
 

 7102أبريل  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  قابل 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  اليوا  الصيني الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

األسوا  خالل األسبو  المااضاي  ان خاالل  فاجأت ر يسة الوزراء البريطانية )تيريزا  اي( «

دعوتها البريطانيين إلى إجراء انتخابات  بكرة في الثا ن  ن  هر ياولاياو الاقاادم، األ ار 
الذي  قى انطباعًا حسنًا لدى األسوا  حيث أنها تعكس توقعاٍت بأ  حكو ة )تيريزا  اي( 
سوف تحصل على أ لبية تمكنها  ن التفاوض بأريحية فيما ياخاص الاخارو   ان ا تاحااد 
األوروبي. في حال نجاح التوقعات فإ  حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد السياسي 
الحالي سوف تنخفض  ع حصول الحكو ة الجديدة على المزيد  ان الادعام األ ار الاذي 
يضمن خروجًا سلسًا لبريطانيا  ن ا تحاد األوروبي بموج  المفاوضات الاحاالاياة. ارتافاع 

 0.7202نقطة(  غلقًا تداو ت األسبو  عند  792% أو )2..7الجني  ا سترليني بمقدار 
 دو رًا للجني  ا سترليني الواحد عند نهاية األسبو . 

 

انخفض    ر الدو ر األ ريكي )الاما  ار الاذي ياقاياس أداء الادو ر األ ارياكاي أ اام  «

العمالت الر يسة األخرى( لألسبو  الثاني على التوالي )على أسا  أسبوعي(  نخفضًا 
نقطة( خالل تداو ت األساباو   اغالاقاًا تاداو ت األساباو  عاناد  .1.2)أو  .1.2بمقدار 

نقطة في ختام تداو ت األسبو  المنتهي في الحادي والعشرين  ن أبريل  ان  99.92
في ختام تداو ت األسبو  الذي سبق . بالمقابل ارتفع   011.20العام الجاري  قارنة با 

قيمة العملة المشتركة )اليورو( )على أسا  أسبوعي( حاياث ارتافاعا  قاياماة الاثاناا اي 

دو رًا  0.1272نقطة(  غلقًا تداو ت األسبو  عند  001% أو )0.2اليورو/ دو ر بمقدار 
 لليورو الواحد عند نهاية األسبو . 

 

 

“ 

   ر بن  فيالدلفيا الفيدرالي  
الم  ر يحاول التنب  باتجاه التغيير 
في األنشطة الشا لة لألعمال  

 في الو يات المتحدة
 

                    

                      ” 



 الصفحة  2 7102أبريل   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   

انخفض  أسعار النفط بأعلى  ستوى أسبوعي لها  نذ العا ر  ن  هر  ار  الماضي بعد أ   «

أ ار التقرير األخير إلدارة  علو ات الطاقة األ ريكية إلى ارتفاا  إ ادادات الابانازيان )بشاكال  ايار 
 توقع( األ ر الذي أثار المخاوف  ن أ   صافي التكرير قد تقلل الطل  على الخام في األسابيع 

 القاد ة.
 

على الر م  ن انخفاض  خزو  الخام األ ريكي خالل األسبو  الماضي بمقدار    ليو  بر ايال ) «

 ليو  إ  أن  لم يكن كافيًا لتقليص المخاوف بخصوص زيادة اإلنتاا  فاي  2..2.7%( إلى 1.09
% )9...( باا 7102الو يات المتحدة األ ريكية. انخفض خام  ر  تكسا  الوسيط )عقود يونيو 

دو ر أ ريكي للبر يل. بينما أ لق  أسعار خام بارنا   7..29دو ر( للبر يل الواحد  سجاًل  .2..
دو ر أ ارياكاي( لالابار ايال لاتاصال إلاى  2..1% )0.02( األسبو  على ارتفا  با 710)عقود يونيو 

 دو ر أ ريكي وذل  يوم الجمعة الحادي والعشرين  ن  هر إبريل الجاري.  .20.9

 

تأرجح  أذونات الخزينة األ ريكية بين الربح والخسارة خالل تداو ت األسبو  حيث انخفضا  ياوم  «

