
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  5702سبتمبر  70 

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
 
  

معامل انكماش الناتج المحلي     
 اإلجمالي )معامل انكماش األسعار (

 
هو مقياس لمستوى أسعار جميع 
السلع المنتجة محليا  بما فيها 

الخدمات والسلع النهائية  )التي تدخل 
في حساب الناتج المحلي اإلجمالي( 

 في اقتصاد ما  <<<<
 
 

  سيطرت التطورات األخيرة في سوق الوظائف األمريكية ومؤشرات التصنيع في
الصين على المشهد االقتصادي العالمي خالل تداوالت األسبوع الماضي. حيث 

 502جاءت بيانات الوظائف األمريكية لشهر أغسطس بعيدة عن التوقعات التي بلغت 
ألف ، وهو األقل منذ  021ألف ، إذ ارتفع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي  بـ 

هذا وقد تضمن التقرير مراجعة أرقام شهرين سابقين وتعديلهما باالرتفاع خمسة أشهر. 

ألف، ما قد يدعم خطوة الفيدرالي األمريكي برفع معدل الفائدة في وقت أقرب  44بـ 
من المتوقع. تراجعت مؤشرات التصنيع في الصين )مؤشر مديري المشتريات الصناعي( 
إلى جانب االنكماش خالل شهر أغسطس، ما زاد من حدة القلق ليس فقط بخصوص 

الصين بل تباطؤ االقتصاد العالمي. تراوح مؤشر الدوالر األمريكي بين أرباح وخسائر 
 32.60% مسجاًل 0..3خالل األسبوع، حيث ارتفع المؤشر بشكل طفيف وبمعدل قدره 

في إقفال األسبوع السابق له(. أغلق اليورو/ دوالر األسبوع أقل بـ  ...32)مقارنة بـ 
دوالر أمريكي لليورو الواحد يوم الجمعة الرابع من  43....نقطة مسجاًل  02% أو 3.60

 .63.2شهر سبتمبر 
 

  تابع الذهب انخفاضه األسبوعي، حيث ساعدت خطة المصرف المركزي األوروبي بزيادة
على دفع الدوالر األمريكي ) إذا ما اقتضت الضرورة (  5102محفزاته إلى ما بعد عام 

 12...وتخفيض الطلب على الذهب كمالذ آمن. تراجع الذهب في التعامالت الفورية بـ 
دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي في  12..6..دوالر أمريكي لألونصة ليستقر عند 

 .63.2الرابع من شهر سبتمبر 
 
   ارتفعت أسعار أذونات الخزينة األمريكية نتيجة تفاوت البيانات الصادرة من كل من>> 
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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   

الواليات المتحدة األمريكية والصين، ما ترك المستثـمـريـن >>>  
)الذين كانوا في انتظار أي مؤشر عن قيام الفيدرالي األمريـكـي 

في حالة من االرتـبـا . تـراجـع الـعـائـد عـلـى برفع معدل الفائدة( 
نقـطـة أسـاس  2.1أذونات الخزينة األمريكية لفترة عشر سنوات بـ 

% خالل األسبوع المنتـهـي فـي الـرابـع مـن 62..6% إلى 6.2أو 
 شهر سبتمبر الجاري

 

 الواليات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا  : 
انخفض معدل الزيادة فـي واـائـف الـقـطـاع غـيـر الـزراعـي فـي  

ألـف  10.بأقل من التوقعات مسجاًل  الواليات المتحدة األمريكية
  642خالل شهر أغسطس مقارنة بالقيمة المعدلة بـاالرتـفـاع إلـى 

ألـف(.  6.1ألف خالل الشهر السابق لـه )الـتـوقـعـات كـانـت عـنـد 
ألف طـلـب خـالل  616ارتفعت الطلبات على إعالة البطالة مسجاًل 

األسبوع المنتهي في التاسع والـعـشـرون مـن شـهـر أغسـطـس 

ألـف طـلـب خـالل  613مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخـفـاض إلـى 
ألـف  612األسبوع السابق له. توقع االقتصاديين ارتفاعا بمعـدل 

% خـالل شـهـر أغسـطـس ..2طلب. انخفض معدل البطالة إلـى 
% خالل الشهر السابق لـه. سـجـلـت طـلـبـات الـرهـن 2.0مقارنة بـ 

% خالل األسبوع المنتهي في  0...العقاري ارتفاعًا بمعدل قدره 
الثامن والعشرون مـن شـهـر أغسـطـس الـجـاري مـقـارنـة بـارتـفـاع 

% خالل األسبـوع السـابـق لـه. سـجـل الـحـسـاب 3.6بمعدل قدره 
مليار دوالر أمريكـي خـالل شـهـر يـولـيـو  12..4الجاري عجزًا بقيمة 
مليار دوالر أمريكي خالل الشهر السابق  .42.6مقارنة بعجز قيمته 

 له. 

