
 

 7102يناير  02 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

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

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 الت يرا  ا  بو ية مقابل الدو   ا مريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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   ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجني   اليورو    ر برن 

 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

 مالمح ا  واق العالمية 

( ، بدت الصورة التي رسمتها الم  رات اإلقتصادية فيي 7102 ع اقترا  نهاية العام ) «

الو يات المتحدة األ ريكية  ختلطة ففي اليوقي  اليذي ييبيدوا فييي  اليتيفيا ل )بيا فيا  
المستقبلية لالقتصاد األ ريكي( سيد الموقف بخصوص اإلدارة األ ريكية الجديدة تيبير  
التطورات األخيرة في سو  العقار كأحد الم  رات السلبية أو الميخيا ير اليتيي قيد تيبير  
 ستقباَل نتيجة  رتفا  أسعار الفا دة حيث انخفض  وللميرة األوليى  ينيذ  يال ية أ يهير 

 عقود المنا ل المملوكة  سبقًا.
 

في أسوا  العمالت ، انخفض    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يتابع أداء الدو ر  «

ديسمبر  ن العام اليفيا ي   01األ ريكي  قابل العمالت األخرى(  ألدنى  ستويات   نذ 
خالل تداو ت األسبو   )وللمرة األولى خالل األسابيع األربع اليمياضييية (.  ينيخيفيضيًا بي 

نقطة وذل  في  الثيال ييين  ين  017.7نقطة(، ليغلق نهاية األسبو  عند  1.0% )أو 1.0
في إ ال  األسبو  السابق ل . في الوق  ذاتي   10..01 قارنة بي   7102 هر ديسمبر 

تمكن  العملة األوروبية المشتركة  ن إنهاء تداو ت األسبو  على ارتفا   ستفيدة  ن 

نيقيطية(. أ يليق اليييورو   20% أو )0..1انخفاض قيمة الدو ر األ ريكي  رتفعًا بمقدار 
دو ر أ ريكي لليورو الواحيد وذلي  ييوم اليجيميعية  0.1.02دو ر تداو ت األسبو   عند 
 .     7102الثال ين  ن  هر ديسمبر 

 

ارتفع  أسعار النفط الخام بمعدل هو األعلى  نذ أربعة أسابيع )على أسا  أسبوعي (  «

 نتيجة التوقعات بقيام عدة دول  ن  نظمة أوب  وخارجها بالبدء فعليًا بتخفيض اإلنتاج. 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

دو ر أ ريكيي( ليليبير يييل  سيجياًل  1.2٪ )7..0ارتفع نفط  ر  تكسا  الوسيط لعقود  باط بي  «

دو ر أ ريكي للبر يل. كما أقفل خام برن  لعقود  باط )ينتهي العقد في اليثياليث  ين  27...

دو ر أ ريكي وذل  في يوم  2.07.دو ر أ ريكي للبر يل  سجاًل  0.22٪ أو 10..يناير( أعلى بي 
 الجمعة الثال ين  ن  هر ديسمبر.

 

ارتفع  أسعار سندات الحكو ة األ ريكية األسبو  الماضيي نيتيييجية ارتيفيا  اليطيلي . هيذا وقيد  «

استمرت السندات األ ريكية بتقديم عا دات أعلى  ن  ثيالتها األوروبية )العا د على السينيدات 
% ( واليابانية )بلغ العا د على السينيدات ليفيتيرة عشير سينيوات 1.7األلمانية لفترة عشر سنوات 

%(. حيث تسبب  بيانات سو  العقارات المخيبة في الو يات المتحدة األ ريكية في  يادة 1.11
الطل  على  الذ آ ن. ارتفع  أذونات الخزينة األ ريكية لألسبو  الثاني على التوالي، لينخفض 

٪ خالل األسبو  ليغلق عند 22..نقطة أسا  أو  ..3العا د على األذونات لفترة عشر سنوات بي 
 ( يوم الجمعة الثال ين  ن  هر ديسمبر الماضي. .710٪ )األدنى  نذ عام .7.11

 

