
 

 7102يوليو  24 

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   

 التغيرات األسبوعية  قاب  الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

فيي األسيبيو  اليمياضيي  -السيد  اريو درا ي  -فش  ر يس البن  المركزي األوروبي  «

خالل اجتما  صنا  السياسة النقدية في إقنا  اليميسيتينيميريين بيز  اليميركيزي األوروبيي 
"ليس في عجلة  ن أ ره فيما يخص  تقليص برنا ج التحفيز النيقيدي اليحياليي نلي  أ  
 عد ت التضخم الحالية بحاجة لالرتفا  قب  التفكير في تغيير السياسة الحالية. اعيتيميد 
السيد درا ي نهجًا يتسم بالحذر في لغة السياسة النقدية بيييد أ  األسيوا  تيجياهيلي  
لهجة السيد درا ي التحذيرية  توقعة أ  يعلن اليميركيزي األوروبيي قيرييبيًا عين تشيدييد 

 وقف سياست  النقدية .أدى تزخير التصوي  عيليى بيرنيا يج اليرعيايية الصيحييية ) يوضي  
الخالف( في الو يات المتحدة األ ريكية، دورًا ر يسيًا في دف  الدو ر األ يرييكيي إليى 

 أدنى  ستويات   نذ يونيو  ن العام الماضي.

 

انخفض    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر اليذي ييقيييس أداء اليدو ر األ يرييكيي أ يام  «

نقطة( خالل األسبو ،  غلقا جليسية  1..0% )أو 1..0العمالت الر يسة األخرى( بنسبة 
نقطة في الحادي والعشرين  ن  هر يوليو،  قارنية بي  31..6تداو ت  األسبوعية عند 

عند إ ال  األسبو  الذي سبق . أ لق الننا ي اليورو / دو ر األسبو  عند أعيليى  95.15
نيقيطيةم،  يغيليقيا جيليسية  .06% ]أو 0.13 ستويات   نذ عا ين تقريبًا  رتفعا بنسبية 

 . 7102يوليو  70دو ر لليورو يوم الجمعة،  .0.011التداول عند 
 

تراجع  أسعار النفط الخام خالل األسبو  بعد صدور تقريٍر أ ار إلى ارتفا  اليميعيروض  «

 النفطي لدول أوب  إلى  ستوى هو األعلى  نذ ديسمبر العام الماضي، 
 
 
 “ 

البن  المركزي األوروبي هو البن  
المركزي لدول  نطقة اليورو وهو 

الجهة المس ولة عن إدارة السياسة 

النقدية في  نطقة اليورو والتي 
 دولة أوروبية. 06تتكو   ن 

                     

                      ” 
 



 الصفحة  2 7102يوليو  72أبحاث 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   

 ليو  بر ي  نفط يو يًا. هذا وقيد  ..حيث ُيتوق  أ  يتجاوز  توسط اإلنتاج اليو ي لشهر يوليو  «

تراج   خزو  الخام األ ريكي  ن جهة أخرى لألسبو  النالث على التوالي، حيث سج  انخيفياضيًا بي 

 ليو  بر ي . انخفض خام  ر  تكسا  الوسيط لعقيود  261.17 ليو  بر ي  نفطي إلى  .2.2
دو ر أ ريكي للبر ي . بييينيميا سيجي  خيام  21.22دو ر(  سجاًل  1.22% )أو 0.11 هر سبتمبر بي 

دو ر  23.11دو ر أ ريكي للبر ي  ليص  إلى  1.31% أو 0.22برن  في نهاية األسبو  ارتفاعًا بي 
 .7102أ ريكي ونل  يوم الجمعة الحادي والعشرين  ن  هر يوليو 

 

عدم قدرة الحكو ة األ ريكية على اعتماد اإلصالحات الالز ة فيما يخص برنا ج الرعاية الصحية قد  «

زاد  ن حدة الشكوك فيما يخص قدرتها على إجراء تعديالت على النظام الضيرييبيي قيبي  نيهيايية 
نيقيطية أسيا  أو  6.1العام. تراج  العا د على أنونات الخزينة األ ريكية لفيتيرة عشير سينيوات بيي 

% ونل  في الحادي والعشرين  ن  هر يوليو 7.7.3% خالل األسبو  ليسج  عند اإل ال  2.12
 الجاري.

