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قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]
  

ة ، أو في يزيتم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجل

 حال عدم وضوح األفكار المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية.

، المملكة العربية السعودية  8602جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
 يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إخالء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.

 الت يرات األسبوعية مقابل الدو ر األمريكي
األسواق الر يسية

 األبحا  اإلقتصادية بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 ألمانيا أمريكا اليوا  الين الباوند اليورو خا  برن  خا  تكسا  الذه 

السلع  العمالت السيادية السندات

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية      

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

 مالمح األسواق العالمية

رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفا دة إلى أعلى مستوى له منذ األزمة المالية األمر الذذي  «

  MPCيشير بوضوح لكو  التضخم ما يزال مصدر قلق ألعضاء لجنة السذيذاسذة الذنذقذديذة  
%. علذى الذجذانذ  0..6% إلى 6.0الذين صوتوا باإلجماع لصالح رفع معد ت الفا دة من 

  سذعذر الذفذا ذدة دو  تذ ذيذيذر عذنذد FEDاألخر من األطلسي ، أبقى ا حتياطي الفدرالي  
%  في اجتماع أغسطس الماضي. في الوق  ذاته شذدد الذفذدرالذي 8  -%  0..0النطاق  

األمريكي على قوة اإلقتصاد األمريكي في بيانه الصادر بعد ا جتماع. األمر الذي يذمذكذن 
اعتباره إشارة واضحة لمضي الفدرالي األمريكي من أجل رفع معد ت الفا دة مذرة أخذرى 

 في ا جتماع القاد  في سبتمبر من العا  الجاري.“ ربما”
 

ارتفع مؤشر الدو ر األمريكي لألسبوع الثاني على التوالي مسجاًل نذمذوًا بذمذعذدل قذدره  «

نقطة وذلك يو  الجمعة الثالث  00..0نقطة. هذا وقد أغلق المؤشر عند  0..6٪ أو 6.08
في إغذالق األسذبذوع الذمذنذصذر . أمذا الذجذنذيذه  .0..0من شهر أغسطس الجاري مقارنة بذ 

اإلسترليني فقد شهد أسوأ أداء أسبوعي له منذ الخامس عشر من شذهذر يذونذيذو، حذيذث 
أثرت حالة عد  اليقين المحيطة بظروف انسحذا  بذريذطذانذيذا مذن ا تذحذاد األوروبذي عذلذى 
النظرة المستقبلية للجنيه، خاصة بعد أ  أشار حاكم بنك إنكلترا الذمذركذزي إلذى أ  اعذتذمذاد 
التشدد في السياسة النقدية سيكو  تدريجيًا وبأ  بنك إنكلترا سيكو  مستعدًا ألي نتا ذ  

٪ 0..6محتملة من عملية ا نسحا . تراجع ثنا ي الجنيه اإلسترليني/الدو ر األمريذكذي بذذ 
وذلذك يذو  الذجذمذعذة الذثذالذث مذن شذهذر  0.0660نقطة  مسذجذاًل عذنذد اإلغذالق  .06 أو 

 أغسطس.
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تراجع  أسعار النفط لألسبوع الخامس على التوالي بعد صدور تقرير حكومي أظهر ارتذفذاعذًا غذيذر  «

متوقع في المخزو  النفطي للو يات المذتذحذدة وذلذك فذي األسذبذوع الذمذنذتذهذي فذي السذابذع 

والعشرين من شهر يوليو الماضي. هذا وقد أشذارت إدارة مذعذلذومذات الذطذاقذة إلذى زيذادة غذيذر 
مليو  برميل  مقارنة بالتوقعات التي سذجذلذ   0.2متوقعة في مخزو  النقط الخا  وصل  إلى 

مليو  برميذل. مذن جذهذة الذعذر ،  ...62.تراجعًا بثال  ماليين برميل ، ليصبح إجمالي المخزو  
حفذار فذي  200إلى  200فقد تراجع عدد حفارات النفط الخا  في الو يات المتحدة األمريكي من 

األسبوع المنتهي في الثالث من شهر أغسطس الجاري. تراجع  أسعار عقود خا  غر  تكذسذا  
دو ر أمريكي  للذبذرمذيذل مسذجذلذة  6.86٪  أو 6.80  بذ 8602الوسيط المستقبلية  تسليم سبتمبر 

٪  أو 0..0  بذ 8602دو ر أمريكي للبرميل. كما تراجع برن   عقود مستقبلية تسليم أكتوبر  0..02
دو ر أمريكي وذلك يو  الجمذعذة الذثذالذث  0.0.دو ر أمريكي  للبرميل مسجاًل عند اإلغالق  0.62