 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف  لي  فيي األسيبيو   .72 سجلة الو يا  المتحدة ا مريكية تراجع   لبات إعالة البطالة في 
أليف  يلي  فيي  .72المنتهي في الرابع والعشرين  ن  هر ديسمبر كما هو  يتيوقيع  يقيارنية بيي 

٪ خالل  هر ..7األسبو  السابق ل . انخفض   بيعات المنا ل المعروضة للبيع بمعدل  هري قدره 
٪ خالل  هر أكتوبر. ا داد  خزو  تجارة الجملة خالل  هر 1.0نوفمبر  قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 

٪ 1.0-٪ )تقديرات أولية(  قيارنية بياليتيراجيع اليميعيدل بيا رتيفيا  إليى 1.3نوفمبر بمعدل  هري قدره 
خالل  يهير  0كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر. ارتفع الم  ر الصناعي لفيدرالي ريتشموند  سجاًل 

 خالل  هر نوفمبر. 1، وبعد أ  سجل .ديسمبر  قارنة بالتوقعات التي سجل  

 

 المملكة المتحدة واليابا  

٪ 1.0خالل  هر ديسيميبير بيميعيدل  يهيري قيدره المملكة المتحدة  ارتفع    ر أسعار المنا ل في
 قارنة بحالة  ن عدم التغير خالل  هر نوفمبر ) عدل با نخفياض  ين نيميو بيميعيدل  يهيري قيدره 

٪ خالل  هر ديسمبير  يقيارنية ..1٪(. أ ا على أسا  سنوي، فقد سجل الم  ر ارتفاعًا بمعدل 1.0
٪ خالل  هر نوفمبر و قارنة بالتوقعات بينيميو بيميعيدل سينيوي قيدره 1.1بنمو بمعدل سنوي قدره 

..0.٪ 

 

٪ خيالل .٪  يقيارنية بيي 0..ارتفع  عدل البطالة ارتفاعًا  فيفًا خالل  هر نوفمبر  سجاًل اليابان، في 
٪ وفقًا للتيقيدييرات األولييية لشيهير ..0 هر أكتوبر. سجل اإلنتاج الصناعي نموًا بمعدل  هري قدره 

نوفمبر  قارنة بحالة  ن عدم التغير خالل  هر أكتوبر، و قارنة بالتوقعات بنمو بمعدل سنوي قيدره 
٪  قيارنية بيالينيميو 2.2٪. ا داد عدد المنا ل في  ور البناء خالل  هر نوفمبر بمعدل سنوي قدره 0.2

٪ كمعدل سينيوي خيالل  يهير أكيتيوبير. تسيار  تضيخيم  ي  ير أسيعيار 0..0المعدل با نخفاض إلى 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكيتيوبير. وليدى 1.0٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بي ..1المستهل   سجاًل 

٪ خالل  هير 1.1استثناء األ ذية الطا جة، سجل    ر أسعار المستهل  تراجعًا بمعدل سنوي قدره 
نوفمبر،  ما اًل لما سجل  خالل  هر أكتوبر. ا دادت  بيعات التجز ة خالفًا للتوقعات بمعيدل  يهيري 

 ٪ خالل  هر أكتوبر...7٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 1.7قدره 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

  نطقة اليورو 

٪ خيالل  يهير نيوفيميبير، 1.0نموًا بمعدل سنوي قدره منطقة اليو و في  M3سجل  الكتلة النقدية 
٪ كمعدل سنوي والمما ل للمسيجيل خيالل  يهير أكيتيوبير. انيخيفيض 1.1وهو أعلى  ن المتوقع عند 

٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بالتراجع المعيدل ..1   ر أسعار المنتج في إيطاليا بمعدل سنوي قدره 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر.  سجل    ر  قة المسيتيهيلي  ارتيفياعيًا  ييير 1.2-با نخفاض إلى 

خيالل  يهير  012خالل  هر ديسمبر  قارنة بالقراءة المعيدلية بيا نيخيفياض إليى  000.0 توقع إلى 

 017.7خالل  هر ديسمبير  يقيارنية بيي  ...01نوفمبر. ارتفع    ر الثقة في قطا  التصنيع  سجاًل 
 ..011. تراجع    ر  اليثيقية بيا قيتيصياد إليى 010.0خالل  هر نوفمبر، في حين سجل  التوقعات 

