
 

 7102ديسمبر  04 

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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   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

  ال ح األسوا  العالمية 

 رر  جلس الشيوخ األ ريكي خالل األسبو  الماضي  شرو  اإلصالح الضرريربري الرذي  «

% 53طال انتظاره حيث وافق المجلس على تخفيض  عدل الضرا   على الشركات  ن 
% حيث يهدف المشرو  الجديد إلى خلق نمو اقتصادي  ستدام ورفع  عد ت 71إلى 

األجور الحالية. أبدى المستثمرو  حماسهم إزاء هذه الرترغريررات فري حريرن أنرهرم  ضروا 
 الطرف عن ا رتفا  المحتم  في عجز الموازنة في المستقب 

  

ارتفع    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يتتبع أداء الدو ر األ ريكي  قاب  العمالت  «

 1.015%إلى قيمتر  )أو 1.00الر يسية األخرى( للمرة األولى  نذ ثالثة أسابيع ليضيف 
نقطة وذل  في  طلع  هر ديسمبرر  97.29نقطة(  غلقًا جلسة تداو ت األسبو  عند 

في األسبو  السابق ل  .في  نطقة اليورو , انخفض  الرعرمرلرة  97.22الجاري  قارنة بر 
 تضاربة عن توص  الرمرمرلركرة   األوروبية المشتركة خالل تداو ت األسبو  وسط تقارير

المتحدة وا تحاد األوروبي إلى صيغة نها ية فيمرا يرخرص فراترورة خرروا برريرطرانريرا  رن 
نرقرطرة  سرجراًل عرنرد  52٪ أو 1.50ا تحاد األوربي تراجع اليورو / دو ر خالل األسبو  بر 

دو ر أ ريكي لليورو الواحد وذل  يوم الجمعة األول  ن  هر ديسمبر  0.0291اإل ال  
 الجاري.

 

ارتفع ثنا ي جني  إسترليني / دو ر أ ريكي بمعدل هو األعلى  نذ سبعة أسابيع، حريرث  «

دو ر أ ريكي للجني  اإلسترلينري  0.5422نقطة( ليغلق عند  041٪ )0.13سج  ارتفاعًا بر 
 )األعلى  نذ سبتمبر(. 7102الواحد وذل  يوم الجمعة األول  ن  هر ديسمبر 

 

“ 

    ر  ديري المشتريات الصناعي 
يقيس هذا الم  ر صحة ا قتصاد 

حيث يتم تعق   لقطا  التصنيع
بعض المتغيرات في جميع 

القطاعات الر يسية والتي تشم   
اإلنتاا والطلبيات الجديدة 

 والتوظيف واألسعار .
  

                    

                      ” 
 



 الصفحة  2 7102ديسمبر  4أبحاث 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   

اتفق   جموعة دول أوب  وروسيا األسبو  الماضي على تمديد اتفا  تخفيض اإلنتاا النفطري  «

 ليو  بر ي  نفطي يو يًا بين أوب  وروسيا  0.2)تم اعتماد ا تفا  األساسي لتخفيض اإلنتاا بر 
. أنرهرى الرنرفرط الرخرام ترداو ت 7102( لمدة تسعة أ هر إضافية حتى ديسمبرر 7101خالل عام 

األسبو  على انخفاض نتيجة لتخوف المستثمرين  ن إ كانريرة عردم ترجرديرد ا ترفرا  فري بردايرة 
األسبو  وعلى الر م  ن   كاس  الخام خالل نهاية األسبو  فإنها لرم تسرترطرع ترغرطريرة خسرا رر 

دو ر أ رريركري  1.39٪ أو 0( بر 7102بداية األسبو . تراجع خام  ر  تكسا  الوسيط )عقود يناير 
 1.05٪ أو 1.71برر  7102دو ر أ ريكي. كما تراجع خام برن  لعقود ينرايرر  32.51للبر ي   سجاًل 

دو ر أ ريكي وذل  يوم الرجرمرعرة األول  رن  15.25دو ر أ ريكي لألسبو   سجاًل عند اإل ال  
 .7102 هر ديسمبر 

 

تأرجح  أذونات الخزينة األ ريكية بين الربح الخسارة خالل األسبو . حريرث ترم ترعردير  ا نرخرفراض  «

المسج  في بداية األسبو  يوم الجمعة بعد صدور تقارير تدين الر يس السابق لأل ن  القرو ري  
بتقديم  علو ات  ير صحيحة لمكت  التحقيقات الفيدرالي. ارتفع الرعرا رد عرلرى أذونرات الرخرزيرنرة 

٪  سجاًل عرنرد اإل رال  1.20نقطة أسا  آو  0.91األ ريكية لفترة عشر سنوات خالل األسبو  بر 

 ٪ وذل  في األول  ن  هر ديسمبر الجاري. 7.517

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

٪ )نسبة سنوية( وذل  وفقًا للتقديرات الثانية 5.5سج  ا قتصاد األ ريكي نموًا بمعدل ربعي قدره 

