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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   بلومبر    المصدر 
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أتخذ صنا  السياسة النقدية األمريكية قرارًا برفع  معععد ت اإلقعراض العيعدرالعيعة )سعععر  «

نقطة أساس  للمرة الثالثة منذ األزمة المالية  011نقطة إلى  72اليا دة الر يس ( بمقدار 
( فعي خعتعام اجعتعمعاععات FOMCالعالمية  في اجتما  اللجنة اليدرالية للسو  العمعيعتعوح )

اللجنة لشهر مارس من الععام العجعاري ، فعي أععقعا  إ عارات واضعحعة )ععلعى نعحعو  عيعر 
مسبو ( من قبل عدة أعضاء من اللجنة الميتوحة بمن فيهم السعيعدة يعلعيعن قعبعل ععدة 
أسابي  من القرار األمر الذي هعيعا األسعوا  لعرفع  معععد ت العيعا عدة بعل ورفع  سعقع  

 التوقعات األمر الذي جعل القرار بمجمل  دو  هذه التوقعات.

لم يستط  اليدرالي األمريكي أ  يلبي أمنيات األسوا  كاملة ، حيث جاءت  لغة العقعرار  «

األخير أقل تشددًا  عند الحديث عن األفا  اإلقتصادية وتوقعات أسعععار العيعا عدة )العتعي 
اعتاد اليدرالي أ  يزود األسوا  المالية بها على رأس كل ثالثة أ هر(. أبقى العيعدرالعي 

األمريكي على توقعات  لمعد ت اليا دة على المدى القصير على حعالعهعا دو  تعغعيعيعر )
% للعام الجاري( ، األمر الذي يشي با  عدد المرات التي سيقوم  فيها اليدرالعي 0.322

األمريكي برف  معد ت اليا دة لن يتجاوز ثالث مرات )بما فيها القعرار األخعيعر( ، العقعراءة 
 ذاتها من ديسمبر من العام اليا  . 

انخيض الدو ر األمريكي )الم  ر الذي يقيس أداء العدو ر األمعريعكعي أمعام العععمعالت  «

نعقعطعة( خعالل  2..1% )أو 0..1الر يسية األخرى( لألسبو  الثاني على التوالي بمقدار 
 011.3تداو ت األسبو  المنتهي في الساب  عشر من  هر مارس الجاري ليغعلعع ععنعد 

 في األسبو  السابع ل .  010.72نقطة مقارنة بع 
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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   

أ لق  العملة المشتركة )اليورو( تداو ت األسبو  على ارتيا  حيث أ لع الثنعا عي يعورو و دو ر  «

نعقعطعة( خعالل تعداو ت األسعبعو  معغعلعقعًا تعداو ت األسعبعو  ععنعد  2.%) 0..1مرتيعًا بمقدار 
. هذا وقد انعخعيعض  7102دو رًا لليورو يوم الجمعة الساب  عشر من  هر مارس الجاري 0.1231

 ..0.73نقطة( خالل تداو ت األسبو  ليغلع ععنعد  .77% ) 0.11الثنا ي الجني  و الدو ر بمقدار 
دو ر مقابل الجني  ا سترليني الواحد في ختام تداو ت األسبو  )الساب  عشر( من  هر مارس 

 الجاري.

تمكن  أسعار النيط الخام في األسبو  الماضي من اإل ال  على ارتيا  طيي  بعد أسبوععيعن  «

من التراج . في الوق  الذي صرح وزير الطاقة في المملكة العربية السعععوديعة بعا  دول أوبع  
وأعضاء من خارجها قد يقومو  بتمديد اتيعا  خعيعض اإلنعتعاح فعي حعال اسعتعمعرت العمعخعزونعات 
العالمية أعلى من معد تها التاريخية. بطبيعة الحال ماتزال بيانات اإلنتعاح والعمعخعزو  األمعريعكعيعة 
تهيمن على المشهد العام عند الحديث عن تطورات أسعار الخام حيث انخيض  المخزونات فعي 

مليو  بعرمعيعل  271أل  برميل إلى  732أسابي  بمقدار  01األسبو  الماضي للمرة األولى منذ 
 األمر الذي انعكس على أسعار النيط الخام. 

 .1.7% ) ..1ارتيع  أسعار العقود اآلجلة لخام  ر  تكساس الوسيط )تسليم إبعريعل( بعمعقعدار  «

دو ر للبرميل في ختام تداو ت األسعبعو  فعي العوقع  العذي  01.21دو ر( للبرميل لتغلع عند 
% ) .1.3أنه  في  أسعار العقود اآلجلة لخام برن   )تسليم مايو( األسبو  على ارتيا  بمقدار  

دو ر لعلعبعرمعيعل يعوم العجعمعععة  .20.2دو ر للبرميل الواحد( ليغلع تداو ت األسبو   عند  .1.2
 الساب  عشر من  هر مارس من العام الجاري.

