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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   

 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 

أظهر  حضر اجتما  اللجنة الفدرالية األ ريكية للسو  المفتوح أ  عددا كبيرًا  نن أعضناء  «

التي  -اللجنة قد ناقشوا بالفعل إ كانية تخفيض الميزانية الضخمة  ن األصول المالية 
تنرينلنينو  دو ر  5.4ا تراها الفدرالي في أعقا  األز ة المالية العالمية والتي تقدر بن 

قبل نهاية العام الجاري عن طريق تجميد عملنينة إعنادة ا سنتنلنمنار لن نصنول     -أ ريكي 
المستحقة وفوا دها. فيما يخص  عد ت التضخم في اإلقنتنصناد األ نرينكني ، فنقند 
أظهر ا جتما  قلقًا لدى بعض المنسن ولنينن  نن أ  اننخنفناض  نعند ت النبنطنالنة عنن 

 ستواها الحالي قد يشكل خطرًا على  عد ت التضخم النحنالنينة هنذا وقند اننعنكنسن  
التطورات األخيرة على قيمة الدو ر األ ريكي الذي اكنتنسن  النمنزيند  نن النزخنم خنالل 

 تداو ت األسبو  الماضي.
 

ارتفع    ر الدو ر األ نرينكني )النمن  نر النذي ينقنينو أداء الندو ر األ نرينكني أ نام  «

العمالت الر يسة األخرى( ل سبو  اللاني على التوالي )على أسا  أسبوعي(  رتفعنًا 
نقطة( خالل تداو ت األسبو   غلقًا تنداو ت األسنبنو  عننند  0..1% )أو 0..1بمقدار 
نقطة في ختام تداو ت األسبو  المنتهي في السابع  نن أبنرينل  نن النعنام  .010.0

في ختام تداو ت األسبو  الذي سبق . بالمنقنابنل اننخنفنضن   011.04الجاري  قارنة بن 
قيمة العملة المشتركة )اليورو( ل سبو  الرابع على التوالي )عنلنى أسنا  أسنبنوعني( 

 ن  ار   ن العام الجاري. انخفض  قيمة اللنا ي  9لتال و أدنى  ستوياتها  نذ الن 
دو رًا   0.1490نقطة (  غلقًا تداو ت األسبو  عند  10% أو )1.42اليورو/ دو ر بمقدار 

 لليورو الواحد عند نهاية األسبو .   
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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   

انخفض الجني  ا سترليني للمرة األولى )على أسا  أسبوعي(  نذ أربعة أسابيع بعد أ  جاءت   «

   رات التعمير والتصنيع واإلنتاج الصناعي دو  التوقعات لشهر فبراير األ ر النذي جنعنل  نن 
البيانات اإلقتصادية بشكل عام في المملكة المتحدة  خيبة لآل ال. انخفض الجني  ا سترلنيننني 

لنلنجنننين   0.7020نقطة( خالل األسبو  ،  غنلنقنًا تنداو ت األسنبنو  عننند  029% ) 0.50بمقدار 
 ا سترليني الواحد يوم الجمعة ، السابع  ن  هر أبريل الجاري. 

 

استمر النفط الخام في تحقيق  كاس  أسبوعية    س  أعلى  ستوياتها خالل أكلر  ن  نهنر  «

 تأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية التي ألق  بظاللها  جددًا على أسعار النفط. هذا وقند اكنتنسنبن  
أسعار النفط  زيدًا  ن الزخم على خلفية وجود ر بة عا ة لدى دول  نظمة أوب  ودول  ن خنارج 
المنظمة فيما يخص تمديد فترة اتفا  تخفيض اإلنتاج والتي تم اعتمادها في نوفمبر  ن العام 

دو ر أ نرينكني(  0.15٪ )أو 0.75( بن 7102الفا  . ارتفع خام  ر  تكسا  الوسيط )عقود  ايو 

دو ر أ ريكي للبر يل الواحد. في حين ارتفع خنام بنرنن  )عنقنود ينوننينو  47.75للبر يل  سجاًل 
دو ر أ نرينكني و لن  ينوم  44.75دو ر أ ريكي للبر يل ليغنلنق عننند  7.50٪ أو 5.41( بن 7102