 .8602من شهر أغسطس 
 

ارتفع  أذونات الخزينة األمريكية األسبوع الماضي في الوق  الذي تسب  فذيذه تصذاعذد الذتذوتذر  «

التجاري بين الو يات المتحدة األمريكية والصين في زيادة الطل  على مالذ آمن يومي الخميذس 
نذقذطذة  6.0والجمعة الماضيين. أغلق العا د على أذونات الخزينة األمريكية عنذد مسذتذوى أقذل بذذ 

 .8602٪ وذلك في الثالث من شهر أغسطس 8.00٪ مسجاًل .6.0أسا  أو 
 

 أهم البيانات و األحدا  اإلقتصادية خالل األسبوع الماضي  

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا: 
حافظ  اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الو يات المتحدة األمريكية على الحد األعلى لمذعذدل 

 02.0الصناعي بأكثر من المتوقع مسجاًل  ISM٪ دو  ت يير كما هو متوقع. تراجع مؤشر 8الفا دة عند 

خالل شهر يونيو. تم تعديل مؤشذر مذديذري الذمذشذتذريذات الصذنذاعذي  06.8خالل شهر يوليو مقارنة بذ 
فذي تذقذديذرات سذابذقذة.  00.0وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يوليو مذقذارنذة بذذ  00.0با نخفا  إلى 

٪ خالل شهر يونيو مقارنة بذنذمذو بذمذعذدل قذدره ..6سجل  الطلبيات لدى المصانع نموًا بمعدل قدره 

٪ خذالل شذهذر يذونذيذو كذمذا هذو ..6٪ خالل شهر مايو. سجل الدخل الشخصي نموًا بمعدل قذدره ..6
٪ خذالل شذهذر ..6متوقع مماثاًل لما سجله خالل شهر مايو. كما ازداد اإلنفاق الشخصي بمعدل قدره 

٪ خالل شهر مايو. تراجع مؤشذر مذديذري 6.0يونيو كما هو متوقع مقارنة بالنمو المعدل با رتفاع إلى 

خذالل  0..0خالل شهر يذولذيذو مذقذارنذة بذذ  00.0المشتريات الصناعي في كندا بشكل طفيف مسجاًل 
  شهر مايو.

 
 المملكة المتحدة واليابان:

٪ كما هو متوقع وذلك في الذثذانذي مذن 0..6٪ إلى 6.0عمل بنك إنكلترا على رفع معدل الفا دة من 
 00.شهر أغسطس الجاري. هذا وقد أبقى البنك على المبلغ المستهذدف لشذراء الذمذوجذودات عذنذد 

خذالل شذهذر  .0مليار جنيه إسترليني كما هو متوقع. تراجع مؤشر مديري المشتريات الصنذاعذي إلذى 
خالل شهر يونيو. ارتفع معدل البطالة في اليابا   0..0يوليو مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفا  إلى 

٪ خالل شهر مايو. تراجع اإلنتاج الصناعي في اليابا  بمعذدل 8.8٪ خالل شهر يونيو مقارنة بذ ..8إلى 
 ٪ خالل شهر مايو.6.8٪ خالل شهر يونيو مقارنة بتراجع بمعدل شهري قدره 8.0شهري قدره 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يوليو مقارنة بذ  08.0ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي مسجاًل 
 في تقديرات سابقة. 00.0
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 منطقة اليورو:
٪ مذقذارنذة 6.0سجل ا قتصاد األوروبي في الربع الثاني من العا  الجاري نموًا بمعدل ربذعذي قذدره 

٪ 8.0٪ في الربع السابق له. سجل  توقعات مؤشر أسعار المستذهذلذك ..6بنمو بمعدل ربعي قدره 
٪ كمعدل سنوي خالل شهر يونيو. تم تأكيد مؤشر مديذري 8كمعدل سنوي خالل شهر يوليو مقارنة بذ 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يوليو كما هو متوقع. تم تأكيد مذؤشذر  00.0المشتريات الصناعي عند 
وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يوليو كما هو متوقع. حافظ  طذلذبذات إعذالذة  6.0-ثقة المستهلك عند 

٪ خالل شهر يوليو كما هو متوقع. تذبذاطذأ تضذخذم مذؤشذر 0.8البطالة في ألمانيا على مستواها عند 

 ٪ خالل شهر يونيو.8.0٪ كمعدل سنوي خالل شهر يوليو مقارنة بذ 8أسعار المستهلك مسجاًل 
وفقًا للتقديذرات األخذيذرة لشذهذر  00.0تم تعديل مؤشر مديري المشتريات الصناعي با نخفا  إلى 

في تقديرات سابقة. تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا مسجاًل  0..0يوليو مقارنة بذ 
٪ خذالل شذهذر يذونذيذو. تذم تذعذديذل مذؤشذر مذديذري 8٪ كمعدل سنوي خالل شهر يوليو مقارنة بذ 8.0

