
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  5142سبتمبر  41 

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
 
  

 لجنة السوق الفدرالية المفتوحة    
 

تقوم اللجنة بإعداد السياسات النقدية 
للواليات المتحدة األمريكية متمثلة 

بوضع أهداف / قصيرة المدى 
بالغالب / لعمليات البنك الفدرالي 

 في السوق المفتوحة  <<<<
 
 
 

  تفصلنا ثالثة أيام فقط عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمزمع عقده بين
السادس و السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري. فيما ال تزال األسواق في حالة من 
الاليقين بشأن قيام الفيدرالي األمريكي بالبدء بالعودة بسياسته النقدية إلى مسارها 

هذا وستشكل حالة الطبيعي أو التريث حتى تتالشى جميع الظروف التي تمنع ذلك. 
التذبذب العالمي وباألخص في الصين مصدر قلق ألعضاء اللجنة لدى دراسة الخيارات 
المتاحة أمامهم يوم األربعاء القادم. حيث سجل االستثمار واإلنتاج الصناعي مؤخرا في 
الصين أرقامًا دون المتوقع، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في الصين )ثاني أكبر اقتصاد 

 في العالم(. 
 
  )تراجع مؤشر الدوالر األمريكي األسبوع الماضي للمرة األولى )على أساس أسبوعي

خالل ثالثة أسابيع، وذلك نتيجة مؤشر ثقة المستهلك األمريكي الذي جاء أقل من 
من جهة أخرى ساعد النمو االقتصادي الجيد في أوروبا و المسجل في الربع المتوقع. 

في دفع العملة المشتركة )اليورو( لالرتفاع مقابل الدوالر األمريكي.  5102الثاني من عام 
دوالر  8..0.0نقطة( مسجاًل  081% )أو 0.1أغلق اليورو/ دوالر األسبوع الماضي أعلى بـ 

 .5102أمريكي لليورو الواحد وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من شهر سبتمبر 

 
  تابع الذهب تراجعه األسبوعي ) لألسبوع الثالث على التوالي(  في ظل الطلب

الضعيف على المعدن الثمين. بدأ األسبوع بنظرة تفاؤلية بأن تقوم الحكومة الصينية 
ما خفض من الطلب على االستثمارات البديلة. تراجع الذهب في بتحفيز االقتصاد 

دوالر أمريكي خالل  0011.12دوالر أمريكي لألونصة ليسجل  1..0التعامالت الفورية بـ 
 .5102األسبوع المنتهي في الحادي عشر من شهر سبتمبر 



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  2       14 / سبتمبر / 2015 

، 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   

  خسرت أذونات الخزينة األمريكية أرباح األسبوع الماضي في
الوقت الذي تسارعت فيه األسهم  فمي السموق الصميمنمي 

مـا خـفـن مـن الـطـلـب عـلـى  )في وقت مبكر من األسبوع(
الديون السيادية األمريكية . ارتفع العائد على أذونات الخزيـنـة 

% .نـقـطـة أسـا  أو  4.6األمريكية لمدة عشر سـنـوات بــ 

% خالل األسبوع المنتهـي فـي الـحـادي عشـر 5.081مسجاًل 
 من شهر سبتمبر.

 
 
 

 
 الواليات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا  : 

المواليمات المممتمحمدة انخفضت الطلبات على إعالة الـبـطـالـة فـي  
ألن طلب خالل األسـبـوع الـمـنـتـهـي فـي  512مسجاًل  األمريكية

الخامس من شهر سبتمبر مقارنة بالقيمـة الـمـعـدلـة بـاالنـخـفـاض 
ألن طلب خالل األسبوع السـابـق لـا. انـخـفـض مـؤشـر  580إلى 

جامعة متشغان لثقة المستهلك )بأقـل مـن الـتـوقـعـات( مسـجـاًل 

خـالل شـهـر  10.1خالل شهر سبتمبر )قراءة أولية( مقارنة بـ  82.1
% 4.5أغسطس. سجلت طلبات الرهن العـقـاري انـخـفـاضـًا قـدر  