 .7102الجمعة السابع  ن  هر إبريل 

 

تم تداول أ ونات الخزينة األ ريكية ضمن نطا  ضنينق خنالل األسنبنو  النفنا ن ، حنين  تسنبنبن   «

البيانات الصادرة فيما يخص    رات الصناعة والخد ات )والتي جاءت أقل  ن المنتنوقنع( فني 
زيادة الطل  عليها في الوق  الذي جاءت تعليقات وليام دادلي فيما يخص  نينزاننينة النفندرالني 
األ ريكي بأثر عكسي على الطل  على السندات الحكو ية. تراجع العا د عنلنى أ وننات النخنزينننة 

٪ لنينغنلنق فني ننهناينة األسنبنو  عننند 1.70نقطة أسا  أو  1.4األ ريكية لفترة عشر سنوات بن 
 ٪ و ل  يوم الجمعة السابع  ن  هر إبريل الجاري.7.0.0

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

إلى  ا دو  التوقعات حي  سجل  الواليات المتحدة األمريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
ألف طل  و ل  في األسبو  المنتهي في األول  ن  هر إبريل الجاري  قارنة بالقراءة  705

ألف طل  في األسبو  السابق ل . ارتفع إجمالي الوظا ف في القطا   749المعدلة با رتفا  إلى 
ألف خالل  هر  709ألف خالل  هر  ار   قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  .9 ير الزراعي بن 

% خالل  هر فبراير. 5.2%  قارنة بن 5.4فبراير. انخفض  نسبة البطالة خالل  هر  ار   سجلة 
% في األسبو  المنتهي في الحادي واللالثين  ن  هر 0.1تراجع  طلبات الرهن العقاري  سجلة 

 % في األسبو  السابق ل ...1 ار   قارنة بتراجع بمعدل قدره 

 
% وفقًا للتقديرات األخيرة،  قارنة بنمو ..0تم تعديل نمو طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير إلى 

% في تقديرات سابقة. سجل  السلع المعمرة باستلناء النقل نموًا بمعدل قدره 0.2بمعدل قدره  
% في تقديرات سابقة 1.5% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر فبراير  قارنة بنمو بمعدل قدره 1.4

% خالل  هر فبراير كما هو  توقع  قارنة 0لها. سجل  الطلبيات لدى المصانع نموًا بمعدل قدره 
% خالل  هر يناير ) عدل با رتفا (. سجل الميزا  التجاري في الو يات 0.4بنمو بمعدل قدره 

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بالعجز المعدل  50.1المتحدة األ ريكية خالل  هر فبراير عجزًا قدره 
 ليار دو ر خالل  هر يناير. سجل  خزو  تجارة الجملة نموًا بمعدل  هري  1..5با نخفاض إلى 

 % خالل  هر فبراير )تقديرات أخيرة(،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.1.5قدره 
% خالل  هر فبراير  قارنة بالتراجع المعدل ..1سجل اإلنفا  على البناء نموًا بمعدل  هري قدره 

 % كمعدل  هري خالل  هر يناير1.5با نخفاض إلى 
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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   

خالل  42.2خالل  هر  ار  كما هو  توقع  قارنة بن  42.7الصناعي  سجاًل  ISMانخفض    ر 
خالل  هر  44.7 ير الصناعي المرك  بأكلر  ن المتوقع  سجاًل  ISM هر فبراير. كما تراجع    ر 

 خالل  هر فبراير. 42.1 ار   قارنة بن 
وفقًا للتقديرات  40.0تم تعديل    ر  ديري المشتريات الصناعي با نخفاض خالفًا للتوقعات إلى 

في التقديرات السابقة لها. كما تم تعديل    ر  ديري  40.5األخيرة لشهر  ار   قارنة بن 
في  40.7وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ار   قارنة بن  40المشتريات المرك  با نخفاض إلى 

 التقديرات السابقة لها.
 

