده في المسائل التي تم التطرق إليها. إن تعويضات المؤلف لم وال ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مباشر أو غير 
بنك مباشر بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أن وجهة نظر المؤلف ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 

 وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون سابق إنذار.البالد 
 

 إفصاحات إضافية
،   5102/  يوليو /   52يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى  .  5075/  يوليو /   27 يرجع تاريخ التقرير  إلى

 إال في حال تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.

 
 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير ألغراض المعلومات فقط. ال ينبغي أن يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لالشتراك في أي استثمار. على  

الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، 
بنك لن يكون المملكة العربية السعودية ال يضمن اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في بنك البالد فإن 

أو أي من فروعه أو شركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئوال أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع  كان البالد 
 عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة 
 اإلنكليزية( 

 سجاد حسين
 كبير المتعاملين

+966 11 479  8588   
S.hussain@bankalbilad.com 

 سامر الفرهود
 مدير عام قطاع الخزينة
+966 11 479  8288   

SM.farhoud@Bankalbilad.com 

 العمالت األجنبية
+966 11 479 8282 

+966 11 479 8888 Ext. 9424 
Fxdesk@bankalbilad.com  

 أسواق النقد
+966 11 479 8888 Ext. 9427 

+966 11 479 8935 
MMdesk@bankalbilad.com  

 المبيعات والبنكنوت
+966 11 479 8880 

Salesdesk@bankalbilad.com  

الدعم و تطوير المنتجات   
 +966 11 479 8270 

Halosaimi@bankalbilad.com  

 تم إعداد التقرير اإلقتصادي األسبوعي وتحريره من قبل :

 محمد إبراهيم الشايع
األبحاث اإلقتصادية  -محلل      

Mohammad.alshaya@bankalbilad.com 
 هاتف      6573 -  8888 479 11 966+

    
 

 عبد الكريم إبراهيم  القادري 
األبحاث اإلقتصادية  -محلل أول     

aialkadri@Bankalbilad.com 
 +966 11 479 8297 
+966 54 218 4879 

 www.Bankalbilad.com 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  6       27 / يوليو / 2015 
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