الثالثاء الماضي على وقع انعدام ثقة المستثمرين بأ  إدارة الر ياس األ ارياكاي دوناالاد تارا ا  
ستحرز في المدى المنظور أي تقدم فيما يخص السياسة المالية واإلصالح الضريبي األ ر الاذي 

سنوات( لالنخفاض إلى أدنى  ستويات   اناذ  01دفع العا د على السندات الحكو ية األ ريكية )
بداية العام إ  أ  السندات األ ريكية قد عاودت ا نخفاض يوم الخميس على وقاع ا ناتاخااباات 
الفرنسية األخيرة. انهى العا د على أذونات الاخازياناة األ ارياكاياة لافاتارة عشار ساناوات تاداو ت 

% وذلا  ياوم 7.729% لاياغالاد عاناد 1.29نقطة أسا  أو  0.0األسبو  على ارتفا  طفيف با 
 الجمعة الحادي والعشرين  ن  هر إبريل الجاري. 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طل  في  722ازدادت طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األ ريكية خالل  سجلة 
ألف طل  في األسبو  السابد  7.2األسبو  المنتهي في الخا س عشر  ن  هر إبريل  قارنة با 

% في األسبو  المنتهي في الرابع عشر  ن 0.2ل . تراجع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 

% في األسبو  السابد ل . تراجع  المنازل في طور البناء 0.2 هر إبريل  قارنة بنمو بمعدل قدره 
ألف  نزل خالل  هر  ار   قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا   0702إلى  ا دو  التوقعات  سجلة 

 ليو   2.20ألف  نزل خالل  هر فبراير. كما ارتفع   بيعات المنازل القا مة  سجلة  .0.1إلى 
  ليو  خالل  هر فبراير. 2.22 نزل خالل  هر  ار   قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
% خالل  هر  ار  كما هو  توقع 1.2ازداد اإلنتا  الصناعي خالل  هر  ار  بمعدل  هري قدره 

 % كمعدل  هري خالل  هر فبراير.1.0 قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

 
 خالل  هر  ار . 7.2.خالل  هر إبريل  قارنة با  77تراجع    ر بن  فيالديلفيا الفدرالي  سجاًل 

% خالل 1.2% خالل  هر  ار   قارنة باالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 1.2سجل الم  ر الر يس 

خالل  هر  2..0خالل  هر إبريل  قارنة با  2.7الصناعي  سجاًل  Empire هر فبراير. تراجع    ر 
وفقًا للتقديرات  27.2 ار . انخفض    ر  ديري المشتريات الصناعي خالفًا للتوقعات  سجاًل 

خالل  هر  ار . سجل    ر  ديري المشتريات المرك  تراجعًا  ...2األولية لشهر إبريل  قارنة با 
 خالل  هر  ار . .2وفقًا للتقديرات األولية لشهر إبريل  قارنة با  27.2طفيفًا إلى 

 
% كمعدل سنوي ..0إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل كندا تباطأ تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 % كمعدل سنوي خالل  هر فبراير.7خالل  هر  ار   قارنة با 



 الصفحة  3 7102أبريل   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   

 المملكة المتحدة واليابا  

% خالل  هر  ار   قارنة 0.2تراجع   بيعات التجز ة في المملكة المتحدة بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. ولدى استثناء وقود السيارات، 0.2بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

% خالل  هر  ار   قارنة بالنمو المعدل 0.2سجل   بيعات التجز ة تراجعًا بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. ارتفع    ر صناعة الخد ات في اليابا  بمعدل ..0با رتفا  إلى 
% كمعدل  هري 1.7-% خالل  هر فبراير  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 1.7 هري قدره 

 ليار ين  02.2.خالل  هر يناير. سجل الميزا  التجاري الياباني خالل  هر  ار  فا ضًا بمبلغ قدره 
  ليار ين ياباني خالل  هر فبراير. 2..20ياباني  قارنة بالفا ض المعدل با رتفا  إلى 

خالل  هر إبريل )تقديرات أولية(  قارنة با  27.2ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي  سجاًل 
 خال  هر  ار . 27.2