خالل األسبوع المنتهي في الرابع من شهر سبتمبر الجاري مقارنة 

% خالل األسبوع السابق لا. سجل بيـان ..00بارتفاع بمعدل قدر  
مـلـيـار دوالر أمـريـكـي  46.6الميزان التجاري الشهري عجزًا بقـيـمـة 

مليار دوالر أمريكي  058.1خالل شهر أغسطس مقارنة بعجز قدر  

 مليار(. 2..1-خالل شهر يوليو )التوقعات 
لم يسجل مؤشر أسعار المنتج للطلب النهائي أي تغير خالل شهـر 

% خالل الشهر .1.5أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدر  

السابق لا.  سجلت مخزونات الجملة انخفاضًا بمعدل شهري قـدر  
% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخـفـاض إلـى 1.0
% خالل شهر يونيو. ارتفع مؤشر التفاؤل لألعـمـال الصـغـيـرة 1.1

NFIB  خـالل شـهـر أغسـطـس  12.1بأقل من التـوقـعـات مسـجـاًل
 خالل شهر يوليو.  12.6مقارنة بـ 

 
% 1.2الحفاظ على معدل الفائدة عـنـد  البنك المركزي الكنديقرر 

خالل اجتماعا المنعقد في التـاسـع مـن شـهـر سـبـتـمـبـر الـجـاري. 
ألن مـنـزل خـالل شـهـر  504.1ارتفعت المنازل طور البناء مسجلة 

ألن منـزل  ...01أغسطس مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 
خالل شهر يوليو. انخفضت تصاريح الـبـنـاء بـمـعـدل شـهـري قـدر  

% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمـة الـمـعـدلـة بـاالرتـفـاع إلـى 1.4

 % كمعدل شهري خالل شهر يونيو.  02.2
  

% خـالل شـهـر 4.5حـتـى  أسمتمرالميماانخفض معدل البطالـة فـي 

% خالل شـهـر يـولـيـو. ازداد الـتـغـيـر فـي ..4أغسطس مقارنة بـ 
ألن  01.6ألن خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  01.6التوظين إلى 

خالل الشهر السابق لا. سجلت قروض الـمـنـازل ارتـفـاعـًا بـمـعـدل 
% خالل شهر يوليو مـقـارنـة بـالـقـيـمـة الـمـعـدلـة ..1شهري قدر  

% كمعدل شهري خالل شـهـر يـونـيـو. انـخـفـض 6.8باالرتفاع إلى 
% كـمـعـدل 2.4حتى  Westpacمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن 

% خالل شهر 1.8شهر سبتمبر مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدر  
 أغسطس.  

 

 المملكة المتحدة واليابان: 
% 1.2الحفاظ على مـعـدل الـفـائـدة عـن بنك إنكلترا المركزي قرر 

خالل اجتماعا المنعقد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري. ارتفع 
بـمـعـدل شـهـري قـدر   Halifaxمؤشر أسعار المنازل الصـادر عـن 

% خالل شهر أغسطس مقارنة بالقيمة المعدلـة بـاالنـخـفـاض 5.1
% خالل الشهر السابق لا.  انـخـفـض اإلنـتـاج الصـنـاعـي 1.6إلى 

% خالل شهر يوليو مقارنة بقراءة مماثلة 1.6بمعدل شهري قدر  
خالل شهر يونيو. وعلى أسا  سنوي، سجل اإلنـتـاج الصـنـاعـي 

% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي 1.8ارتفاعًا قدر  
 % خالل الشهر السابق لا. 0.2قدر  

 
% خـالل 1.8انخفضت الصناعات التحويلية بمعدل شـهـري قـدر  

% خالل الشهر 1.5شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدر  

السابق لا. وعلى أسا  سنوي، سجلـت الصـنـاعـات الـتـحـويـلـيـة 
% خـالل شـهـر يـولـيـو مـقـارنـة بـارتـفـاع 25انخفاضًا بمعدل قدر  
% خالل الشهر السابق لا. سجل المـيـزان 1.2بمعدل سنوي قدر  

جنيا إسترليني خالل شهر يوليـو مـقـارنـة  10..التجاري عجزًا قدر  
جنـيـا إسـتـرلـيـنـي خـالل شـهـر  0218بالعجز المعدل باالرتفاع إلى 

 يونيو. 