% خـالل 3.4ارتفعت طلبيات المصانع كما هـو مـتـوقـع مسـجـاًل 
% خـالل 6.6شهر يوليو مقارنة بالقيمة المـعـدلـة بـاالرتـفـاع إلـى 

ارتفاعًا حـيـث  ISMشهر يونيو. سجل المؤشر الصناعي الصادر عن 
خالل الشهـر  26.1خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  ...2وصل إلى 

(. انـخـفـض مـؤشـر مـديـري 26.2السابق له )التوقعات كانت عنـد 

خـالل  24.4مسـجـاًل  Chicagoالمشتريات الصناعي الصـادر عـن 
خـالل الشـهـر السـابـق لـه. تـراجـع  24.1شهر أغسطس مقارنة بــ 

 20مسجاًل  Markitمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 

خـالل الشـهـر 20.1خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مـقـارنـة بــ 
السابق له. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الـخـدمـي الصـادر عـن 

Markit  خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ  ..22مسجاًل
خالل شهر يوليو. حافظ مؤشر مديري المشـتـريـات الـمـركـب  22.1

خـالل شـهـر  22.1علـى نـفـس الـمـعـدل عـنـد  Markitالصادر عن 
 خالل الشهر السابق له.  22.1أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ 

 
% خـالل 3.2انكماشًا بمعدل ربعي قـدره  الكنديسجل االقتصاد 

الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري مــقــارنــة بــاالنــكــمــاش الــمــعــدل 
% خـالل الـربـع السـابـق لـه. وعـلـى أسـاس 3.1باالنخفاض إلـى 

% خالل شهـر 3.2شهري، سجل أجمالي الناتج المحلي نموًا قدره 
% خـالل الشـهـر 3.6يونيو مقارنة بارتفاع بـمـعـدل شـهـري قـدره 

السابق له. انخفض مؤشر مديري المشتـريـات الصـنـاعـي الصـادر 
خـالل  23.1خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  43.4مسجاًل  RBCعن 

% خـالل شـهـر 1الشهر السابق له. ارتـفـع مـعـدل الـبـطـالـة إلـى 
% خالل شهر يوليو. ارتفع مـعـدل الـتـغـيـر 2.1أغسطس مقارنة بـ 

ألـف خـالل شـهـر أغسـطـس مـقـارنـة  6.في التوايف مسـجـاًل 

 ألف خالل الشهر السابق له.  2.2بانخفاض قدره 
 

عـلـى مـعـدل الـفـائـدة  ( RBAابقى البنك االحتياطي األسترالي )
% خالل اجتماعه المنعقد في األول من شهر سبتمبر من 3.2عند 

% 3.6العام الجاري. سجل االقتصاد نـمـوًا بـمـعـدل ربـعـي قـدره 
% خـالل 3.3خالل الربع الثاني مقارنة بنمو بمـعـدل ربـعـي قـدره 

الربع السابق له. وعـلـى أسـاس سـنـوي، سـجـل إجـمـالـي الـنـاتـج 
% خالل الربع الثـانـي مـقـارنـة 6المحلي نموًا بمعدل سنوي قدره 

% خالل الـربـع األول مـن الـعـام 6.2بالنمو المعدل باالرتفاع إلى 
% خالل ..3الجاري. انخفضت مبيعات التجزئة بمعدل شهري قدره 

% خـالل شـهـر 3.2شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 
مليون دوالر أمريكي  0323يونيو. سجل الميزان التجاري عجزًا قدره 
مـلـيـون دوالر أمـريـكـي  0323خالل شهر يوليو مقارنة بعجز قدره 

خالل الشهر السابق له. سجلت موافقات الـبـنـاء ارتـفـاعـًا بـمـعـدل 
% خالل شهر يوليو مـقـارنـة بـالـقـيـمـة الـمـعـدلـة 4.6شهري قدره 
 . % خالل شهر يونيو2.6-باالرتفاع إلى 

 

 المملكة المتحدة واليابان: 
 المملكة المتحـدةارتفعت الموافقات على القروض العقارية في 

ألف خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتـفـاع  21.1إلى 
خالل شهر يونيو. انخفض مؤشر مـديـري الـمـشـتـريـات  ..21إلى 

خالل شـهـر أغسـطـس  ...2مسجاًل  Markitالصناعي الصادر عن 
خـالل الشـهـر السـابـق لـه. ارتـفـع مـؤشـر مـديـري  3..2مقارنة بـ 