% خالل 1.1% كما هو  توقع  قارنة بن 1.2خالل  هر  ار   سجاًل كندا ارتفع  عدل البطالة في 
ألف وظيفة خالل  هر  ار   09.5 هر فبراير. هذا وقد أضاف ا قتصاد الكندي وظا ف بلغ  

 ألف وظيفة خالل  هر فبراير.  04.0 قارنة بن 
% خالل  هر فبراير  قارنة بالنمو 7.4تراجع  رخص البناء خالفًا للتوقعات بمعدل  هري قدره 

% كمعدل  هري خالل  هر يناير. سجل    ر  ديري المشتريات ..4المعدل با رتفا  إلى 

 خالل  هر فبراير. 45.2خالل  هر  ار   ن  44.4الصناعي ارتفاعًا طفيفًا إلى 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

% خالل  هر 1.2تراجعًا  ير  توقع بمعدل  هري قدره المملكة المتحدة سجل اإلنتاج الصناعي في 
% كمعدل  هري خالل  هر يناير. لم يشهد 1.0-فبراير  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

   ر أسعار المنازل أي تغيير خالل  هر  ار ،  ماثاًل بذل   ا سجل  خالل  هر فبراير ) عدل 
 با نخفاض(. 

 
% خالل  هر  ار   قارنة بنمو 71.0نموًا بمعدل سنوي قدره اليابان حقق  القاعدة النقدية في 

% خالل  هر فبراير. تم تعديل    ر  ديري المشتريات الصناعي 70.5بمعدل سنوي قدره 
في تقديرات سابقة. ارتفع  47.1وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ار   ن  47.5با نخفاض حتى 

خالل  هر فبراير. ارتفع  47.7خالل  هر  ار   ن  47.9   ر  ديري المشتريات المرك  إلى 
في الربع السابق ل .  01في الربع األول  ن العام الجاري  قارنة بن  07الم  ر الصناعي  سجاًل 

% في 4.4 قارنة بن  7102% في الربع األول  ن عام 1.1سجل    ر إجمالي القطا  الصناعي 
 الربع السابق ل .

 
  نطقة اليورو 

% خالل  هر 9.1% خالل  هر فبراير  قارنة بن 9.4 سجاًل منطقة اليورو تراجع  عدل البطالة في 
وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ار ،  41.7يناير. تم تأكيد    ر  ديري المشتريات الصناعي عند 

 ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة. في حين تم تعديل    ر  ديري المشتريات المرك  
في التقديرات السابقة  41.2وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ار   قارنة بن  41.5با نخفاض إلى 

 لها.

 
% خالل  هر فبراير  قارنة بالتوقعات 7.7بمعدل  هري قدره ألمانيا ارتفع اإلنتاج الصناعي في 
% خالل  هر يناير 7.7%، وبعد أ  سجل نموًا بمعدل  هري قدره 1.7بتراجع بمعدل  هري قدره 

% خالل  هر فبراير 0.5) عدل با نخفاض(. ارتفع  الطلبيات لدى المصانع بمعدل  هري قدره 
تم تأكيد    ر  ديري المشتريات   % خالل  هر يناير.2.5 قارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ار ،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة  0..4الصناعي عند 
وفقًا لتقديرات األخيرة لشهر  42.0لها. وتم تعديل    ر  ديري المشتريات المرك  با رتفا  إلى 

 في التقديرات السابقة لها. 42 ار   قارنة بن 
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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   

% خالل  هر فبراير  قارنة بالتوقعات 0.1تراجع اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قدره فرنسا في 
% خالل  هر يناير 1.7%، وبعد أ  سجل تراجعًا بمعدل  هري قدره 1.4بنمو بمعدل  هري قدره 

وفقًا  40.0) عدل با رتفا (. تم تعديل    ر  ديري المشتريات الصناعي با نخفاض إلى 
في تقديرات سابقة. وتم تعديل    ر  ديري  40.5للتقديرات األخيرة لشهر  ار ،  قارنة بن 

في  42.1وفقًا لتقديرات األخيرة لشهر  ار   قارنة بن  ..41المشتريات المرك  با نخفاض إلى 
 التقديرات السابقة لها.

