
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  5132أغسطس  13 

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
 
  

لمناخ األعمال :       IFO   
 

يقيس هذا المؤشر مناخ األعمال في 
استبيان /  0777ألمانيا و يستند إلى 

استطالع تجمع من قطاعات التصنيع، 
والبناء، ومبيعات الجملة، ومبيعات 

 التجزئة. <<<
 
 

  بعد االنخفاض الكبير الذي شهدته أسواق األسهم العالمية في األسبوع ما قبل
الماضي ، أظهرت األسواق العالمية بعض االستقرار، ويعود ذلك بشكل أساسي 
إلى البيانات الصادرة عن الواليات المتحدة األمريكية والتي جاءت أفضل من المتوقع 

% خالل شهر يوليو مع تعديل باالرتفاع 2) حيث ازدادت السلع المعمرة بمعدل قدره 
لبيانات شهر يونيو، كما تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني لعام 

% (. 2.0% كمعدل ربعي معدل موسميًا إلى 2.2باالرتفاع بأكثر من المتوقع  من  2702
أما فيما يخص السياسة النقدية، فقد استحضر  رئيس االحتياطي الفيدرالي لوالية 
نيويورك المزيد من االستقرار بتصريحاته عن )تراجع التوقعات بقيام الفيدرالي األمريكي 

برفع معدل الفائدة الشهر المقبل )خالل اجتماع سبتمبر( في ضوء القلق المتزايد من 
 082الصناعي بـ  Dow Jonesاألحداث خارج الواليات المتحدة األمريكية(. ارتفع مؤشر 

%( خالل األسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر أغسطس ليغلق  0.00نقطة )

%( خالل الفترة 7.0نقطة ) 08بـ  Standard & Poor’s. كما ارتفع مؤشر 06662عند 
 يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر أغسطس. 0088.80نفسها، ليغلق عند 

 
  تراجعت أسعار الذهب للمرة األولى على أساس أسبوعي منذ ثالثة أسابيع بسبب

تراجع الطلب على المعدن النفيس كمالذ آمن بعد صدور بيانات اقتصادية كانت أفضل 
وبعد قيام بنك الصين الشعبي بتخفيض من المتوقع في الواليات المتحدة األمريكية 

نقطة إلى  22معدل الفائدة )معدل الفائدة على اإلقراض ومعدل الفائدة على اإليداع بـ 
دوالر أمريكي  20.00% على الترتيب(. تراجع الذهب للمعامالت الفورية بـ 0.02% و 6.6

دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي في الثامن  0022.6لألونصة ليستقر عند 
 .2702والعشرين من شهر أغسطس 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
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  تراجعت أذونات الخزينة األمريكية، لتتكبد األذونات استحقاق
عشر سنوات أكبر خسائرها منذ يونيو حيث أن انتعاش 
األسواق العالمية )داخل الواليات المتحدة األمريكية وخارجها( 
قد خفض الطلب على سندات الحكومة األمريكية كمالذ أمن 
ارتفع العائد على أذونات الخزينة األمريكية لمدة عشر سنوات 

% خالل 2.082% ليستقر عند 0.78نقطة أساس أو  06.6بـ 
 األسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر أغسطس.

 
  عوض مؤشر الدوالر األمريكي جزءًا من  خسائره التي مني

بها في األسبوع ما قبل الماضي، بعد أن عززت البيانات 
االقتصادية الجيدة في الواليات المتحدة األمريكية )السلع 
المعمرة والناتج المحلي اإلجمالي( من النظرة المستقبلية 

% من قيمته 0.06لنمو اإلقتصاد األمريكي. خسر المؤشر 
عند إقفاله  02)مقارنة بـ  06.00وأغلق نهاية األسبوع عند 

 0.00األسبوع الماضي(. أنهى اليورو/ دوالر األسبوع أقل بـ 
دوالر أمريكي لليورو  0.0082نقطة، ليغلق عند  270أو 

الواحد وذلك يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر 
 .2702أغسطس 

 الواليات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا  : 
نموًا بمعدل  الواليات المتحدة األمريكيةسجل االقتصاد في  

% خالل الربع الثاني من العام الجاري )القراءة 2.0ربعي قدره 
% خالل الربع األول 7.6الثانية ( مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدره 

 200من العام الجاري. ارتفعت الطلبات على إعالة البطالة لتسجل 
ألف طلب في األسبوع المنتهي في  الثاني و العشرون من 

ألف طلب خالل األسبوع  200شهر أغسطس الجاري مقارنة بـ 
السابق له. ارتفع مؤشر جامعة متشغان لثقة المستهلك مسجاًل 