خـالل  21.0مسـجـاًل  Markitالمشتريات لقطاع البناء الصادر عـن 
خالل الشهر السابق له. . انـخـفـض  ..21شهر أغسطس مقارنة بـ 

مسـجـاًل  Markitمؤشر مديري المشتريات الـخـدمـي الصـادر عـن 
خالل شهر يوليو. ارتفع  21.4خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  22.2

 ...2مسجاًل  Markitمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن 

 خالل الشهر السابق له. 22.2خالل شهر أغسطس مقارنة بـ 
 

% 3.2بمعدل شـهـري قـدره  اليابانانخفض اإلنتاج الصناعي في 
خالل شهر يوليو )قراءة أولية( مقارنة بارتفاع بمعـدل شـهـري قـره 

% خالل الشهر السابق له. وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر ...
% خالل شهر يوليو 3.6اإلنتاج الصناعي نموًا بمعدل سنوي قدره 

% خالل شهـر 6.0)قراءة أولية( مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 
يونيو. حافظ مؤشر مـديـري الـمـشـتـريـات الصـنـاعـي الصـادر عـن 

Nikkei  قـراءة نـهـائـيـة( خـالل شـهـر  1..2على نفس المعدل عند(
 أغسطس. 

 

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوع الماضي :



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  3       07 / 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   

% خالل شهر 00.0ارتفعت القاعدة النقدية بمعدل سنوي قدره 

% خالل شهر 06.1أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 
 يوليو. 

 

 منطقة اليورو:
% 3.32على سعر الفائدة عند  البنك المركزي األوروبيحافظ 

خالل اجتماعه المنعقد في الثالث من شهر أغسطس. كما ابقى 
%. 3.0% ومعدل اإلقراض عند 3.6-على معدل اإليداع عند 

% خالل شهر يوليو مقارنة بـ 3.3.انخفض معدل البطالة مسجاًل 
 % خالل الشهر السابق له. ....

 
مسجاًل  Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب 

خالل  26.4خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية(  مقارنة بـ  26.0
الشهر السابق له. سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر 

خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية(  24.4ارتفاعًا قدره  Markitعن  

خالل الشهر السابق له. ارتفع مؤشر مديري  24مقارنة بـ 
خالل شهر  24.0مسجاًل  Markitالمشتريات المركب الصارد عن 
 خالل شهر يونيو.  20.3أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ 

% خالل 3.6ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره 
% خالل شهر 3.6شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 
% خالل شهر 3.4يونيو. ارتفعت مبيعات بمعدل شهري قدره 

 % خالل الشهر السابق له. 3.6يوليو مقارنة بانخفاض قدره 
 

في  Markitارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب 

خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية(  مقارنة بـ  20.0مسجاًل  ألمانيا
خالل الشهر السابق له. سجل مؤشر مديري المشتريات  1..2

خالل شهر  24.3ارتفاعًا قدره  Markitالخدمي الصادر عن  
أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بنفس القراءة خالل الشهر السابق 

 Markitله. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصارد عن 
خالل  24خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ  22مسجاًل 

% 2.4شهر يوليو.  حافظ معدل البطالة على نفس القراءة عند 
-خالل شهر أغسطس. فيما انخفض التغير في التوايف مسجاًل 

ألف خالل شهر أغسطس مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض  1
ألف خالل الشهر السابق له. ارتفعت مبيعات التجزئة  1إلى 

% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة 4..بمعدل شهري قدره 
 % خالل الشهر السابق له. ..3-المعدلة باالرتفاع إلى 

 
في  Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب 

خالل شهر أغسطس  41.0بشكل غير متوقع مسجاًل  فرنسا
خالل الشهر السابق له. سجل  43.2) قراءة نهائية (  مقارنة بـ 

انخفاضًا  Markitمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن  
خالل  26خالل شهر أغسطس )قراءة نهائية( مقارنة بـ  23.2قدره 

الشهر السابق له. انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب 
خالل شهر أغسطس )قراءة  23.6مسجاًل  Markitالصارد عن 

خالل شهر يوليو. حافظ مؤشر ثقة  2..2نهائية( مقارنة بـ 
خالل شهر أغسطس  30المستهلك على نفس المعدل عند 

 مماثاًل لما كان عليه خالل الشهر السابق له. 