تسيار  تضيخيم  ي  ير أسيعيار إ بببانبيبا، خالل  يهير نيوفيميبير. فيي  010.1خالل  هر ديسمبر  ن 
٪ 1.2٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر )تيقيدييرات أولييية( بيعيد أ  سيجيل ..0المستهل   سجاًل 

٪ كمعدل سنوي. ارتفع    ر أسيعيار 1.3كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر، و قارنة بالتوقعات عند 
٪ وفقًا للتقديرات األولييية لشيهير 0.1المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل  هر ..1٪ كمعدل سنوي(  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 0ديسمبر )أعلى  ن المتوقع عند 
 نوفمبر.

 

 األسوا  النا ئة 

 ليار دو ر أ ريكي وذل  وفيقيًا ليليتيقيدييرات  ..23فا ضًا بمبلغ قدره الصيني سجل الحسا  الجاري 
 ليار  20.7األخيرة للربع الثالث  ن العام المنصرم، بينما سجل  التقديرات األولية فا ضًا بمبلغ قدره 

٪ وفقًا للتقيدييرات األخيييرة 1.1دو ر أ ريكي. سجل ا قتصاد الروسي انكما ًا بمعدل سنوي قدره 
 كما هو  توقع،  ما اًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. 7102للريع الثالث  ن عام 

 ليار دو ر أ ريكي وذل   23.0. ن الذه  والعمالت األجنبية  يادة حتى الرو ي سجل ا حتيا ي 
 يليييار دو ر أ يرييكيي  23.في األسبو  المنتهي في الثالث والعشرين  ن  هر ديسمبر  قارنة بي 

٪ 1..في األسبو  السابق ل . تبا أ تضخم    ر أسعار المستهلي  بيأكيثير  ين اليميتيوقيع  سيجياًل 
٪ كيميعيدل سينيوي خيالل  يهير 0..كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األولية لشهر ديسمبر  قيارنية بيي 

خالل  هر ديسميبير  2...نوفمبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي خالفًا للتوقعات  سجاًل 
خالل  يهير  ..2.خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات الخد ي  سجاًل  2... قارنة بي 

 2.2.خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر  ديري المشيتيرييات اليميركي   سيجياًل  1.2.ديسمبر  قارنة بي 

 خالل  هر نوفمبر. 0...خالل  هر ديسمبر  قارنة بي 

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

 ن الموجودات األجنبية خالل  هر نوفمبر إلى مؤ سة النقد العربي السعودي  انخفض احتيا ي 
 ليار دو ر أ ريكي خالل  يهير أكيتيوبير. نيمي  اليكيتيلية  ..7113 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بي  ..0303
٪ 1.1٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 1.0بمعدل سنوي قدره  M3النقدية 

 يليييو   7700كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر. سجل الحسا  الجاري السعودي فا ضًا بمبيليغ قيدره 

 يليييو   2317 قارنة بالعجز المعدل با نخيفياض إليى  7102دو ر أ ريكي في الربع الثالث  ن عام 
 دو ر أ ريكي في الربع السابق ل .

٪ خالل  هير أكيتيوبير  يقيارنية 1.03نموًا بمعدل سنوي قدره الكويت في  M3حقق  الكتلة النقدية   
٪ كمعدل سنيوي خيالل  يهير أكيتيوبير. تيبيا يأ تضيخيم  ي  ير أسيعيار 2..7بنمو بمعدل سنوي قدره 

٪ كيميعيدل 27..٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر  قيارنية بيي 1..المستهل  بشكل  فيف  سجاًل 
٪ خالل  هير 2..1بمعدل سنوي قدره قطر في  M2سنوي خالل  هر أكتوبر. تراجع  الكتلة النقدية 

سيجيل اليميييزا  اليتيجياري تركيا ٪ خالل  هر أكتوبر. في 1.2نوفمبر  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 
 ليار دو ر أ يرييكيي تيوقيعيات(  1.01- ليار دو ر أ ريكي خالل  هر نوفمبر ) 1.00عجزًا بمبلغ قدره 