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

أ ف  ..7تراجع  طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األ ريكية إلى  ا دو  التوقعات  سجلة 
طل  في األسبو  المنتهي في الخا س عشر  ن  هر يوليو  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

% ونل  في ..1ألف طل  في األسبو  السابق ل . ارتفع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره  723
% في األسبو  2.2األسبو  المنتهي في الراب  عشر  ن  هر يوليو  قارنة بتراج  بمعدل قدره 

ألف  نزل  0701السابق ل . ازداد عدد المنازل قيد البناء خالل  هر يونيو بزكنر  ن المتوق   سجاًل 
أ ف خالل  هر  ايو. حقق الم  ر الر يس نموًا بمعدل  0077 قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

%( خالل  هر يونيو  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 1.2% )أعلى  ن المتوق  عند 1.1قدره 
 06.3خالل  هر يوليو ونل   ن  6.3الصناعي إلى  Empire% خالل  هر  ايو. تراج     ر 1.7

خالل  هر يونيو. انخفض    ر النظرة المستقبلية لقطا  األعمال الصادر عن فيدرالي فيالديلفيا 
خالل  هر يونيو. تراج     ر أسعار  72.1 قارنة بي  06.1خالل  هر يوليو بزكنر  ن المتوق   سجاًل 

-% خالل  هر يونيو  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 1.7المستوردات بمعدل  هري قدره 
 % كمعدل  هري خالل  هر  ايو.1.0

 
% كمعدل سنوي خالل  هر يونيو  قارنة بي 0 سجاًل كندا تباطز تضخم    ر أسعار المستهل  في 

% خالل 1.1% كمعدل سنوي خالل  هر  ايو. سجل   بيعات التجز ة نموًا بمعدل  هري قدره ..0
 % كمعدل  هري خالل  هر إبري .1.2 هر  ايو  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

% كمعدل 7.1خالل  هر يونيو  سجاًل المملكة المتحدة تباطز تضخم    ر أسعار المستهل  في 

% 7.2% كمعدل سنوي خالل  هر  ايو. هذا وقد سج  التضخم الجوهري 7.6سنوي  قارنة بي 
% كمعدل سنوي خالل  هر  ايو. ارتف     ر أسعار 7.1كمعدل سنوي خالل  هر يونيو  قارنة بي 

% 1..% خالل  هر يونيو  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره ...المنتج للمخرجات بمعدل سنوي قدره 
%  قارنة بنمو 7.6خالل  هر  ايو. ازدادت  بيعات التجز ة خالل  هر يونيو بمعدل سنوي قدره 

% خالل  هر  ايو. ولدى استنناء وقود السيارات، سجل   بيعات التجز ة 1.6بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر 1.1% خالل  هر يونيو  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره .نموًا بمعدل سنوي قدره 

  ايو.
 
. 



 الصفحة  3 7102يوليو  72أبحاث 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   

% خالل  هر  ايو 1.6تراج     ر إجمالي األنشطة الصناعية في اليابا  بمعدل  هري قدره 
% خالل  هر إبري . تم تزكيد نمو طلبيات عدد اآل ت عند 7.0 قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 

% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يونيو،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات 0.0.
 السابقة لها

 

  نطقة اليورو 

على  عدل الفا دة األساسي على عمليات إعادة التموي  المصرف المركزي األوروبي حافظ 
% 1و عدل الفا دة على تسهيالت اإليدا  و عدل الفا دة على تسهيالت اإلقراض دو  تغيير عند 