 ٪ كمعدل ربعي في التقديرات السابقة لها.5للربع الثالث  ن العام الجاري  قارنة بر 

خالل  11.7خالل  هر نوفمبر  قارنة بر  15.9تراجع    ر  ديري المشتريات لمدينة  يكا و  سجاًل 

٪ )نسبة سنوية( وذل  في الربع 0.2 هر أكتوبر. حقق ا قتصاد الكندي نموًا بمعدل ربعي قدره 

٪ كمعدل ربعي في الربع السابق 4.5الثالث  ن العام الجاري  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

٪. سج     ر  ديري المشتريات الصناعي 0.1ل . في حين توقع ا قتصاديو  نموًا بمعدل قدره 

 خالل  هر نوفمبر. 34.4خالل  هر أكتوبر إلى  34.5ارتفاعًا طفيفًا  ن 

 

 المملكة المتحدة واليابا  
ألفًا  14.1تراجع   وافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى  ا دو  التوقعات، حيث سجل  

ألفًا خالل  هر سبتمبر. ارتفع    ر  11.0خالل  هر أكتوبر  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

خالل  31.1 قارنة بر  32.7 ديري المشتريات الصناعي خالل  هر نوفمبر خالفًا للتوقعات  سجاًل 

(. ازداد اإلنتاا الصناعي في اليابا  بمعدل  هري قدره 31.5 هر أكتوبر )قراءة  عدلة با رتفا   ن 

٪ خالل  هر سبتمبر. 0٪ وفقًا للتقديرات األولية لشهر أكتوبر  قارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 1.3

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر كما هو  توقع 7.7تباطأ تضخم    ر أسعار المستهل   سجاًل 

 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبر.1.2 قارنة بر 

 

  نطقة اليورو 
٪ خالل  هر 2.9٪  قارنة بر 2.2انخفض  عدل البطالة في  نطقة اليورو خالل  هر أكتوبر  سجاًل 

٪ خالل  هر نوفمبر 0.3سبتمبر. ارتفع  توقعات    ر أسعار المستهل  بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر، و قارنة بالمتوقع عند 0.4 قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

 ٪ كمعدل سنوي.0.1

 
 



 الصفحة  3 7102ديسمبر  4أبحاث 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   

  نطقة اليورو 

٪ خالل  هر 2.9٪  قارنة بر 2.2انخفض  عدل البطالة في  نطقة اليورو خالل  هر أكتوبر  سجاًل 

٪ خالل  هر نوفمبر 0.3سبتمبر. ارتفع  توقعات    ر أسعار المستهل  بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر، و قارنة بالمتوقع عند 0.4 قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

 وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر. 1.0٪ كمعدل سنوي. تم تأكيد    ر ثقة المستهل  عند 0.1

وفقًا للتقديرات  11.0تم تعدي     ر  ديري المشتريات الصناعي لشهر نوفمبر با رتفا  إلى 

 في تقديرات سابقة. 11األخيرة  قارنة بر 

 

٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 0.2تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في ألمانيا  سجاًل 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر. تم تأكيد    ر  ديري 0.1األولية لشهر نوفمبر  قارنة بر 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر. حقق ا قتصاد الفرنسي نموًا  17.3المشتريات الصناعي عند 

٪ وفقًا للتقديرات األولية للربع الثالث  ن العام الجاري  ماثاًل لما سجل  في 1.3بمعدل ربعي قدره 

٪ 0.0٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر كما هو  توقع  قارنة بر 0.7الربع السابق ل . سج  التضخم 

 32.2كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر. تم تعدي     ر  ديري المشتريات الصناعي با رتفا  إلى 

 في تقديرات سابقة لها. 32.3وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر  قارنة بر 

 

٪ كمعدل سنوي وفقًا 0.2تم تعدي  نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإليطالي با نخفاض إلى 

٪ كمعدل سنوي في تقديرات سابقة. تم 0.2للتقديرات األخيرة للربع الثالث  ن العام الجاري  ن 

٪ كمعدل ربعي وفقًا للتقديرات األخيرة للربع 1.2تأكيد نمو الناتج المحلي اإلجمالي في إسبانيا عند 

٪ كمعدل سنوي 0.1الثالث  ن العام الجاري. حافظ تضخم    ر أسعار المستهل  على  ستواه عند 

٪ كمعدل سنوي. ارتفع 0.2وفقًا للتقديرات األولية لشهر نوفمبر  قارنة بالتوقعات التي سجل  

خالل  هر نوفمبر )أق   ن التوقعات(  قارنة بر  31.0   ر  ديري المشتريات الصناعي  سجاًل 

 خالل  هر أكتوبر. 33.2

 

 األسوا  النا ئة 

٪  قارنة 1.0حقق ا قتصاد البرازيلي في الربع الثالث  ن العام الجاري نموًا بمعدل ربعي قدره 

٪ كمعدل ربعي في الربع الثاني  ن العام نفس . ارتفع    ر 1.2بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

خالل  هر أكتوبر. ارتفع  30.7خالل  هر نوفمبر  قارنة بر  35.3 ديري المشتريات الصناعي  سجاًل 