 
% خـالل ..1انكماشًا بمعدل ربعي قدر   اليابانيسجل االقتصاد 

الربع الثاني من العام الجاري )قراءة نهائية( مقارنة بـنـمـو بـمـعـدل 

% خالل الربع ا لسابق لا. كما سجل الناتج المحلي 0.0ربعي قدر  
% خـالل الـربـع الـثـانـي 0.5السنوي انكماشًا بمعدل ربعي قـدر  

% خـالل الـربـع  6.2)قراءة نهائية( مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدر  
الرابع من العام السابق. نما مخفض الناتج المحلي بمعدل سنوي 

% خالل الربع الثاني مقارنة بنمو بمـعـدل سـنـوي قـدر  0.2قدر  
 018% خالل الربع السابق لا. سجل الميزان التجاري عجزًا قدر  0.4

مـلـيـار  015.4مليار ين ياباني خالل شهر يوليو مقارنة بعجز قـدر  
 ين ياباني خالل الشهر السابق لا. 

 

% كـمـعـدل شـهـري 4..انخفضت الطلبات على اآلالت لتـسـجـل  
% كـمـعـدل شـهـري خـالل الشـهـر 1.1خالل شهر يوليو مقارنة بــ 

السابق لا. وعلى أسا  سنوي، ارتفعت الطـلـبـات عـلـى اآلالت 
% 04.4% كمعدل سنوي خالل شهر يوليو مقارنة بــ 5.8لتسجل 

 كمعدل سنوي خالل الشهر السابق لا.
% 4..سجل مؤشر أسعار المنتج انخفاضًا بمعـدل سـنـوي قـدر   

% 0..خالل شهر أغسطس مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدر  
ارتفاعًا بمعدل سنوي  M3خالل شهر يوليو. سجلت الكتلة النقدية 

%  ...% خالل شهر أغسطس مـقـارنـة بـارتـفـاع قـدر  6..قدر  
 خالل شهر يوليو. 

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوع الماضي :
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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   

 منطقة اليورو:
نـمـوًا بـمـعـدل ربـعـي قـدر   منطقة الميموروسجل االقتصاد في 

% خالل الربع الثاني من العام الجـاري )قـراءة أولـيـة( مـقـارنـة 1.6
% خـالل الـربـع السـابـق لـا 1.6بالقيمة المعدلة باالرتـفـاع إلـى  

%(. وعلى أسا  سنوي، نما االقتـصـاد مسـجـاًل 1.6)التوقعات 
% كعدل سنوي خالل الربع الثانـي مـن الـعـام الـجـاري )قـراءة 0.2

% خالل الربع السابـق 0.2أولية( مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدر  
 لا. 

 
ارتفاعـًا بـمـعـدل شـهـري قـدر   ألمانياسجل اإلنتاج الصناعي في 

-% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة بـاالرتـفـاع إلـى 1.1
% كمعدل شهري خالل شهر يونيـو. وعـلـى أسـا  سـنـوي، 1.1

% خـالل شـهـر يـولـيـو 1.2سجل اإلنتاج الصناعي ارتـفـاعـًا قـدر  
% خـالل شـهـر يـونـيـو. 1.1مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 

مليـار دوالر أمـريـكـي خـالل  52سجل الميزان التجاري فائضًا قدر  
مـلـيـار  56.0شهر يوليو مقارنة بالقيمة المـعـدلـة بـاالرتـفـاع إلـى 

 دوالر أمريكي خالل الشهر السابق لا.  
 

% 1.5سجل مؤشر أسعار المستهلك نموًا بمعدل سنـوي قـدر  
خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بنمـو بـمـعـدل سـنـوي 

% خالل شهر يوليو. وعلى أسا  شهري، لم يـطـرأ أي 1.5قدر  
تغير على مؤشر أسعار المستهلك خالل شهر أغسطـس مـقـارنـة 

% خالل الشهر السـابـق لـا. سـجـل 1.5بنمو بمعدل شهري قدر  

مؤشر أسعار المستهلك وفـق االتـحـاد األوروبـي نـمـوًا بـمـعـدل 
% خالل شهر أغسطس )قراءة نـهـائـيـة( مـقـارنـة 1.0سنوي قدر  

% خـالل شـهـر يـولـيـو. وعـلـى 1.0بارتفاع بمعدل سـنـوي قـدر  
أسا  شـهـري، لـم يـطـرأ أي تـغـيـر عـلـى الـمـؤشـر خـالل شـهـر 

% خالل الشـهـر ..1أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدر  

 السابق لا. 
 