 
% 0.5% خالل  هر فبراير  قارنة بن 1.0بمعدل  هري قدره إيطاليا تراجع   بيعات التجز ة في 

خالل  هر  44.2كمعدل  هري خالل  هر يناير. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي  سجاًل 
خالل  هر فبراير. في حين تراجع    ر  ديري المشتريات المرك  خالفًا  44 ار   قارنة بن 
 خالل  هر فبراير . ..45خالل  هر  ار   قارنة بن  45.7للتوقعات  سجاًل 

 
ألف حس   51.9-ألف خالل  هر  ار   قارنة بن  1..5-إسبانيا سجل صافي البطالة في 
آ ف خالل  هر فبراير. تراجع    ر  ديري المشتريات الصناعي  9.5-التوقعات، وبعد أ  سجل 
خالل  هر فبراير. تراجع    ر  ..45خالل  هر  ار   قارنة بن  40.9بأكلر  ن المتوقع  سجاًل 

 خالل  هر فبراير. 42خالل  هر  ار   ن  ..41 ديري المشتريات المرك  إلى 

 

 األسوا  النا ئة 

% 1.74خالل  هر  ار  كما هو  توقع  سجاًل البرازيل تباطأ تضخم    ر أسعار المستهل  في 
% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. انخفض    ر أسعار السلع 1.00كمعدل  هري  قارنة بن 

% خالل  هر 9.90% خالل  هر  ار   قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 2.94بمعدل سنوي قدره 

%  قارنة بالقراءة 1.0فبراير. سجل اإلنتاج الصناعي خالل  هر فبراير نموًا بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر يناير. سجل الميزا  التجاري البرازيلي خالل 1.7-المعدلة با نخفاض إلى 

 ليو  دو ر أ ريكي، وهو أعلى  ن التوقعات، وأعلى كذل   2054 هر  ار  فا ضًا بمبلغ قدره 

 ليو  دو ر أ ريكي. ارتفع    ر  ديري المشتريات  5411 ن المسجل خالل  هر فبراير عند 
خالل  هر فبراير، كما ارتفع    ر  ديري  51.9خالل  هر  ار   قارنة بن  59.1الصناعي إلى 

 خالل  هر فبراير. 51.1خالل  هر  ار   قارنة بن  2..5المشتريات المرك   سجاًل 
 

على  عدل الفا دة على عمليات إعادة الشراء و عدل الفا دة على الهندي حافظ البن  ا حتياطي 
% على الترتي  كما هو  توقع. في حين أن  رفع  عدل 5% و 1.74ا حتياطي دو  تغيير عند 

%. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي 1% إلى 4.24الفا دة على عمليات الريبو المعاكو  ن 
خالل  هر فبراير. كما ارتفع    ر  ديري المشتريات  41.2خالل  هر  ار   قارنة بن  47.4إلى 

 خالل  هر فبراير. 41.2خالل  هر  ار   قارنة بن  47.0المرك   سجاًل 
 

خالل  هر  40.7خالفًا للتوقعات  سجاًل الصين تراجع    ر  ديري المشتريات الصناعي في 
خالل  47.0خالل  هر فبراير. انخفض    ر  ديري المشتريات المرك  إلى  40.2 ار   قارنة بن 

 خالل  هر فبراير. 47.1 هر  ار   قارنة بن 
 

 ليار دو ر أ ريكي في  092 ن الذه  والعمالت األجنبية انخفاضًا إلى الروسي سجل ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في  099األسبو  المنتهي في الحادي واللالثين  ن  هر  ار   قارنة بن 
% كمعدل سنوي خالل  هر 5.0األسبو  السابق ل . تباطأ تضخم    ر أسعار المستهل   سجاًل 

كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. سجل    ر  ديري المشتريات الصناعي  5.1 ار   قارنة بن 
خالل  هر فبراير. بينما ارتفع    ر  ديري  47.4 قارنة بن  47.5تراجعًا طفيفًا خالل  هر  ار  إلى 

 خالل  هر فبراير. 44.5خالل  هر  ار   قارنة بن  41.0المشتريات المرك   سجاًل 
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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   

 دول  جلو التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

خالل  هر  ار   41.5 سجاًل المملكة العربية السعودية انخفض    ر  ديري المشتريات في 
ارتفاعًا اإلمارات العربية المتحدة خالل  هر فبراير. ارتفع    ر  ديري المشتريات في  42 قارنة بن 