ارتيع  سندات الخزينة األمريكية خالل تداو ت األسبو  الماضي بعد أسعبعوععيعن معن العتعراجع   «

على ضوء إبقاء اليدرالي األمريكي لتوقعات  لمعد ت اليا دة  حتى نعهعايعة العععام دو  تعغعيعيعر 
انخيض العا د علعى خالفًا لتوقعات األسوا  من أ  يتبنى اليدرالي األمريكي موقيًا أكثر حدة. 

% خالل تداو ت األسبو  ليغلعع 7.12نقطة أساس أو  2.0أذونات الخزينة لمدة عشر سنوات بع 
  . 7102من  هر مارس  02% وذل  يوم الجمعة 7.2عند 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األمريكية.

أل  طل  في األسبو   700مسجلة الو يا  المتحدة ا مريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
أل  طل  في األسبو  السابع ل . سجل   703المنتهي في الحادي عشر من  هر مارس مقارنة بع 

٪ في األسبو  المنتهي في العا ر من  هر مارس 3.0طلبات الرهن العقاري نموًا بمعدل قدره 

٪ في األسبو  السابع ل . هذا وقد ازدادت المنازل في طور 3.3الجاري مقارنة بنمو بمعدل قدره 
أل  خالل  هر فبراير مقارنة بالقراءة المعدلة با رتيا  إلى  0711البناء بما ييو  التوقعات مسجلة 

٪ كمعدل  هري خالل 1.0أل  خالل  هر يناير. تباطا تضخم م  ر أسعار المستهل  مسجاًل  0720
٪ كمعدل  هري خالل  هر يناير. ارتي  م  ر جامعة ميتشيغا  بما ييو  ..1 هر فبراير مقارنة بع 
خالل  هر فبراير. ازدادت مبيعات التجز ة  3...خالل  هر مارس مقارنة بع  ..2.التوقعات مسجاًل 

٪ كمعدل  هري ..1٪ خالل  هر فبراير مقارنة بالنمو المعدل با رتيا  إلى 1.0بمعدل  هري قدره 

خالل  هر يناير. حافظ اإلنتاح الصناعي على مستواه خالل  هر فبراير مقارنة بتراج  بمعدل  هري 
٪ 1.3٪ خالل  هر يناير. ارتي  م  ر أسعار المنتج للطل  النها ي بمعدل  هري قدره 1.0قدره 

٪ خالل  هر يناير. ارتي  الم  ر الر يس ..1خالل  هر فبراير مقارنة بنمو بمعدل  هري قدره 
 Empire٪ خالل  هر فبراير، مماثاًل لما سجل  خالل  هر يناير. تراج  م  ر ..1بمعدل قدره 

خالل  هر فبراير. انخيض م  ر النظرة  01.2خالل  هر ماري مقارنة بع  0..0الصناعي مسجاًل 
 خالل  هر فبراير. 03.3خالل  هر مارس مقارنة بع  37.1المستقبلية لييدرالي فيالديلييا مسجاًل 
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 المملكة المتحدة واليابا  

٪ دو  تغيير، كما أبقى على برنامج  1.72على معدل اليا دة المستهدف عند بنك إنكلترا حافظ 
مليار جني  استرليني، وذل  في اجتماع  المنعقد في السادس  032لشراء الموجودات عند مبلغ 

٪ لأل هر الثالثة 0.2عشر من  هر مارس الجاري. تراج  معدل البطالة خالفًا للتوقعات مسجاًل 
-٪ في اليترة السابقة لها. سجل التغير في طلبات إعالة البطالة 0.1المنتهية بشهر يناير مقارنة بع 

أل  خالل  هر يناير. سجل معدل  00.0-أل  خالل  هر فبراير مقارنة بالقراءة المعدلة إلى  00.3
Claimant 7.0 خالل  هر يناير.7.7٪ خالل  هر فبراير مقارنة بالقراءة المعدلة با رتيا  إلى ٪ 

 
٪ كمعدل  هري وفقًا للتقديرات 1.0-با رتيا  ليسجل اليابان تم تعديل نمو اإلنتاح الصناعي في 

٪ كمعدل  هري في قراءة سابقة. تراجع  الطلبيات على اآل ت 1.1-األخيرة لشهر يناير مقارنة بع 
٪ توقعات( مقارنة بالنمو المعدل با نخياض إلى 1.0-٪ خالل  هر يناير )3.7بمعدل  هري قدره 