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر أكتوبر. 1.03 قارنة بالعجز المعدل با رتفا  إلى 
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 العمال  ا جنبية  اإل الق ا  بو ي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قابل الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمال  ا جنبية  اإل الق ا  بو ي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الدو ر األ ريكي  قابل الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أ واق النف    اإل الق ا  بو ي 
سعر البر يل بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الذه   اإل الق ا  بو ي 
دو ر أ ريكي لكل أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 العا د  لى السندا  السيادية  اإل الق ا  بو ي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 العا د  لى السندا  السيادية  اإل الق ا  بو ي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.7711 1.8090 1.30 GOLD - SPOT 1,147.50 1.25%

  3 - Month 0.9979 2.0370 1.50 SILVER - SPOT 15.93 1.11%

  6 - Month 1.3177 2.2190 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,693.00 (1.51%)

  9 - Month - 2.4060 1.70 COPPER - LME 3 MTH 5,535.50 1.22%

  12 - Month 1.6873 2.4290 1.80 WTI - NYMEX 53.72 1.32%

BRENT - ICE 56.82 3.01%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.234 4.6275 0.47%   S&P 500 2,239 (1.10%)

EUR / USD 1.0517 3.9439 0.58%   Dow Jones 19,763 (0.86%)

AUD / USD 0.7208 2.7030 0.45%   NASDAQ 5,383 (1.46%)

USD / CHF 1.019 3.6801 (0.73%)   FTSE 100 7,143 1.06%

USD / CAD 1.3441 2.7900 (0.68%)   DAX Index 11,481 0.27%

USD / JPY 116.96 0.0321 (0.32%)   CAC Index 4,862 0.47%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,114 (1.61%)

USD / SAR 3.7518 1.0000 0.02%   TASI  Index 7,210 1.73%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Sun 01 / 01 04 : 00 CH مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec 51.5 51.7

Mon 02 / 01 11 : 55 GE مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec F 55.5 55.5

Mon 02 / 01 12 : 00 EC مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec F 54.9 54.9

Tue 03 / 01 04 : 45 CH مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec 50.9 50.9

Tue 03 / 01 10 : 45 FR مؤشر أسعار المستهلك Dec P 0.80% 0.50%

Tue 03 / 01 11 : 55 GE التغير في أرقام البطالة Dec -5k -5k

Tue 03 / 01 12 : 30 UK مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec 53.3 53.4

Tue 03 / 01 16 : 00 GE مؤشر أسعار المستهلك Dec P 1.40% 0.80%

Tue 03 / 01 17 : 45 US مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec F 54.2 54.2

Tue 03 / 01 18 : 00 US مديري إدارة التوريد الصناعي Dec 53.7 53.2

Wed 04 / 01 03 : 30 JN مؤشر مديري المشتريات  الصناعي Dec F -- 51.9

Wed 04 / 01 15 : 00 US طلبات الرهن العقاري Dec-30 -- 2.50%

Fri 06 / 01 16 : 30 US التغير في عدد الوظائف غير الزراعية Dec 178k 178k

Fri 06 / 01 16 : 30 US معدل البطالة Dec 4.70% 4.60%

Fri 06 / 01 18 : 00 US طلبيات السلع المعمرة Nov F -4.60% -4.60%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقيريير تيعيبير عين وجيهية نيظيره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأ ر بشكل  يبيا ير أو  ييير  يبيا ير بيتيوصيييات  يحيددة أو 

  وجهات نظر  عينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقي  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فيي حيال   7102   ديسمبر     0.. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   7102   يناير     17يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

ني  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الير يم  ين أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  و وقة وذات  صداقية عيالييية ، فين  بيني  اليبيالد   يضيمين 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعيوديية لين ييكيو  بيني  اليبيالد أو أي  ين فيروعي  أو  يركياتي 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نيو   كيا  عين أيية خسيارة أو ضيرر نياجيم عين  اسيتيخيدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حال اختالف محتوى النص الموجود بالل ة العربية  ن ذلك الموجود بالل ة اإلنكليزية يرجى ا تماد النص ا صلي ) الل ة اإلنكليزية( 

 الصفحة  6 7102يناير   17أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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