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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 مقاب  الدو ر األمريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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السندات 
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 مالمح األسوا  العالمية 

ألغى مجلس النوا  األمريكي يوم الجمعة الفا   التصوي  على مشرو  قانو  الرعايةة  «

الصحية الجديد بعد أ  أقر الجمهوريو  أن  ليس لديهم ما يكفةي مةن األصةوات لةتةمةريةر 
مشرو  القرار ، األمر الذي أثار  كوكًا حول البرنامج اإلقتصادي لإلدارة األمريكية الةجةديةدة 

برمت  . انخفض  األسهم األمريكية خالل تداو ت األسبو  حيث تراجع م  ر  سةتةانةدرد 
%. ومةن 7..0% فيما انخفض م  ر داوجونز  الصةنةاعةي بةنةسةبةة 0.11أند بورز بنسبة 

المنتظر أ  يجري المستثمرو  عملية تقييم  املة ودقيقة للنتا ج المترتبةة عةلةى إخةفةا  

اإلدارة األمريكية في تمرير قانو  الرعاية الصحية. في المملكة المتحدة ، من المنتظر أ        
من مارس ( يومًا محوريًا في مستقب  المملكة المتحدة حيث ستتقةدم فةية   72يكو  )الة 

مةن  1.مةن ا تةحةاد األوروبةي وفةقةًا لةلةبةنةد “  رسمةيةاً ” ر يسة الوزراء بطل  ا نسحا   
 معاهدة ماستريخ  األوروبية.

 

انخفض الدو ر األمريكي )الم  ر الذي يقيس أداء الةدو ر األمةريةكةي أمةام الةعةمةالت  «

نةقةطةة( خةالل  2..1% )أو 2..1الر يسية األخرى( لألسبو  الثالث على التوالي بمةقةدار 
تداو ت األسبو  المنتهي في الرابع والعشرين مةن  ةهةر مةارس الةجةاري لةيةغةلة  دو  

فةي  011.9نقطة مقارنة بة  9..22نقطة حيث أ ل  تداو ت األسبو  عند  011مستوى 
األسبو  الساب  ل . أنه  العملة المشتركة )اليورو( تداو ت األسبو  على ارتةفةا  حةيةث 

نقطة( مغلقًا تداو ت األسبو  عند  1.% )...1أ ل  الثنا ي يورو / دو ر مرتفعًا بمقدار 
 7102دو رًا لليورو يوم الجمعة الرابع والعشرين  من  هر مارس الجاري 0.1221
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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   

نقطة( خالل تداو ت األسبو  ليغلة   22% ) 7..1هذا وقد ارتفع الثنا ي الجني  / الدو ر بمقدار  «

دو ر مقةابة  الةجةنةية  ا سةتةرلةيةنةي الةواحةد فةي خةتةام تةداو ت األسةبةو  )الةرابةع  0.7129عند 
 والعشرين( من  هر مارس الجاري.

 

انخفض  أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها  منذ نوفمبر مةن الةعةام الةمةاضةي )مةتةجةاوزة  «

مكاسبها التي حققتها بعد القرار التاريخي لمجموعة دول أوب  بتخفيض إنتاجها( . انخفض  إلى 
دو رًا للبرمي  للمرة األولى منذ بداية العام مدفوعة بشك  أسةاسةي بةارتةفةا  إنةتةا   1.ما دو  

الخام األمريكي والذي أدى إلى ارتفا  مخزو  الخام إلى مستويات قةيةاسةيةة. انةخةفةضة  أسةعةار 
دو ر( لةلةبةرمةية   1.10% ) ...0العقود اآلجلة لخام  ر  تكساس الوسيط )تسليم مايو( بمقدار  

دو ر للبرمي  في ختام تداو ت األسبو  في الوق  الذي أنه  فةية  أسةعةار  12.22لتغل  عند 
دو ر  .1.2% )  .0.1العقود اآلجلة لخام برن   )تسليم مايو( األسبو  على انةخةفةاض بةمةقةدار 

دو ر للبرمي  يوم الجمعة الرابع والةعةشةريةن  1.1.للبرمي  الواحد( ليغل  تداو ت األسبو   عند 
 من  هر مارس من العام الجاري.