خالل  02.0خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ  00.0
% 7.2شهر يوليو. سجلت طلبات الرهن العقاري ارتفاعًا قدره 

خالل األسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من شهر 
% خالل األسبوع 2.6أغسطس الجاري مقارنة بارتفاع بمعدل قدره 

 السابق له.
خالل شهر  070.2سجل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعًا وصل إلى 

خالل شهر 00أغسطس مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 
ألف منزل  270يوليو. ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة مسجلة 

خالل شهر أغسطس مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 
 ألف منزل خالل الشهر السابق له.  680

 Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن 
 22.0خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  22.2مسجاًل 

خالل شهر يوليو. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر 
خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة  22مسجاًل  Markitعن 

 خالل الشهر السابق له.  22.0بـ 
 

% خالل شهر يوليو 7.6سجل الدخل الشخصي ارتفاعًا قدره 
% خالل الشهر 7.6)مماثاًل للتوقعات( مقارنة بارتفاع قدره 

% خالل 7.2السابق له. كما ارتفع اإلنفاق الشخصي بمعدل قدره 
% خالل 7.2شهر يوليو )أقل من المتوقع( مقارنة بارتفاع قدره 

 الشهر السابق له.  
 

ارتفاعًا بمعدل شهري قدره  كنداسجل اإلنتاج الصناعي في 
% 7.2% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 7.0

 خالل الشهر السابق له. 

 
 المملكة المتحدة واليابان: 

نموًا بمعدل  المملكة المتحدةسجل الناتج اإلجمالي المحلي في 
% خالل الربع الثاني من العام الجاري )قراءة أولية( 7.0ربعي قدره 

% خالل الربع األول من العام 7.0مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدره 
الجاري. وعلى أساس سنوي، سجل االقتصاد نموًا بمعدل سنوي 

% خالل الربع الثاني من العام الجاري )قراءة أولية( 2.6قدره 
% خالل الربع السابق له. 2.6مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

% خالل شهر 7.2سجلت أسعار النازل ارتفاعًا بمعدل شهري قدره 

% خالل شهر 7.6أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 
يوليو. وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار النازل ارتفاعًا بمعدل 

% خالل شهر أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل 2.2سنوي قدره 

% خالل الشهر السابق له. ارتفع مؤشر ثقة 2.2سنوي قدره 
خالل شهر أغسطس  0مسجاًل  GFKالمستهلك الصادر عن 

 خالل شهر يوليو.  6مقارنة بـ 
 

% 2.2على نفس المعدل عند  اليابانحافظ معدل البطالة في 
خالل شهر يوليو. سجلت نسبة المتقدمين للعمل  ارتفاعًا قدره 

 خالل شهر يونيو. 0.00خالل شهر يوليو مقارنة بـ  0.20
 

سجل مؤشر أسعار المستهلك لمدينة طوكيو باستثناء الغذاء 
% خالل شهر أغسطس مقارنة 7.0ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 
% خالل شهر يوليو. سجل مؤشر 7.0بارتفاع بمعدل سنوي قدره 

% 7.2أسعار المستهلك الوطني ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 
% خالل 7.6خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 

الشهر السابق له. ارتفعت مبيعات التجزئة بمعدل شهري قدره 
-%  خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 0.2

 % كمعدل شهري خالل شهر يونيو. 7.6

 منطقة اليورو:
ارتفاعًا بمعدل سنوي  منطقة اليوروفي  M3سجلت الكتلة النقدية 

% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 2.2قدره 

-% خالل الشهر السابق له. انخفض مؤشر ثقة المستهلك مسجاًل 6.0
 خالل شهر يوليو. 0.2-خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ  6.0

 

خالل شهر  078.2إلى  ألمانيالمناخ األعمال في  IFOارتفع مؤشر 

 (.  070.6خالل شهر يوليو )التوقعات كانت عند  078أغسطس مقارنة بـ 

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوع الماضي :
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خالل شهر أغسطس  072.2للتوقعات مسجاًل  IFOكما انخفض مؤشر 

لتقييم  IFOخالل الشهر السابق له. وارتفع مؤشر  072.2مقارنة بـ 

خالل  002.0خالل شهر أغسطس مقارنة بـ 006.8الوضع الحالي مسجاًل 

% خالل الربع 7.6سجل االقتصاد نموًا بمعدل ربعي قدره شهر يوليو. 