فذي  00.0وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يوليذو مذقذارنذة بذذ  00.0المشتريات الصناعي با رتفاع إلى 
٪ وذلك في الربع الثاني من 6.8تقديرات سابقة. سجل ا قتصاد اإليطالي نموًا بمعدل ربعي قدره 

 ٪ في الربع السابق له.6.0العا  الجاري كما هو متوقع مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدره 
خالل شهر يوليو مذقذارنذة بذ  00.0تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بأكثر من المتوقع مسجاًل 

 خالل شهر يونيو. 00.0
 
 

 األسواق الناشئة:
٪ دو  ت يير كما هو متوقع وذلك فذي 0.0حافظ المصرف المركزي البرازيلي على معدل الفا دة عند 

٪ كذمذعذدل شذهذري خذالل 00.0األول من شهر أغسطس. ازداد اإلنتاج الصناعي بمعدل شهري قذدره 
٪ في الشهر السابق له. سذجذلذ  نسذبذة صذافذي 06.0شهر يونيو مقارنة بتراجع بمعدل شهري قدره 

٪ خذالل 00.0٪ خالل شهر يونيو مقارنة بذ ..00الدين إلى النات  المحلي اإلجمالي ارتفاعًا طفيفًا إلى 
 0.2.خالل شهر يوليو مقذارنذة بذذ  06.0شهر مايو. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي مسجاًل 

خالل شهر يونيو. عمل البنك ا حتياطي الهندي على رفع معدل الفا دة على عملذيذات إعذادة الشذراء 
 ٪ على الترتي .0.80٪ و0.06٪ إلى 0٪ و0.80وعمليات الفا دة على عمليات الريبو من 

خذالل شذهذر  00.0خالل شهر يوليو مقارنة بذذ  08.0تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي مسجاًل 
خالل شهر يوليو مقارنة  06.2يونيو. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين مسجاًل 

خذالل  2.0.خالل شهر يونيو. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا تراجعًا إلذى  00بذ 
 خالل شهر يونيو. 0.0.شهر يوليو مقارنة بذ 

 

 الخليج العربي والشرق األوسط
مذلذيذار ريذال  02.6.0ازداد صافي الموجودات األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مسجاًل 

مليار ريال سذعذودي خذالل شذهذر مذايذو. سذجذلذ  الذكذتذلذة  0200.0سعودي خالل شهر يونيو مقارنة بذ 
٪ 6.0٪ خالل شهر يونيو مقارنة بنمو بمعدل سذنذوي قذدره 0تراجعًا بمعدل سنوي قدره  M8النقدية 

٪ خالل شهر يونيو 0.00في البحرين بمعدل سنوي قدره  M0خالل شهر مايو. تراجع  الكتلة النقدية 
٪ كمعدل سنوي خالل شهر مايو. سجل  الكتلة الذنذقذديذة 0.0مقارنة بالتراجع المعدل با نخفا  إلى 

M8  خالل شهر يونيو مقارنة بنمو بمعدل سنذوي قذدره 0.80في الكوي  نموًا بمعدل سنوي قدره ٪
مذلذيذار  0.0٪ خالل شهر مايو. سجل الميزا  التجاري التركي خالل شهر يونيو عجزًا بذمذيذلذغ قذدره 60..

مليار دو ر أمذريذكذي خذالل  0...دو ر أمريكي خالل شهر يونيو مقارنة بالعجز المعدل با رتفاع إلى 
٪ كمعدل سنوي خالل شذهذر يذولذيذو 00.20شهر مايو. ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك مسجاًل 

 ٪ كمعدل سنوي خالل شهر يونيو.00.00مقارنة بذ 



 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 الجنيه اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإلغالق األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 اليورو مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 أسواق النفط   اإلغالق األسبوعي 
سعر البرميل بالدو ر األمريكي 

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار العقود ا جلة لخا  غر  تكسا ، سعر اإلغالق األسبوعي

 أسعار العقود ا جلة لخا  برن  ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 الذه   اإلغالق األسبوعي 
دو ر أمريكي لكل أونصة

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األمريكي لألونصة سعر اإلغالق األسبوعي

 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
السندات األلمانية واألمريكية

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 سنوات  06العا د على السندات الحكومية األمريكية استحقاق 

 سنوات   06العا د على السندات الحكومية ا لمانية استحقاق 

 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 سنوات 06العا د على السندات الحكومية اإليطالية استحقاق 

 سنوات   06العا د على السندات الحكومية اإلسبانية استحقاق 
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 2.0793 2.4088 2.31 GOLD - SPOT 1,214.90 (0.76%)