خالل  31.5خالل  هر نوفمبر  قارنة بر  37.1   ر  ديري المشتريات الصناعي في الهند  سجاًل 

 30.2 هر أكتوبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي في الصين خالل  هر نوفمبر  سجاًل 

تراجعًا بأكثر  Caixinخالل  هر أكتوبر. سج     ر  ديري المشتريات الصناعي وفق  30.3 قارنة بر 

خالل  هر أكتوبر. ارتفع    ر  ديري  30خالل  هر نوفمبر  قارنة بر  31.2 ن المتوقع إلى 

 خالل  هر أكتوبر. 30.0خالل  هر نوفمبر  قارنة بر  30.3المشتريات الصناعي في روسيا إلى 
 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

ازداد صافي الموجودات األجنبية لدى   سسة النقد العربي السعودي خالل  هر أكتوبر  سجاًل 

  ليار ريال سعودي.  0290.7 ليار ريال سعودي  قارنة بر  0277.0

 

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة  2.57سج  الميزا  التجاري التركي خالل  هر أكتوبر عجزًا بمبلغ قدره 

 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر سبتمبر. سج     ر  ديري  2.03بالعجز المعدل با رتفا  إلى 

 خالل  هر أكتوبر.  37.2خالل  هر نوفمبر  قارنة بر  37.9المشتريات الصناعي ارتفاعًا طفيفًا إلى 
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 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 ا جلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود ا جلة 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  5 7102ديسمبر  4أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.3794 1.4850 1.32 GOLD - SPOT 1,280.62 (0.60%)

  3 - Month 1.4946 1.8175 1.59 SILVER - SPOT 16.44 (3.59%)

  6 - Month 1.6743 2.0613 1.80 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,074.50 (2.70%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 6,833.00 (2.41%)

  12 - Month 1.9604 2.2550 1.97 WTI - NYMEX 58.36 (1.00%)

BRENT - ICE 63.73 (0.20%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.3477 5.0539 1.05%   S&P 500 2,642 1.53%

EUR / USD 1.1896 4.4610 (0.31%)   Dow Jones 24,232 2.86%

AUD / USD 0.7613 2.8549 (0.05%)   NASDAQ 6,848 (0.60%)

USD / CHF 0.9762 3.8414 (0.34%)   FTSE 100 7,300 (1.47%)

USD / CAD 1.2685 2.9562 (0.21%)   DAX Index 12,861 (1.52%)

USD / JPY 112.17 0.0334 0.57%   CAC Index 5,317 (1.36%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 22,819 1.19%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  Index 7,004 1.83%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 04 / 12 18:00 US طلبيات المصانع Oct -0.40% 1.40%

Mon 04 / 12 18:00 US طلبيات السلع المعمرة  Oct F -1.00% -1.20%

Wed 06 / 12 10:00 GE التغير الشهري في طلبيات المصانع Oct -0.20% 1.00%

Wed 06 / 12 15:00 US طلبات الرهن العقاري 1-Dec -- -3.10%

Wed 06 / 12 16:15 US /APD/ التغير في عدد الوظائف إحصائية Nov 190k 235k

Thu 07 / 12 10:00 GE اإلنتاج الصناعي Oct 1.00% -1.60%

Thu 07 / 12 13:00 EC الناتج المحلي اإلجمالي /  التغير الفصلي / 3Q F 0.60% 0.60%

Thu 07 / 12 13:00 EC الناتج المحلي اإلجمالي /  التغير السنوي / 3Q F 2.50% 2.50%

Thu 07 / 12 16:30 US طلبيات إعالة البطالة 2-Dec 240k 238k

Fri 08 / 12 10:45 FR اإلنتاج الصناعي / التغير الشهري / Oct -0.10% 0.60%

Fri 08 / 12 10:45 FR اإلنتاج الصناعي / التغير السنوي / Oct 2.90% 3.20%

Fri 08 / 12 12:30 UK اإلنتاج الصناعي / التغير الشهري / Oct 0.00% 0.70%

Fri 08 / 12 12:30 UK نشاط قطاع التصنيع / التغير الشهري / Oct 0.00% 0.70%

Fri 08 / 12 16:30 US التغير في أعداد الوظائف غير الصناعية Nov 199k 261k

Fri 08 / 12 16:30 US معدل البطالة Nov 4.10% 4.10%
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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 التقرريرر ترعربرر عرن وجرهرة نرظرره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشك   ربرا رر أو  ريرر  ربرا رر برتروصريرات  رحرددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفماحات إضافية

، إ  فري   7102/  ديسمبر  /   17. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  ديسمبر  /   14يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 حال تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نر  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الرر رم  رن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عرالريرة ، فرإ  برنر  الربرالد   يضرمرن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعروديرة لرن يركرو  برنر  الربرالد أو أي  رن فرروعر  أو  رركراتر 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي نرو   كرا  عرن أيرة خسرارة أو ضررر نراجرم عرن  اسرترخردام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

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

 الصفحة  6 7102ديسمبر  4أبحاث 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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