 
  نطقة اليورو 

% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 0.2تم تأكيد تضخم    ر أسعار المستهل  في  نطقة اليورو عند 
األخيرة لشهر  ار ،  ماثاًل لما سجلت  في التقديرات السابقة لها. ارتفع    ر ثقة المستهل  بأكثر 

خالل  هر  ار . ارتفع    ر  ديري  2- قارنة با  ...- ن المتوقع خالل  هر إبريل  سجاًل 
خالل  هر  7..2وفقًا للتقديرات األولية لشهر إبريل  قارنة با  2..2المشتريات الصناعي  سجاًل 

خالل  2..2خالل  هر إبريل  قارنة با  2..2 ار . كما ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك   سجاًل 

وفقًا  22.7 هر  ار . تراجع    ر  ديري المشتريات الصناعي في ألمانيا تراجعًا طفيفًا  سجاًل 
خالل  هر  ار . كما تراجع    ر  ديري المشتريات  ..22للتقديرات األولية لشهر إبريل  قارنة با 

خالل  هر  ار . ارتفع    ر  ديري  22.0خالل  هر إبريل  قارنة با  ...2المرك   سجاًل 

 ...2وفقًا للتقديرات األولية لشهر إبريل  قارنة با  22.0المشتريات الصناعي في فرنسا  سجاًل 
خالل  هر إبريل  قارنة با  22.2خالل  هر  ار . كما ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك   سجاًل 

 خالل  هر  ار . 2..2

 

 األسوا  النا ئة 

% كمعدل  هري 1.70بأقل  ن المتوقع  سجاًل البرازيل تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 
% خالل  هر  ار . أ ا على أسا  سنوي، فقد تراجع  عدل 1.02خالل  هر إبريل  قارنة با 

% وهو أقل  ن 2.20%،  سجاًل 2.2التضخم إلى  ا دو  الحد المستهدف  ن قبل الحكو ة والبالغ 
%. سجل القطا  الرسمي في .2.2% وأقل  ن المسجل خالل  هر  ار  عند 2.22المتوقع عند 

وظيفة خالل  هر  ار   قارنة بما سجل   ن  72...البرازيل تراجعًا في عدد الوظا ف وصل إلى 
 0279وظيفة خالل  هر فبراير. سجل الميزا  التجاري البرازيلي فا ضًا بمبلغ قدره  2.07.زيادة قدرها 

 ليو  دو ر أ ريكي في األسبو  المنتهي في الساد  عشر  ن  هر إبريل  قارنة بفا ض بمبلغ 
  ليو  دو ر أ ريكي في األسبو  السابد ل . .029

 

% خالل  هر  ار   قارنة بنمو 2.2نموًا بمعدل سنوي قدره الهند سجل  أسعار تجارة الجملة في 
 % خالل  هر فبراير.22..بمعدل سنوي قدره 

 
%  قارنة بنمو 9..في الربع األول  ن العام الجاري نموًا بمعدل سنوي قدره الصيني حقد ا قتصاد 

% في الربع السابد ل . ازداد اإلنتا  الصناعي الصيني خالل  هر  ار  2..بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر فبراير. في حين توقع .%  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره ..2بمعدل سنوي قدره 

%. ازدادت  بيعات التجز ة خالفًا للتوقعات بمعدل سنوي ...ا قتصاديو  نموًا بمعدل سنوي قدره 
 % خالل  هر  ار ،  ماثاًل لما سجلت  خالل  هر فبراير.01.9قدره 

 



 الصفحة  4 7102أبريل   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  دو ر أ ريكي في  92.2. ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي ارتفع ا حتياطي 

 ليار دو ر أ ريكي في األسبو   92.2.األسبو  المنتهي في الرابع عشر  ن  هر إبريل  قارنة با 
% ..2%  قارنة با 2.2السابد ل . تراجع  عدل البطالة خالفًا للتوقعات خالل  هر  ار   سجاًل 

%  قارنة بتراجع 1.2خالل  هر فبراير. ازداد اإلنتا  الصناعي خالل  هر  ار  بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر فبراير. انخفض   بيعات التجز ة خالل  هر  ار  بمعدل 7.2بمعدل سنوي قدره 