 خالل  هر فبراير. 41خالل  هر  ار   قارنة بن  41.7طفيفًا  سجاًل 
 

% خالل  هر فبراير  قارنة بتراجع 7.54نموًا بمعدل سنوي قدره قطر في  M2حقق  الكتلة النقدية 

 % خالل  هر يناير.7..1بمعدل سنوي قدره 

 
% كمعدل سنوي 00.79خالل  هر  ار   سجاًل تركيا تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 

% كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي بأكلر 01.00 قارنة بن 
 خالل  هر فبراير. 59.2خالل  هر  ار   قارنة بن  47.0 ن المتوقع  سجاًل 
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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 ل ونصة 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  7 7102أبريل   01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9900 1.3063 1.09 GOLD - SPOT 1,254.53 0.43%

  3 - Month 1.1576 1.7363 1.53 SILVER - SPOT 18.03 (1.29%)

  6 - Month 1.4296 2.0075 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,962.00 (0.03%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,834.00 (0.06%)

  12 - Month 1.7990 2.2050 1.93 WTI - NYMEX 52.24 3.24%

BRENT - ICE 55.24 4.56%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2371 4.6391 (1.43%)   S&P 500 2,356 (0.30%)

EUR / USD 1.0591 3.9716 (0.57%)   Dow Jones 20,656 (0.03%)

AUD / USD 0.75 2.8125 (1.69%)   NASDAQ 5,878 (0.57%)

USD / CHF 1.0091 3.7162 0.65%   FTSE 100 7,349 0.36%

USD / CAD 1.3398 2.7989 0.60%   DAX Index 12,225 (0.71%)

USD / JPY 111.09 0.0338 (0.27%)   CAC Index 5,135 0.25%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 18,665 (1.29%)

USD / SAR 3.7504 1.0000 0.01%   TASI  Index 7,076 1.06%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Sat 01 / 04 04:45 CH مديري المشتريات الصناعي Mar 51.7 51.7

Mon 03 / 04 10:55 GE مديري المشتريات الصناعي Mar F 58.3 58.3

Mon 03 / 04 11:00 EC مديري المشتريات الصناعي - منطقة اليورو Mar F 56.2 56.2

Mon 03 / 04 11:30 UK مديري المشتريات الصناعي  Mar 55 54.6

Mon 03 / 04 16:45 US مديري المشتريات الصناعي Mar F 53.5 53.4

Mon 03 / 04 17:00 US مديري إدارة التوريد الصناعي - الواليات المتحدة Mar 57.2 57.7

Tue 04 / 04 17:00 US طلبات السلع المعمرة Feb F 1.90% 1.70%

Tue 04 / 04 17:00 US أوامر التصنيع - الواليات المتحدة Feb 1.00% 1.20%

Wed 05 / 04 15:15 US ADP التغير في عدد الوظائف - إحصائية Mar 195k 298k

Thu 06 / 04 09:00 GE طلبات السلع المعمرة - شهري Feb 4.00% -7.40%

Fri 07 / 04 09:00 GE اإلنتاح الصناعي - شهري Feb -0.20% 2.80%

Fri 07 / 04 11:30 UK اإلنتاح الصناعي - شهري Feb 0.20% -0.40%

Fri 07 / 04 11:30 UK نتائج قطاع التصنيع - شهري Feb 0.30% -0.90%

Fri 07 / 04 15:30 US التغير في عدد الوظائف غير الزراعية Mar 175k 235k

Fri 07 / 04 15:30 US معدل البطالة Mar 4.70% 4.70%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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+966 11 479 8297 / +966 54 218 8565 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقنرينر تنعنبنر عنن وجنهنة ننظنره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  نبنا نر أو  نينر  نبنا نر بنتنوصنينات  نحنددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فني حنال   7101/  أبرينل /   .1. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  أبريل  /   01يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير  ل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نن  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استلمار. على النر نم  نن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة و ات  صداقية عنالنينة ، فنن  بننن  النبنالد   يضنمنن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعنودينة لنن ينكنو  بننن  النبنالد أو أي  نن فنروعن  أو  نركناتن 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي ننو   كنا  عنن أينة خسنارة أو ضنرر نناجنم عنن  اسنتنخندام 

 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( 
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، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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