انخفاضًا بمعدل شـهـري قـدر   فرنساسجل اإلنتاج الصناعي في 
% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة الـمـعـدلـة بـاالرتـفـاع إلـى 1.8

% كمعدل شهري خالل شـهـر يـونـيـو. وعـلـى أسـا  سـنـوي، 1
% خـالل شـهـر يـولـيـو 1.8انخفض اإلنتاج الصناعي بمعدل قدر  

% خالل الشهر السابق 1.4-مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 
% خـالل 0لا. انخفضت الصناعات التحويلية بمعدل شهري قـدر  

% كمـعـدل 1.4-شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 

شهري خالل الشهر السابق لا. وعـلـى أسـا  سـنـوي، سـجـلـت 
% خـالل ..0الصناعات التحويلية انخفاضًا بمـعـدل سـنـوي قـدر  
% خـالل 1.5شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلـة بـاالرتـفـاع إلـى 

 الشهر السابق لا.  
 

ارتفاعًا بـمـعـدل شـهـري قـدر   إيطالياسجل اإلنتاج الصناعي في 
-% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة بـاالرتـفـاع إلـى 0.0

% كمعدل شهري خالل الشهر السابق لا. سجل مـؤشـر أسـعـار 0
انخفـاضـًا بـمـعـدل  إسبانياالمستهلك وفق االتحاد األوروبي في 

% خالل شهر 1% خالل شهر أغسطس مقارنة بـ 1.2سنوي قدر  
يوليو. سجل مؤشر أسعار المستهلك انخـفـاضـًا بـمـعـدل سـنـوي 

% خالل شهر أغسطس )قراءة نهائيـة( مـقـارنـة بـارتـفـاع 1.6قدر  
 % خالل الشهر السابق لا.1.0بمعدل سنوي قدر  

 
 األسواق الناشئة

 المبمراليملفـي  IBGEسجل مؤشر أسعار المستهلك الصـادر عـن 
% كمعدل شهري خالل شهر أغسطس مـقـارنـة 1.55ارتفاعًا قدر  

% خالل الشهر السابق لا. سجل 1.45بارتفاع بمعدل شهري قدر  
مـلـيـون دوالر أمـريـكـي خـالل  226الميزان التجاري فـائضـًا قـدر  

األسبوع المنتهي في الساد  من شهر سبتمبر مقارنة بفائض 
 مليون دوالر أمريكي خالل األسبوع السابق لا.  65قدر  

 
% كمعدل 5ارتفاعًا قدر   الصينيسجل مؤشر أسعار المستهلك 

سنوي خالل شهر أغسطس مقارنة بارتفاع بمـعـدل سـنـوي قـدر  
% خالل شهر يوليو. سجل مؤشـر أسـعـار الـمـنـتـج انـخـفـاضـًا 0.4

% خالل شهر أغسطس مقارنة بانخفاض 2.1بمعدل سنوي قدر  
% خالل شهر يوليو. انخفضـت الـواردات 2.6بمعدل سنوي قدر  

% خــالل شــهــر أغســطــس مــقــارنــة 8..0بــمــعــدل ســنــوي قــدر  
% خالل الشهر السابق لا. كمـا 8.0بانخفاض بمعدل سنوي قدر  

% خـالل شـهـر 2.2انخفـضـت الصـادرات بـمـعـدل سـنـوي قـدر  
% خالل شهر ..8أغسطس مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدر  

مـلـيـار دوالر  41.56يوليو. سجل الميـزان الـتـجـاري فـائضـًا قـدر  
مـلـيـار  .1..6أمريكي خالل شهر أغسطس مقارنة بفائض قـدر  

 دوالر أمريكي خالل شهر يوليو. 
 