% على الترتي ، ونل  في العشرين  ن  هر يوليو الجاري. سج  تضخم    ر 1.71% و1.2-و
% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يونيو كما هو ..0أسعار المستهل  نموًا بمعدل سنوي قدره 

 % كمعدل سنوي.0.2 توق ، في حين تم تعدي  التقديرات السابقة با رتفا  إلى 
 خالل  هر يونيو. ..0-خالل  هر يوليو  قارنة بي  0.2-تراج     ر ثقة المستهل  إلى 

 
خالل  هر  03.1 قارنة بي  02.1خالل  هر يوليو  سجاًل ألمانيا للتوقعات في  ZEWانخفض    ر 

خالل  هر  33خالل  هر يوليو  قارنة بي  31.2للوض  الحالي  سجاًل  ZEWيونيو. كما تراج     ر 
 يونيو.

 

 األسوا  النا ئة 

%  قارنة 1.03خالل  هر يوليو بمعدل  هري قدره البرازيل تراج     ر أسعار المستهل  في 
% 1.01% كمعدل  هري وبعد أ  سج  نموًا بمعدل  هري قدره 1.0-بالتوقعات التي سجل  

خالل  هر يونيو  6370في الشهر السابق ل . سج  إجمالي الوظا ف الجديدة في القطا  الرسمي 
خالل  هر  ايو. سج  الحسا  الجاري خالل  هر  .271.(  قارنة بي 73.11)أق   ن المتوق  عند 

 ليو  دو ر  7332 ليو  دو ر أ ريكي  قارنة بفا ض بمبلغ قدره  1..0يونيو فا ضًا بمبلغ قدره 
 أ ريكي خالل  هر  ايو.

 
%  قارنة 1.6في الرب  الناني  ن العام الجاري نموًا بمعدل سنوي قدره الصيني حقق ا قتصاد 

 %، و ماثاًل لما سجل  في الرب  األول  ن العام نفس .1.3بالتوقعات بنمو بمعدل سنوي قدره 
%  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 2.1ازداد اإلنتاج الصناعي خالل  هر يونيو بمعدل سنوي قدره 

 % خالل  هر  ايو.1.1
% خالل  هر يونيو  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 00ارتفع   بيعات التجز ة بمعدل سنوي قدره 

 % خالل  هر  ايو.01.2
 

 ليار دو ر أ ريكي في  207.1 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي ازداد ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في  201.6األسبو  المنتهي في الساد  عشر  ن  هر يوليو  قارنة بي 

% 1.7% خالل  هر يونيو  ن 1.0تراج   عدل البطالة بشك  طفيف إلى  األسبو  السابق ل .

% خالل  هر يونيو  قارنة بنمو 1..خالل  هر  ايو. ازداد اإلنتاج الصناعي بمعدل سنوي قدره 
% خالل 0.7% خالل  هر  ايو. ازدادت  بيعات التجز ة بمعدل سنوي قدره 1.1بمعدل سنوي قدره 

 % خالل  هر  ايو.1.2 هر يونيو  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 
 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

تراج     ر أسعار المستهل  في المملكة العربية السعودية خالل  هر يونيو بمعدل سنوي قدره 
 % خالل  هر  ايو.1.2%  قارنة بتراج  بمعدل سنوي قدره 1.2



 الصفحة  4 7102يوليو  72أبحاث 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   

% 0.2خالل  هر يونيو بمعدل  هري قدره اإلمارات العربية المتحدة في  M2تراجع  الكتلة النقدية 
 % خالل  هر  ايو.1.0 قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 

 
% خالل  هر يونيو  قارنة بتراج  1.2بمعدل سنوي قدره تركيا انخفض    ر أسعار المستهل  في 

% 01.1% خالل  هر  ايو. تراج   عدل البطالة بزكنر  ن المتوق   سجاًل 1.2بمعدل سنوي قدره 
  % خالل  هر  ار 00.2خالل  هر إبري   قارنة بي 

 

 

 



  