 

ارتفع  سندات الخزينة األمريكية لألسبو  الثاني على الةتةوالةي بةعةد فشة  اإلدارة األمةريةكةيةة  «

انخفض الجديدة في طرح بدي  توافقي لقانو  الرعاية الصحية األمريكية )المعروف بأوباما كير(. 
% خةالل تةداو ت 7..9نةقةطةة أسةاس أو  1.1العا د على أذونات الخزينة لمدة عشر سنوات بة 

 .7102من  هر مارس  71% وذل  يوم الجمعة 7.109األسبو  ليغل  عند 
 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األمريكية.

 007.1مسجاًل  .710خالفًا للتوقعات في الربع الرابع من عام األمريكي تراجع عجز الحسا  الجاري 
مليار دو ر أمريكي( ليص  بذل  إلى أدنى مستويات   072مليار دو ر أمريكي )سجل  التوقعات 

. ويعود التراجع في عجز الحسا  الجاري إلى الفا ض في  الحسا  .710منذ الربع الثاني من عام 
الر يسي )الحسا  الذي يعكس الزيادة في عوا د ا ستثمار المبا ر، ا ستثمار في األسهم 

مليار دو ر أمريكي  ..10مليار دو ر أمريكي مقارنة بة  ..0.وتدفقات المحافظ ا ستثمارية ( إلى 
 في الربع الساب  ل .

 
ألف وذل  في األسبو   7.0ارتفع عدد األمريكيين المتقدمين للحصول على إعالة البطالة مسجاًل 

ألف في  .71المنتهي في الثامن عشر من  هر مارس الجاري مقارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
٪ في األسبو  المنتهي في 7.2األسبو  الساب  ل . تراجع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 

٪ في األسبو  الساب  ل . هذا وقد 9.0السابع عشر من  هر مارس مقارنة بنمو بمعدل قدره 
ألف خالل  هر  1..ألف خالل  هر فبراير مقارنة بة  27.سجل  مبيعات المنازل الجديدة زيادة حتى 

مليو  خالل  11..يناير، في حين تراجع  مبيعات المنازل القا مة إلى ما دو  التوقعات لتسج  

مليو  خالل  هر يناير. حافظ م  ر أسعار المنازل على مستواه دو   2... هر فبراير مقارنة بة 
. ازدادت .710٪ خالل  هر ديسمبر 1.1تغيير خالل  هر يناير بعد أ  سج  نموًا بمعدل  هري قدره 

٪ )أعلى من التوقعات( مقارنة 0.2الطلبيات على السلع المعمرة خالل  هر فبراير بمعدل قدره 
٪ خالل  هر يناير. انخفض م  ر مديري المشتريات الصناعي 7.9بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

خالل  هر فبراير. كما تراجع م  ر مديري المشتريات  1.7.خالل  هر مارس من  9.1.مسجاًل 
 خالل  هر فبراير. 1.0.خالل  هر مارس مقارنة بة  9.7.المرك  مسجاًل 
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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   

٪ كمعدل سنوي خالل  هر 7بشك  طفيف مسجاًل كندا تباطأ تضخم م  ر أسعار المستهل  في 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير. سجل  مبيعات التجز ة نموًا بمعدل  هري قدره 7.0فبراير مقارنة بة 

٪ كمعدل  هري 1.1٪ توقعات( مقارنة بالتراجع المعدل با نخفاض إلى ..0٪ خالل  هر يناير )7.7
. ولدى استثناء السيارات، سجل  مبيعات التجز ة نموًا بمعدل  هري قدره .710خالل  هر ديسمبر 

٪ كمعدل  هري ..1٪ )زعلى من المتوقع( خالل  هر يناير مقارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 0.2
 ..710خالل  هر ديسمبر 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

ساهم ارتفا  أسعار الوقود مترافقًا بانخفاض الجني  اإلسترليني بعد التصوي  لصالح الخرو  من 
إلى أعلى مستويات خالل ثالث  المملكة المتحدة ا تحاد األوروبي في رفع معدل التضخم في 

٪ المتوقعة من قب  7.0سنوات. حيث ارتفع معدل التضخم خالل  هر فبراير إلى ما يفو  
٪ خالل  هر يناير. ارتفع م  ر أسعار المنتج 0.1٪ مقارنة بة 7.9ا قتصاديين في بلومبر  مسجاًل 