 
في  Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب 

خالل  22.0خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  20.1مسجاًل  إيطاليا
الشهر السابق له. سجل مؤشر أسعار المستهلك المعدل وفق 

% خالل شهر 3.2االتحاد األوروبي ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 
% 3.0أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 

خالل الشهر السابق له. سجل االقتصاد نموًا بمعدل ربعي قدره 
% خالل الربع الثاني من العام الجاري )قراءة نهائية( مقارنة 3.0

 % خالل الربع األول من العام الجاري. 3.4بنمو بمعدل ربعي قدره 
 

فـي  Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الصـنـاعـي حسـب 
خـالل  20.2خالل شهر أغسطس   مقارنة بــ  20.6مسجاًل  إسبانيا

ألـف  1..6الشهر السابق له. ارتفع صافي البطالة بمـعـدل قـدره 
  ألف خالل الشهر السابق له 14-خالل شهر أغسطس مقارنة بـ 

 

 األسواق الناشئة
% 4.62.على معدل الفائدة عند  البرازيلحافظ البنك المركزي في 

خالل اجتماعه المنعقد في الثاني من شهر سبتمبر الجاري. 
% خالل شهر 1.3انخفض اإلنتاج الصناعي بمعدل سنوي قدره 
% خالل شهر 1.3يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 

يونيو. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 
Markit  41.6خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  42.1انخفاضًا قدره 

 خالل شهر يوليو. 

 
 الصينانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في 

 23خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  43.1بما دون التوقعات مسجاًل 
خالل الشهر السابق له. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات 

خالل شهر أغسطس  41.0مسجاًل  Caixinالصناعي الصادر عن 
خالل شهر يوليو. فيما انخفض  41.1)قراءة نهائية( مقارنة بـ 

خالل شهر  20.4مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي مسجاًل 
 خالل الشهر السابق له.  20.3أغسطس مقارنة بـ 

 
نموًا بما دون التوقعات بمعدل سنوي  الهنديسجل االقتصاد 

% خالل الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنمو بمعدل 1قدره 
% خالل الربع السابق له. ارتفع مؤشر مديري 1.2سنوي قدره 

خالل شهر  26.0مسجاًل  Nikkeiالمشتريات الصناعي الصادر عن 
 خالل شهر يوليو.  26.1أغسطس مقارنة بـ 

 
من الذهب والعمالت األجنبية مسجاًل  الروسيارتفع االحتياطي 

مليار دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي في الثامن  022.4
مليار دوالر  024.2والعشرون من شهر أغسطس مقارنة بـ 

 أمريكي خالل األسبوع السابق له.
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تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره  
% خالل شهر أغسطس مقارنة بتسارع بمعدل سنوي قدره 2.1.
% خالل الشهر السابق له. سجل مؤشر مديري المشتريات 2.2.

خالل شهر  41.3انخفاضًا قدره  Markitالصناعي الصادر عن 
خالل شهر يوليو.  ارتفع مؤشر مديري  41.0أغسطس مقارنة بـ 

مسجاًل  إندونيسيافي  Nikkeiالمشتريات الصناعي الصادر عن 
خالل شهر يوليو. سجل  41.0خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  41.4

% خالل 1..1مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 
% خالل 1.62شهر أغسطس مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

 الشهر السابق له. 

 

 دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط: 
المملكة سجل إجمالي الناتج اإلجمالي باألسعار الحقيقية في 

% خالل الربع 0.13نموًا بمعدل سنوي قدره  العربية السعودية
الثاني من العام الجاري مقارنة بالقيمة المعدل باالنخفاض إلى 

% خالل الربع السابق له. وعلى أساس ربعي، سجل 6.61
% 04..االقتصاد باألسعار الحقيقية انكماشًا بمعدل ربعي قدره 
% 3.33خالل الربع الثاني مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 

خالل الربع األول من العام الجاري. ارتفع مؤشر مديري المشتريات 
خالل شهر أغسطس  21.1مسجاًل  Emirates NBDالصادر عن 
 خالل شهر يوليو.  21.1مقارنة بـ 

 
في  Emirates NBDارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 

خالل شهر أغسطس  ..21مسجاًل  اإلمارات العربية المتحدة

في  M3خالل شهر يوليو. سجلت الكتلة النقدية  22.1مقارنة بـ 
% خالل شهر يوليو 0.11انخفاضًا بمعدل سنوي قدره  قطر

% خالل الشهر السابق 1..6مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدره 

ارتفاعًا بمعدل سنوي  األردنفي  M2له. سجلت الكتلة النقدية 
% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 2.41قدره 
 % خالل شهر يونيو.2.1

 
ارتفاعًا بمعدل سنوي  تركياسجل مؤشر أسعار المستهلك في 

% خالل شهر أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي 4..1قدره 
% خالل شهر يوليو. انخفض مؤشر مديري المشتريات .2.1قدره 