%، وبعد أ  سجل  تراجعًا ..0%  قارنة بالتوقعات بتراجع بمعدل سنوي قدره 1.2سنوي قدره 
 % خالل  هر فبراير )قراءة  عدلة با نخفاض(. 7.2بمعدل سنوي قدره 

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

% خالل 1.2بمعدل سنوي قدره المملكة العربية السعودية انخفض    ر أسعار المستهل  في 
 % كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. 1.0 خر  ار   قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 

 

% خالل 07.2% خالل  هر يناير كما هو  توقع  قارنة با .0 سجاًل تركيا ارتفع  عدل البطالة في 
 ..710 هر ديسمبر 
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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  قابل 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  قابل الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

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

 أسوا  النفط  -اإل ال  األسبوعي 
سعر البر يل 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 لكل 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  
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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 7102أبريل   72أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9906 1.2925 1.09 GOLD - SPOT 1,284.44 (0.10%)

  3 - Month 1.1562 1.7288 1.53 SILVER - SPOT 17.93 (3.30%)

  6 - Month 1.4021 2.0063 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,933.50 1.28%

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,623.00 (1.21%)

  12 - Month 1.7446 2.2063 1.93 WTI - NYMEX 49.62 (6.69%)

BRENT - ICE 51.96 (7.03%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2817 4.8064 2.35%   S&P 500 2,349 0.85%

EUR / USD 1.0728 4.0230 1.04%   Dow Jones 20,548 0.46%

AUD / USD 0.7541 2.8279 (0.50%)   NASDAQ 5,911 1.82%

USD / CHF 0.9963 3.7639 (0.91%)   FTSE 100 7,115 (2.91%)

USD / CAD 1.3498 2.7782 1.30%   DAX Index 12,049 (0.50%)

USD / JPY 109.09 0.0344 0.41%   CAC Index 5,059 (0.23%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 18,621 1.56%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  Index 6,899 (2.51%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 24 / 04 11:00 GE مؤشر IFO للتوقعات Apr 105.9 105.7

Mon 24 / 04 11:00 GE مؤشر IFO الحالي Apr 119.2 119.3

Tue 25 / 04 17:00 US مبيعات المنازل الجديدة Mar 584k 592k

Wed 26 / 04 09:45 FR ثقة المستهلك Apr 100 100

Thu 27 / 04 00:00 SR صافي األصول األـجنبية - المملكة العربية السعودبة Mar -- 1900.7b

Thu 27 / 04 11:00 IT مؤشر ثقة المستهلك Apr 107.4 107.6

Thu 27 / 04 12:00 EC ثقة المستهلك Apr F -3.6 -3.6

Thu 27 / 04 14:45 EC معدل أسعار إعاددة التمويل - المركزي األوروبي -  Apr-27 0.00% 0.00%

Thu 27 / 04 14:45 EC معدل العائد على الودائع Apr-27 -0.40% -0.40%

Thu 27 / 04 15:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين Apr P 1.90% 1.60%

Thu 27 / 04 15:30 US طلبات السلع المعمرة Mar P 1.30% 1.80%

Thu 27 / 04 15:30 US طلبات إعالة البطالة Apr-22 243k 244k

Fri 28 / 04 02:50 JN اإلنتاج الصناعي Mar P -0.80% 3.20%

Fri 28 / 04 08:30 FR الناتج المحلي اإلجمالي - فصلي 1Q A 0.40% 0.40%

Fri 28 / 04 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين Apr P 1.20% 1.10%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقاريار تاعابار عان وجاهاة ناظاره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  اباا ار أو  ايار  اباا ار باتاوصاياات  احاددة أو 

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

 سابد إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فاي حاال   .710/  أبريال /   77. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  أبريل  /   72يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نا  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الار ام  ان أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عاالاياة ، فاإ  بانا  الاباالد   يضامان 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعاودياة لان ياكاو  بانا  الاباالد أو أي  ان فاروعا  أو  اركااتا 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي ناو   كاا  عان أياة خساارة أو ضارر نااجام عان  اساتاخادام 

 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( 
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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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