انـخـفـاضـًا وصـل إلـى  المهمنمدسجلت االحتياطات األجـنـبـيـة فـي 
 011.22مليار دوالر أمريكي خالل شـهـر أغسـطـس مـن  2..012

مليار دوالر أمريكي خالل شهر يوليو. ارتفع اإلنتاج الصناعي فـي 
% كمعدل سنوي خالل شهر يوليو مقارنـة 6.5مسجاًل  إندونيسيا

 % خالل الشهر السابق لا. 6.6بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 
% 6.4انكماشـًا بـمـعـدل سـنـوي قـدر   الروسيسجل االقتصاد 

خالل الربع الثاني من العام الجاري )قراءة أولية( مقارنة بـانـكـمـا  
% خالل الربع األول. انخفض االحتيـاطـي 6.4بمعدل سنوي قدر  

مليار دوالر أمريكي  ..42.من الذهب والعمالت األجنبية مسجاًل 
خالل األسبوع المنتهي في الربع من شهر سبتمبر الجاري مقارنة 

مليار دوالر أمريكي خـالل األسـبـوع السـابـق لـا. سـجـل  44.6.بـ 
مليار دوالر أمريكي خـالل شـهـر  01.1الميزان التجاري فائضًا قدر  
مليار دوالر أمريكي خالل الشـهـر  8..0يوليو مقارنة بفائض قدر  

 السابق لا.  
 

 دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط: 
 المملكة العربيمة السمعموديمةسجل مؤشر أسعار المستهلك في 

% خالل شهـر أغسـطـس مـقـارنـة 5.0ارتفاعًا بمعدل سنوي قدر  
 % خالل شهر يوليو5.5بارتفاع بمعدل سنوي قدر  
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% 51.4. انخفضت الصادرات غير النفطية بـمـعـدل سـنـوي قـدر  
خـالل  50.0خالل شهر يوليو مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدر  

 شهر يونيو.  
 

مممملمكمة سجل إجمالي الناتج اإلجمالي باألسعـار الـحـقـيـقـيـة فـي 
% خـالل الـربـع الـثـانـي مـن 54..نموًا بمعدل ربعي قدر   البحرين

% خـالل 1.11العام الجاري مقارنة بانكما  بمـعـدل ربـعـي قـدر  
الربع السابق لا. وعلى أسا  سنوي، سجل االقتصـاد بـاألسـعـار 

% خـالل الـربـع الـثـانـي 16..الحقيقية نموًا بمعدل سـنـوي قـدر  
% خـالل الـربـع األول مـن .5.8مقارنة بنمو بمعدل سنوي قـدر  

 العام الجاري. 
 

 المملكة األردنية المهماشممميمةسجل مؤشر أسعار المستهلك في 
% خالل شهر أغسطس مقارنـة 1.16انخفاضًا بمعدل سنوي قدر  
 % خالل شهر يوليو. .1.4بانخفاض بمعدل سنوي قدر  

 
نموًا بما يفوق التوقعات بمعدل سنوي  تركياسجل االقتصاد في 

% خالل الربع الـثـانـي مـن الـعـام الـجـاري مـقـارنـة بـنـمـو 8..قدر  
% خالل الربـع السـابـق لـا. سـجـل مـيـزان 5.2بمعدل سنوي قدر  

مليـار دوالر أمـريـكـي خـالل شـهـر  02..الحساب الجاري عجزًا قدر  
مـلـيـار دوالر  58..يوليو مقارنة بـالـعـجـز الـمـعـدل بـاالرتـفـاع إلـى 

أمريكي خالل الشهر السابق لا. انخفض اإلنتاج الصناعي بـمـعـدل 

% خالل شهر يوليـو مـقـارنـة بـالـقـيـمـة الـمـعـدلـة 0.2شهري قدر  
 % كمعدل شهري خالل شهر يونيو.5باالنخفاض إلى 
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  أسعار السوق