. لم يسجل م  ر صناعة الخدمات أي تغيير خالل .710٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر 7.0

٪ كمعدل  هري خالل 1.3- هر يناير وذل  خالفًا للتوقعات، ومقارنة بالقراءة المعدلة با رتيا  إلى 
٪ خالل  هر فبراير كما هو 0. ارتي  م  ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قدره .710 هر ديسمبر 

 ٪ خالل  هر يناير.1.2متوق  مقارنة بنمو بمعدل سنوي 
 

 
 منطقة اليورو 

٪ وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر 7عند منطقة اليو و تم تاكيد تضخم م  ر أسعار المستهل  في 

فبراير، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. حافظ تضخم م  ر أسعار المستهل  على 
٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر فبراير، مماثاًل لما سجل  في 7.7مستواه عند 

خالل  هر  07.1للتوقعات باقل من المتوق  مسجاًل  ZEWالتقديرات السابقة لها. ارتي  م  ر 

خالل  هر  22.3للوض  الحالي مسجاًل  ZEWخالل  هر فبراير. ارتي  م  ر  01.0مارس مقارنة بع 
٪ 0.7خالل  هر فبراير. سجل تضخم م  ر أسعار المستهل  في فرنسا  0..2مارس مقارنة بع 

 كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر فبراير، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.
 

٪ كمعدل ..0تم تاكيد م  ر أسعار المستهل  المعدل وفع ا تحاد األوروبي في إيطاليا عند 
سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر فبراير، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. ازدادت 

٪ خالل  هر يناير مقارنة بتوقعات بنمو بمعدل  هري قدره 0.0مبيعات التجز ة بمعدل  هري قدره 
.  تراج  اإلنتاح .710٪ خالل  هر ديسمبر 1.2٪، وبعد أ  سجل  تراجعًا بمعدل  هري قدره 1.7

٪ خالل 0.0٪ مقارنة بنمو بمعدل  هري قدره 7.3الصناعي خالل  هر يناير بمعدل  هري قدره 
 ..710 هر ديسمبر 

 
٪ كمعدل سنوي وفقًا 3على مستواه عند إ بانيا حافظ تضخم م  ر أسعار المستهل  في 

للتقديرات األخيرة لشهر فبراير، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. تراجع  تكالي  العمل 
٪ في الرب  األخير من العام المنصرم مقارنة بتراج  بمعدل سنوي قدره 1.1بمعدل سنوي قدره 

 ٪ في الرب  السابع ل .1.2

 
 

 األسوا  النا ئة 

 011.0-مقارنة بع  32.07خالل  هر فبراير البرازيل سجل إجمالي الوظا   الرسمية الجديدة في 
٪ خالل  هر فبراير مقارنة 02.2خالل  هر يناير. حقق  الصادرات الهندية نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل  هر يناير. ارتي  م  ر أسعار تجارة الجملة بمعدل سنوي قدره 0.3بنمو بمعدل سنوي قدره 
 ٪ خالل  هر يناير. 2.72٪ خالل  هر فبراير مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 22..
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، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

مليار دو ر أمريكي في  3.0.0من الذه  والعمالت األجنبية مسجاًل الرو ي تراج  ا حتياطي 
مليار دو ر أمريكي في األسبو   3.3.0األسبو  المنتهي في العا ر من  هر مارس مقارنة بع 

 السابع ل .

 

 دول مجلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

في عدد من دول مجلس التعاو  الخليجي برف  معد ت اليا دة األساسية البنوك المركزية قام  

بعد ساعات قليلة من قيام البن  اليدرالي األمريكي برف  معد ت اليا دة للمرة األولى في هذا 
العام. حيث قام  كل من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة و الكوي  

%, 0.72%, 7.22%, 0.72%, 0نقطة أساس إلى ) 72والبحرين وقطر برف  معد ت اليا دة بمقدار 
 %. على التوالي(.2
 

٪ خالل  هر يناير مقارنة بنمو 3..7نموًا بمعدل سنوي قدره الكويت في  M2حقق  الكتلة النقدية 

قطر . تباطا تضخم م  ر أسعار المستهل  في .710٪ خالل  هر ديسمبر 3.0بمعدل سنوي قدره 
٪ خالل  هر 0.7٪ كمعدل سنوي قدره 0.7٪ كمعدل سنوي خالل  هر فبراير مقارنة بع 1.2مسجاًل 
 يناير.