 الصفحة  5 7102يوليو  72أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

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

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قاب  الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أسوا  النفط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البر ي  بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار العقود اآلجلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود اآلجلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الذه   اإل ال  األسبوعي 
دو ر أ ريكي لك  أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي لألونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات  01العا د على السندات الحكو ية األ ريكية استحقا  

 سنوات   01العا د على السندات الحكو ية ا لمانية استحقا  

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات 01العا د على السندات الحكو ية اإليطالية استحقا  

 سنوات   01العا د على السندات الحكو ية اإلسبانية استحقا  

، 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   



 الصفحة  6 7102يوليو  72أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.2322 1.4613 1.09 GOLD - SPOT 1,254.98 2.14%

  3 - Month 1.3144 1.7975 1.53 SILVER - SPOT 16.52 3.31%

  6 - Month 1.4531 2.0513 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,915.00 (0.62%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 6,004.00 1.32%

  12 - Month 1.7357 2.2425 1.93 WTI - NYMEX 45.77 (1.65%)

BRENT - ICE 48.06 (1.74%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2997 4.8739 (0.77%)   S&P 500 2,473 0.54%

EUR / USD 1.1663 4.3736 1.68%   Dow Jones 21,580 (0.27%)

AUD / USD 0.7916 2.9685 1.07%   NASDAQ 6,388 1.19%

USD / CHF 0.9457 3.9653 (1.85%)   FTSE 100 7,453 1.01%

USD / CAD 1.2539 2.9907 (0.83%)   DAX Index 12,240 (3.10%)

USD / JPY 111.13 0.0337 (1.24%)   CAC Index 5,118 (2.25%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 20,100 (0.09%)

USD / SAR 3.7501 1.0000 (0.01%)   TASI  Index 7,261 (0.71%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 24 / 07 10:00 FR مديري المشتريات الصناعي Jul P 54.6 54.8

Mon 24 / 07 10:30 GE مديري المشتريات الصناعي Jul P 59.2 59.6

Mon 24 / 07 11:00 EC مديري المشتريات الصناعي Jul P 57.2 57.4

Mon 24 / 07 16:45 US مديري المشتريات الصناعي Jul P 52.2 52

Tue 25 / 07 11:00 GE مؤشر IFO لمناخ األعمال Jul 114.9 115.1

Wed 26 / 07 11:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي - التغير الفصلي 2Q A 0.30% 0.20%

Wed 26 / 07 11:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي - التغير السنوي 2Q A 1.70% 2.00%

Wed 26 / 07 21:00 US إجتماع البنك الفدرالي األمريكي - سعر الفائدة Jul-26 1.25% 1.25%

Thu 27 / 07 15:30 US طلبات السلع المعمرة Jun P 3.50% -0.80%

Fri 28 / 07 00:00 UK التغير الشهري في أسعار المنازل  Jul -0.20% 1.10%

Fri 28 / 07 08:30 FR الناتج المحلي اإلجمالي 2Q A 0.50% 0.50%

Fri 28 / 07 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين Jul P 0.70% 0.70%

Fri 28 / 07 10:00 SP مؤشر أسعار المستهلكين )اإلتحاد األوروبي( Jul P 1.60% 1.60%

Fri 28 / 07 17 15:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين Jul P 1.50% 1.60%

Fri 28 / 07 17 15:30 US الناتج المحلي اإلجمالي المعدل سنويًا 2Q A 2.50% 1.40%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

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

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتزثر بشك   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.

 إفصاحات إضافية

، إ  فيي حيال   7102/  يوليو /   77. يرج  تاريخ جمي  بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  يوليو  /   72يرج  تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير نل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

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

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بزنها  وثوقة ونات  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 يتحم  أي  س ولية  ن أي نيو   كيا  عين أيية خسيارة أو ضيرر نياجيم عين  اسيتيخيدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية طن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اطتماد النص األصلي ) اللغة اإلنكليزية( 

 الصفحة  7 7102يوليو  72أبحاث 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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