  3 - MONTH 2.3430 2.6088 2.51 SILVER - SPOT 15.42 (0.57%)

  6 - MONTH 2.5248 2.7875 2.69 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,028.00 (2.08%)

  12 - MONTH 2.8274 2.9963 2.90 COPPER - LME 3 MTH 6,206.00 (1.45%)

WTI - NYMEX 68.49 (0.29%)

BRENT - ICE 73.21 (1.45%)

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.3001 4.8754 (0.79%)   S&P 500 2,840 0.76%

EUR / USD 1.1568 4.3380 (0.76%)   DOW JONES 25,463 0.05%

AUD / USD 0.7404 2.7765 0.05%   NASDAQ 7,812 0.96%

USD / CHF 0.9941 3.7723 (0.04%)   FTSE 100 7,659 (0.55%)

USD / CAD 1.2991 2.8866 (0.49%)   DAX INDEX 12,616 (1.90%)

USD / JPY 111.2500 0.0337 0.18%   CAC INDEX 5,479 (0.59%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 22,525 (0.83%)

USD / SAR 3.7505 1.0000 0.01%   TASI  INDEX 8,254 (1.36%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 06 / 08 09:00 GE طلبيات المصانع  Jun -0.50% 2.60% 92

Tue 07 / 08 09:00 GE اإلنتاج الصناعي Jun -0.50% 2.60% 93

Wed 08 / 08 02:50 JN الحساب الجاري Jun ¥1222.2b ¥1938.3b 94

Wed 08 / 08 14:00 US طلبات الرهن العقاري 3-Aug -- -2.60% 92

Thu 09 / 08 04:30 CH مؤشر أسعار المستهلكين / التغير السنوي/ Jul 2.00% 1.90% 97

Thu 09 / 08 15:30 US طلبات إعالة البطالة 4-Aug 220k 218k 98

Fri 10 / 08 02:50 JN مؤشر أسعار المنتجين / التغير السنوي/ Jul 2.90% 2.80% 92

Fri 10 / 08 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي /التغير الفصلي المعدل/ 2Q P 1.40% -0.60% 96

Fri 10 / 08 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي / التغير الفصلي / 2Q P 0.30% -0.20% 97

Fri 10 / 08 10:00 TU رصيد الحساب الجاري Jun -2.98b -5.89b 91

Fri 10 / 08 11:30 UK اإلنتاج الصناعي Jun 0.40% -0.40% 92

Fri 10 / 08 11:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي / التغير الفصلي / 2Q P 0.40% 0.20% 98

Fri 10 / 08 11:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي / التغير السنوي / 2Q P 1.30% 1.20% 97

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *

 الصفحة  5 األبحاث اإلقتصادية  | التقرير اإلقتصادي األسبوعي 



 الصفحة  6 األبحاث اإلقتصادية  | التقرير اإلقتصادي األسبوعي 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح محلل  المحللين  األبحا  المسؤول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقذريذر تذعذبذر عذن 
وجهة نظره وحده في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مباشر أو غذيذر مذبذاشذر 

بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر المؤلف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك البالد وهي 
 عرضة للت يير في أي وق  دو  سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

/  أغسذطذس /   .6. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    8602/  أغسطس  /   60يرجع تاريخ التقرير  إلى  
 ، إ  في حال تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.  8602

 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير ألغرا  المعلومات فقط.   ينب ي أ  يفسر على أنه عر  للبيع أو للشراء  أو لالشتراك في أي استثذمذار. عذلذى 
الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، فإ  
بنك البالد   يضمن اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنذك الذبذالد 

أو أي من فروعه أو شركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع  كا  عذن أيذة 
 خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدا  المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

 

في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلللي ) اللللغلة 
 اإلنكليزية( 

 ت م   إ ع د ا د   ا ل ت ق ر يلر   ا إل يلتلصلا د ي   ا أل سلبلو علي   و تلحلر يلر     م ن   يلب     : 

  

 عبد الكريم إبراهيم القادري 

 مدير الدراسات اإلقتصادية 

aialkadri@Bankalbilad.com 

+000 00 ..0 280.    +000 0. 802 2000 

 ي ا ة م ة   ا ت صلا ال ت   ا للخلز يلنلة   

 

 العمالت األجنبية

+000 00 ..0 2828 

+000 00 ..0 2222 Ext. 0.8. 

Fxdesk@bankalbilad.com  

 

 أسواق النقد

+000 00 ..0 2000 

+000 00 ..0 2222 Ext. 0.8. 

MMDesk@bankalbilad.com  

  

 المبيعات واألوراق النقدية

+000 00 ..0 2226 

SalesDesk@bankalbilad.com  
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