خالل  ..23خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  43.0الصناعي مسجاًل 
مليار دوالر  1.30شهر يوليو. سجل الميزان التجاري عجزًا بقيمة 
مليار دوالر  2.60أمريكي خالل شهر يوليو مقارنة بعجز قدره 

 أمريكي خالل شهر يونيو
 

ألعلى مصر ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في 
( خالل شهر أغسطس الماضي 6..2)  63.4مستوياته لعام 

 في الشهر السابق. 43.6مقارنة بـ 
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  أسعار السوق

 الودائع )الريال( سايبور اليبور  الفترة

1 Month 0.1993 0.6013 0.50 

3 Months 0.3320 0.8775 0.65 

6 Months 0.5375 0.9450 0.75 

9 Months - 0.9900 0.80 

12 Months 0.8503 1.0913 0.85 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإلغالق  

GBP / USD 1.5170 5.6888 (1.44%) 

EUR / USD 1.1149 4.1809 (0.32%) 

AUD / USD 0.6908 2.5905 (3.69%) 

USD / CHF 0.9714 3.8604 0.80%  

USD / CAD 1.3282 2.8234 0.62%  

USD / JPY 118.990 0.0315 (2.23%) 

USD / SAR 3.7508 1.0000 (0.02%) 

  المعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق 

 (%1.04)  1,121.85 السعر اآلني الذهب

 (%0.15)  14.58 السعر اآلني الفضة

  %0.31  1,608.00 السعر اآلجل األلمونيوم

 (%0.29)  5,120.00 السعر اآلجل النحاس

  %1.84  46.05 نيو يور  للسلع   نفط تكساس

 (%0.88)  49.61  -  نفط برنت

 أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق المؤشر 

S&P 500 1,921  (3.40%) 

Dow Jones 16,102  (3.25%) 

NASDAQ 4,684  (2.99%) 

FTSE 100 6,043  (3.28%) 

DAX Index 10,038  (2.53%) 

CAC Index  4,523  (3.25%) 

Nikkei 225 17,792  (7.02%) 

TASI  Index  7,429  (3.40%) 

لألسبوع القادم   -المؤشرات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( الفترة المؤشر البلد  التاريخ

Mon 09/07 09:00 GE  اإلنتاج الصناعي Jul 1.10% -1.40% 

Tue 09/08 02:50 JN  2 أجمالي الناتج المحليQ F -0.50% -0.40% 

Tue 09/08 02:50 JN  الحساب الجاري Jul ¥1732.5B ¥558.6B 

Tue 09/08 02:50 JN  2 أجمالي الناتج المحليQ F -1.80% -1.60% 

Tue 09/08 02:50 JN  2 أجمالي مخفض الناتج المحليQ F 1.60% 1.60% 

Tue 09/08 12:00 EC  2 أجمالي الناتج المحليQ P 0.30% 0.30% 

Tue 09/08 12:00 EC  2 أجمالي الناتج المحليQ P 1.20% 1.20% 

Wed 09/09 11:30 UK  اإلنتاج الصناعي Jul 0.10% -0.40% 

Wed 09/09 11:30 UK الصناعات التحويلية Jul 0.20% 0.20% 

Wed 09/09 14:00 US  4 طلبات الرهن العقاري-Sep -- 11.30% 

Thu 09/10 02:50 JN  طلبات اآلالت Jul 3.00% -7.90% 

Thu 09/10 02:50 JN  مؤشر أسعار المنتج Aug -3.30% -3.00% 

Thu 09/10 04:30 CH  مؤشر أسعار المستهلك Aug 1.80% 1.60% 

Thu 09/10 04:30 CH  مؤشر أسعار المنتج Aug -5.60% -5.40% 

Thu 09/10 09:45 FR  اإلنتاج الصناعي Jul 0.20% -0.10% 

Thu 09/10 09:45 FR  اإلنتاج الصناعي Jul 0.60% 0.60% 

Thu 09/10 14:00 UK  10 معدل الفائدة بنك إنكلترا المركزي-Sep 0.50% 0.50% 

Thu 09/10 15:30 US  5 طلبات إعالة البطالة-Sep 275K 282K 

Fri 09/11 09:00 GE  مؤشر أسعار المستهلك Aug F 0.20% 0.20% 

Fri 09/11 15:30 US  مؤشر أسعار المنتج Aug -0.10% 0.20% 

Fri 09/11 17:00 US  مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Sep P 91.2 91.9 



  

 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
/  سبتمبر /   12يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى  .  63.2/  سبتمبر /   07 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 لالشترا  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 الموافين 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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