٪ خالل  هر فبراير كما هو متوقع مقارنة بالنمو المعدل با رتفا  9.2للمخرجات بمعدل سنوي قدره 
٪ خالل  هر 0.1٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير. ازدادت مبيعات التجز ة بمعدل  هري قدره ..9إلى 

٪ كمعدل  هري خالل  هر يناير. ولدى استثناء ..1-فبراير مقارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 

٪ خالل  هر فبراير مقارنة 0.9مبيعات السيارات، سجل  مبيعات التجز ة نموًا بمعدل  هري قدره 
 ٪ كمعدل  هري خالل  هر يناير. 1.9-بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 

 
٪ خالل  هر يناير مقارنة 1.0نموًا بمعدل  هري قدره اليابان سج  م  ر إجمالي الصناعات في 
. انخفض م  ر .710٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر 1.7بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 

 خالل  هر فبراير. 9.9.خالل  هر مارس مقارنة بة  ..7.مديري المشتريات الصناعي مسجاًل 

 
 منطقة اليورو 

أعلن البن  المركزي األوروبي بأ  فا ض الحسا  الجاري في  هر يناير قد انخفض إلى أدنى 
مليار من ديسمبر من  91.1مليار يورو منخفضًا من  71.0( إلى .710 هر )أكتوبر  .0مستويات  في 

العام الفا   حيث أظهر تحلي  الحسا  الجاري انخفاضًا في فا ض الحسا  الجاري للسلع والخدمات 
خالل  هر  .-.  ارتفع م  ر ثقة المستهل  ارتفاعًا طفيفًا إلى .710في يناير مقارنة بشهر ديسمبر 

خالل  هر فبراير. ارتفع م  ر مديري المشتريات الصناعي خالفًا للتوقعات مسجاًل  7..-مارس من 
خالل  هر فبراير. كما ارتفع م  ر مديري المشتريات المرك   1...خالل  هر مارس مقارنة بة  7...

 خالل  هر فبراير. ....خالل  هر مارس مقارنة بة  ....مسجاًل 
 

 خالل  هر مارس. 01خالل  هر إبري  مقارنة بة  2.1إلى ألمانيا انخفض م  ر ثقة المستهل  في 
خالل  هر مارس مقارنة بة  1.9.ارتفع م  ر مديري المشتريات الصناعي خالفًا للتوقعات مسجاًل 

خالل  هر مارس  2.خالل  هر فبراير. كما ارتفع م  ر مديري المشتريات المرك  مسجاًل  1...
 خالل  هر فبراير. 0...مقارنة بة 

 
٪ كمعدل ربعي في الربع الرابع من العام المنصرم كما هو 1.1عند الفرنسي تم تأكيد نمو ا قتصاد 

٪ وفقًا 0.0متوقع. أما على أساس سنوي، فقد سج  الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل قدره 
٪ في تقديرات سابقة. انخفض م  ر الثقة 0.7مقارنة بة  .710للتقديرات األخيرة للربع الرابع من عام 

خالل  هر فبراير. ارتفع م  ر  012خالل  هر مارس مقارنة بة  011في القطا  الصناعي مسجاًل 
خالل  هر فبراير. كما  7.7.خالل  هر مارس مقارنة بة  9.1.مديري المشتريات الصناعي مسجاًل 

خالل  هر مارس مقارنة بة  ..2.ارتفع م  ر مديري المشتريات المرك  خالفًا للتوقعات مسجاًل 
 خالل  هر فبراير. 2...
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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   

 األسوا  النا ئة 

٪ كمعدل  هري خالل  هر مارس .1.0مسجاًل البرازيل تباطأ تضخم م  ر أسعار المستهل  في 
مليو   .29٪ كمعدل  هري خالل  هر فبراير. سج  الحسا  الجاري عجزًا بمبلغ قدره 1..1مقارنة بة 

مليو  دو ر أمريكي خالل  هر يناير.  .11.دو ر أمريكي خالل  هر فبراير مقارنة بعجز بمبلغ قدره 
مليو  دو ر أمريكي في األسبو  المنتهي في  0192سج  الميزا  التجاري فا ضًا بمبلغ قدره 

مليو  دو ر أمريكي في األسبو   .027التاسع عشر من  هر مارس مقارنة بفا ض بمبلغ قدره 
 الساب  ل .