 الودائع )الريال( سايبور اليبور  الفترة

1 Month 0.2066 0.6063 0.50 

3 Months 0.3372 0.8775 0.65 

6 Months 0.5407 0.9463 0.75 

9 Months - 0.9938 0.80 

12 Months 0.8556 1.0963 0.85 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإلغالق  

GBP / USD 1.5429 5.7859 1.71%  

EUR / USD 1.1338 4.2518 1.70%  

AUD / USD 0.7092 2.6595 2.66%  

USD / CHF 0.9692 3.8692 (0.23%) 

USD / CAD 1.3264 2.8272 (0.14%) 

USD / JPY 120.590 0.0311 1.34%  

USD / SAR 3.7507 1.0000 (0.00%) 

  المعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق 

 (%1.24)  1,107.95 السعر اآلني الذهب

  %0.25  14.61 السعر اآلني الفضة

  %1.99  1,640.00 السعر اآلجل األلمونيوم

  %4.88  5,370.00 السعر اآلجل النحا 

 (%3.08)  44.63 نيو يورك للسلع   نفط تكسا 

 (%2.96)  48.14  -  نفط برنت

 أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق المؤشر 

S&P 500 1,961  2.07%  

Dow Jones 16,433  2.05%  

NASDAQ 4,822  2.96%  

FTSE 100 6,118  1.24%  

DAX Index 10,124  0.85%  

CAC Index  4,549  0.57%  

Nikkei 225 18,264  2.65%  

TASI  Index  7,718  3.90%  

لألسبوع القادم   -المؤشرات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( الفترة المؤشر البلد  التاريخ

Sun 09/13 08:30 CH   اإلنتاج الصناعي  Aug 6.50% 6.00% 

Sun 09/13 08:30 CH  مبيعات التجزئة  Aug 10.60% 10.50% 

Mon 09/14 07:30 JN   اإلنتاج الصناعي  Jul F -- -0.60% 

Mon 09/14 11:00 IT   مؤشر أسعار المستهلك  / االتحاد األوروبي  Aug F 0.50% 0.50% 

Mon 09/14 12:00 IN   الميزان التجاري  Aug -$10661.0M -$12812.5M 

Tue 09/15 09:45 FR   مؤشر أسعار المستهلك  Aug 0.10% 0.20% 

Tue 09/15 11:30 UK   مؤشر أسعار المستهلك  Aug 0.00% 0.10% 

Tue 09/15 12:00 GE التوقعات  ZEW   مؤشر  Sep 18.3 25 

Tue 09/15 12:00 GE الوضع الراهن  ZEW   مؤشر  Sep 64 65.7 

Tue 09/15 12:00 EC التوقعات  ZEW   مؤشر  Sep -- 47.6 

Tue 09/15 15:30 US  مبيعات التجزئة  Aug 0.30% 0.60% 

Tue 09/15 15:30 US   مؤشر آمبير الصناعي  Sep -0.15 -14.92 

Tue 09/15 16:15 US   اإلنتاج الصناعي  Aug -0.20% 0.60% 

Wed 09/16 11:30 UK   التغير في طلبات إعالة البطالة  Aug -5.0K -4.9K 

Wed 09/16 11:30 UK  معدل البطالة  Jul 5.60% 5.60% 

Wed 09/16 12:00 EC   مؤشر أسعار المستهلك  Aug F 0.20% 0.20% 

Wed 09/16 14:00 US   طلبات الرهن العقاري  11-Sep -- -6.20% 

Wed 09/16 15:30 US   مؤشر أسعار المستهلك  Aug -0.10% 0.10% 

Thu 09/17 15:30 US   طلبات إعالة البطالة  12-Sep 277K 275K 

Thu 09/17 15:30 US   المنازل المباشر ببنائها  Aug 1170K 1206K 

Thu 09/17 21:00 US   قرار الفيدرالي األمريكي  01- Sep 1.66%  1.52%  



  

 إخالء المسؤولية مع قائمة االتصال الخاصة بالخزينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

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

 وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون سابق إنذار.البالد 
 

 إفصاحات إضافية
/  سبتمبر /   05يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى  .  5102/  سبتمبر /   14 يرجع تاريخ التقرير  إلى

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

 
 إخالء المسؤولية:

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

الرغم من أنا 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 فروعا أو شركاتا الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديا 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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