الثاني من العام الجاري )قراءة نهائية( مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدره 

سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا % خالل الربع السابق له. 7.2
% خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( 7.2بمعدل سنوي قدره 

% كمعدل سنوي خالل الشهر السابق له 7.2مقارنة بارتفاع قدره 
%(. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي 7.0)التوقعات كانت عند 

تغير على مؤشر أسعار المستهلك خالل شهر أغسطس )قراءة 
% خالل الشهر 7.2أولية( مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 

السابق له. سجل مؤشر أسعار المستهلك المعدل وفق االتحاد 
% خالل شهر أغسطس 7.0األوروبي نموًا بمعدل سنوي قدره 

%(. 7.0مماثاًل لما كان عليه في شهر يوليو )التوقعات كانت عند 
وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على مؤشر أسعار 
المستهلك المعدل وفق االتحاد األوروبي خالل شهر أغسطس 

% خالل 7.2)قراءة أولية( مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 
 الشهر السابق له. 

 

خالل شهر  072إلى فرنسا ارتفع مؤشر ثقة المصنع في 
خالل الشهر السابق له. سجل مؤشر  072أغسطس مقارنة بـ 

% خالل شهر يوليو 0.6أسعار المنتج انخفاضًا بمعدل سنوي قدره 
% خالل الشهر السابق 0.8مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدره 

له. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المنتج انخفاضا 
% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل 7.0بمعدل شهري قدره 

 % خالل الشهر السابق له. 7.0شهري قدره 
 

مسجاًل إيطاليا انخفض مؤشر الثقة في قطاع األعمال في 

خالل شهر يوليو.  072.2خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  072.2
خالل شهر  070فيما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك مسجاًل 

 خالل الشهر السابق له.  076.0أغسطس مقارنة بـ 
 
% خالل 0نموًا بمعدل ربعي قدره إسبانيا سجل االقتصاد في  

الربع الثاني من العام الجاري )قراءة نهائية( مقارنة بنمو بمعدل 
% خالل الربع األول من العام الجاري. وعلى 7.0ربعي قدره 

% 2.00أساس سنوي، سجل االقتصاد نموًا بمعدل سنوي قدره 
خالل الربع الثاني من العام الجاري )قراءة نهائية( مقارنة بنمو 

% خالل الربع األول من العام الجاري.  2.0بمعدل سنوي قدره 
سجل مؤشر أسعار المستهلك المعدل وفق االتحاد األوروبي 

% خالل شهر أغسطس )قراءة 7.2انخفاضًا بمعدل سنوي قدره 
أولية( مقارنة بعدم تغير خالل الشهر السابق له )التوقعات كانت 

%(. سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا بمعدل 7.2-عند 
% خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة 7.6سنوي قدره 

% كمعدل سنوي خالل الشهر السابق له 7.0بارتفاع قدره 
%(. سجلت أسعار التجزئة نموًا قدره 7.0-)التوقعات كانت عند 

% كمعدل سنوي خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل 6.2
 % خالل شهر يونيو. 2.8سنوي قدره 

 األسواق الناشئة
% 2.6انكماشًا بمعدل سنوي قدره  البرازيليسجل االقتصاد 

خالل الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بانكماش بمعدل سنوي 
% خالل الربع السابق له. وعلى أساس ربعي، سجل 0.6قدره 

% خالل 0.0إجمالي الناتج المحلي انكماشًا بمعدل ربعي قدره 
% خالل الربع 7.0الربع الثاني مقارنة بانكماش بمعدل ربعي قدره 

مليار دوالر أمريكي  2000السابق له. ارتفع إجمالي القروض إلى 
 2077خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 

مليار دوالر أمريكي خالل الشهر السابق له. سجل الميزان التجاري 
مليون دوالر أمريكي خالل شهر يوليو مقارنة  6062عجزًا قدره 
مليون دوالر أمريكي خالل شهر يونيو. سجل  2266بعجز قدره 

% خالل شهر 7.28معدل التضخم ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 

 % خالل الشهر السابق له.7.60أغسطس مقارنة بارتفاع قدره 
 

نقطة إلى  22خفض سعر اإلقراض  بنك الصين الشعبيقرر 

% خالل اجتماعه المنعقد في الخامس والعشرون من شهر 6.6
أغسطس الجاري. كما قرر البنك المركزي خفض المتطلبات 

 % خالل نفس االجتماع. 08.2% مقارنة بـ 08االحتياطية إلى 

 
من الذهب والعمالت األجنبية مسجاًل  الروسيارتفع االحتياطي 

مليار دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي في الواحد  266.6
مليار دوالر  262.0والعشرون من شهر أغسطس مقارنة بـ 

 أمريكي خالل األسبوع السابق له. 
 

 دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط:
إلى  مؤسسة النقد السعوديانخفضت االحتياطيات األجنبية لدى 

مليار  2600.8شهر يوليو مقارنة بـ  مليار ريال سعودي خالل 2600.8
بمعدل  M3ريال سعودي خالل شهر يونيو. ارتفعت الكتلة النقدية 

% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي 8.2سنوي قدره 
 % خالل الشهر السابق له. 07.2قدره 

 
نموًا بمعدل سنوي  الكويتسجل مؤشر أسعار المستهلك في 

% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 2.62قدره 
% خالل شهر يونيو. سجل معدل استهالك القدرة اإلنتاجية 2.26
% خالل شهر أغسطس مقارنة بـ 06.8ارتفاعًا قدره  تركيافي 
 % خالل الشهر السابق له. 02.0
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  أسعار السوق

 الودائع )الريال( سايبور اليبور  الفترة

1 Month 0.1986 0.5950 0.50 

3 Months 0.3290 0.8563 0.65 

6 Months 0.5343 0.9238 0.75 

9 Months - 0.9688 0.80 

12 Months 0.8433 1.0688 0.85 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإلغالق  

GBP / USD 1.5391 5.7716 (1.93%) 

EUR / USD 1.1185 4.1944 (1.77%) 

AUD / USD 0.7173 2.6899 (1.95%) 

USD / CHF 0.9637 3.8913 1.81%  

USD / CAD 1.3200 2.8409 0.08%  

USD / JPY 121.710 0.0308 (0.27%) 

USD / SAR 3.7516 1.0000 0.02%  

  المعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق 

 (%2.34)  1,133.60 السعر اآلني الذهب

 (%4.69)  14.60 السعر اآلني الفضة

  %3.55  1,603.00 السعر اآلجل األلمونيوم

  %1.58  5,135.00 السعر اآلجل النحاس

  %11.79  45.22 نيو يورك للسلع   نفط تكساس

  %10.10  50.05  -  نفط برنت

 أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق المؤشر 

S&P 500 1,989  0.91%  

Dow Jones 16,643  1.11%  

NASDAQ 4,828  2.60%  

FTSE 100 6,248  0.97%  

DAX Index 10,299  1.72%  

CAC Index  4,675  0.95%  

Nikkei 225 19,136  (1.54%) 

TASI  Index  7,604  1.89%  

لألسبوع القادم   -المؤشرات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( الفترة المؤشر البلد  التاريخ

Mon 08/31 02:50 JN  اإلنتاج الصناعي Jul P 0.10% 1.10% 

Mon 08/31 12:00 IT  مؤشر أسعار المستهلك المعدل Aug P 0.20% 0.30% 

Tue 09/01 04:35 JN مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug F -- 51.9 

Tue 09/01 04:45 CH مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug F 47.2 47.1 

Tue 09/01 08:00 IN مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug -- 52.7 

Tue 09/01 10:45 IT مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug 55 55.3 

Tue 09/01 10:50 FR مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug F 48.6 48.6 

Tue 09/01  10:55 GE مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug F 53.2 53.2 

Tue 09/0110:55 GE  التغير في البطالة Aug -4K 9K 

Tue 09/01 11:00 EC مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug F 52.4 52.4 

Tue 09/01 11:30 UK مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug 52 51.9 

Tue 09/01 16:45 US مؤشر مديري المشتريات الصناعي Aug F 52.9 52.9 

Tue 09/01 17:00 US  مؤشرISM  الصناعي Aug 52.5 52.7 

Wed 09/02 14:00 US  28 طلبات الرهن العقاري-Aug -- 0.20% 

Wed 09/02 17:00 US  طلبات المصانع Jul 0.90% 1.80% 

Thu 09/03 14:45 EC  3 معدل إعادة التمويل-Sep 0.05% 0.05% 

Thu 09/03 15:30 US  29 طلبات إعالة البطالة-Aug 275K 271K 

Thu 09/03 15:30 US  الميزان التجاري Jul -$43.00B -$43.84B 

Fri 09/04  09:00 GE  طلبات المصانع Jul -0.60% 2.00% 

Fri 09/04  15:30 US  التغير في رواتب العاملين من القطاع غير الزراعي Aug 220K 215K 

Fri 09/04  03:30 US  معدل البطالة Aug 5.20% 5.30% 



  

 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
/  أغسطس /   52يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى  .  2702/  أغسطس /   31 يرجع تاريخ التقرير  إلى

 ، إال في حال تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.  5102

 
 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( 
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