 
٪ خالل  هر 07.0مقارنة بع  .710٪ خالل  هر ديسمبر 07.2مسجاًل تركيا ارتي  معدل البطالة في 

نوفمبر. حافظ المصرف المركزي التركي على معدل اليا دة المستهدف ومعدل اليا دة على عمليات 

٪ 72..٪، 1اإليدا  لليلة واحدة، ومعدل اليا دة على عمليات ا قتراض لليلة واحدة دو  تغيير عند 
مليار دو ر أمريكي  .7.2٪ على الترتي  كما هو متوق . سجل الحسا  الجاري عجزًا بمبلغ قدره 2.72و

مليار دو ر أمريكي خالل  هر ديسمبر  .0.7خالل  هر يناير مقارنة بالعجز المعدل با رتيا  إلى 
710.. 
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 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 اليورو مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 
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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   



 الصفحة  6 7102مارس   71أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9761 1.3113 1.09 GOLD - SPOT 1,229.26 2.04%

  3 - Month 1.1518 1.7388 1.53 SILVER - SPOT 17.40 2.14%

  6 - Month 1.4316 2.0088 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,914.00 1.81%

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,935.00 3.54%

  12 - Month 1.8132 2.2075 1.93 WTI - NYMEX 48.78 0.60%

BRENT - ICE 51.76 0.76%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2396 4.6485 1.88%   S&P 500 2,378 0.24%

EUR / USD 1.0738 4.0268 0.61%   Dow Jones 20,915 0.06%

AUD / USD 0.7704 2.8890 2.15%   NASDAQ 5,901 0.67%

USD / CHF 0.9982 3.7568 (1.26%)   FTSE 100 7,425 1.12%

USD / CAD 1.335 2.8090 (0.90%)   DAX Index 12,095 1.10%

USD / JPY 112.7 0.0333 (1.82%)   CAC Index 5,029 0.72%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,522 (0.42%)

USD / SAR 3.7502 1.0000 (0.00%)   TASI  Index 6,922 0.07%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 21 / 03 12:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين Feb 2.10% 1.80%

Tue 21 / 03 12:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين - األساسي Feb 1.70% 1.60%

Wed 22 / 03 17:00 US مبيعات المنازل القائمة Feb 5.56m 5.69m

Thu 23 / 03 12:30 UK مبيعات التجزئة باستثناء وقود السيارات - شهري Feb 0.30% -0.20%

Thu 23 / 03 15:30 US معدل طلبات إعالة البطلة Mar-18 240k 241k

Thu 23 / 03 17:00 US مبيعات المنازل الجديدة Feb 565k 555k

Thu 23 / 03 18:00 EC ثقة المستهلك Mar A -5.8 -6.2

Fri 24 / 03 03:30 JN مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني Mar P -- 53.3

Fri 24 / 03 10:45 FR الناتج المحلي اإلجمالي على أساس سنوي 4Q F 1.20% 1.20%

Fri 24 / 03 10:45 FR الناتج المحلي اإلجمالي على أساس ربع سنوي 4Q F 0.40% 0.40%

Fri 24 / 03 11:00 FR مؤشر مديري المشتريات الصناعي - فرنسا Mar P 52.4 52.2

Fri 24 / 03 11:30 GE مؤشر مديري المشتريات الصناعي - ألمانيا Mar P 56.5 56.8

Fri 24 / 03 12:00 EC مؤشر مديري المشتريات الصناعي - منطقة اليورو Mar P 55.3 55.4

Fri 24 / 03 15:30 US طلبيات السلع المعمرة Feb P 1.20% 2.00%

Fri 24 / 03 16:45 US مؤشر مديري المشتريات الصناعي - األمريكي Mar P 54.7 54.2

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح محلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقعريعر تعععبعر ععن وجعهعة نعظعره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم ل  لم و  ولن ترتبط أو تتاثر بشكل معبعا عر أو  عيعر معبعا عر بعتعوصعيعات معحعددة أو 

  وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم ل    تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقع  دو

 سابع إنذار.

 إفماحا  إضافية

، إ  فعي حعال   .710و  مارس و   01. يرج  تاريخ جمي  بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102و  مارس و   71يرج  تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نع  أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  ييسر على أن  عرض للبي  أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على العر عم معن أ

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بانها موثوقة وذات مصداقية ععالعيعة ، فعن  بعنع  العبعالد   يضعمعن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السععوديعة لعن يعكعو  بعنع  العبعالد أو أي معن فعروعع  أو  عركعاتع 

الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظيين لدي  مسئو  أو يتحمل أي مس ولية من أي نعو   كعا  ععن أيعة خسعارة أو ضعرر نعاجعم ععن  اسعتعخعدام 

 المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

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

 الصفحة  7 7102مارس   71أبحاث 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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