 
مليار دو ر أمريكي في  2..92من الذه  والعمالت األجنبية مسجاًل الروسي ازداد ا حتياطي 

مليار دو ر أمريكي في  920.1األسبو  المنتهي في السابع عشر من  هر مارس الجاري مقارنة بة 
األسبو  الساب  ل . في خطوة  ير متوقعة، عم  المصرف المركزي الروسي على تخفيض معدل 

٪، وذل  في الرابع والعشرين من  هر مارس. حافظ معدل .2.2٪ إلى 01الفا دة األساسي من 

٪ خالل  هر فبراير كما هو متوقع، مماثاًل لما سجل  خالل  هر يناير. ...البطالة على مستواه عند 
٪ مقارنة بنمو 7.2تراجع اإلنتا  الصناعي خالل  هر فبراير خالفًا للتوقعات بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل ..7٪ خالل  هر يناير. انخفض  مبيعات التجز ة بمعدل سنوي قدره 7.9بمعدل سنوي قدره 

 ٪ خالل  هر يناير.7.9 هر فبراير مقارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 

 

 دول مجلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

٪ خالل 1.0بمعدل سنوي قدره المملكة العربية السعودية انخفض م  ر أسعار المستهل  في 
 ٪ خالل  هر يناير.1.1 هر فبراير مقارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 

 
٪ خالل  هر 0.0نموًا بمعدل  هري قدره اإلمارات العربية المتحدة في  M2سجل  الكتلة النقدية 

 ٪ خالل  هر يناير.1.1فبراير مقارنة بنمو بمعدل  هري قدره 
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 العمالت األجنبية -اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

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

 الدو ر األمريكي مقاب  الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أسوا  النفط  -اإل ال  األسبوعي 
سعر البرمي  بالدو ر األمريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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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   72أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9828 1.3138 1.09 GOLD - SPOT 1,243.57 1.16%

  3 - Month 1.1513 1.7388 1.53 SILVER - SPOT 17.76 2.06%

  6 - Month 1.4271 2.0113 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,939.00 1.31%

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,804.00 (2.21%)

  12 - Month 1.8029 2.2075 1.93 WTI - NYMEX 47.97 (1.66%)

BRENT - ICE 50.80 (1.85%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2473 4.6774 0.62%   S&P 500 2,344 (1.44%)

EUR / USD 1.0798 4.0493 0.56%   Dow Jones 20,597 (1.52%)

AUD / USD 0.7623 2.8586 (1.05%)   NASDAQ 5,829 (1.22%)

USD / CHF 0.9914 3.7825 (0.68%)   FTSE 100 7,337 (1.19%)

USD / CAD 1.3378 2.8031 0.21%   DAX Index 12,064 (0.26%)

USD / JPY 111.34 0.0337 (1.21%)   CAC Index 5,021 (0.17%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,263 (1.33%)

USD / SAR 3.7501 1.0000 (0.00%)   TASI  Index 6,879 (0.62%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 27 / 03 11:00 GE  IFO - مناخ األعمال Mar 111.1 111

Mon 27 / 03 11:00 GE  IFO - التوقعات Mar 104.3 104

Mon 27 / 03 11:00 GE  IFO - الوضع الحالي Mar 118.3 118.4

Tue 28 / 03 17:00 US مؤشر ثقة المستهلك Mar 114 114.8

Wed 29 / 03 11:30 UK طلبات الرهن العقاري المعتمدة / المملكة المتحدة Feb 69.5k 69.9k

Wed 29 / 03 14:00 US طلبات الرهن العقاري المقدمة / الواليات المتحدة Mar-24 -- -2.70%

Thu 30 / 03 12:00 EC ثقة المستهلك Mar F -5 -5

Thu 30 / 03 15:00 GE مؤشر أسعار المستهلك Mar P 1.80% 2.20%

Thu 30 / 03 15:30 US الناتج المحلي اإلجمالي 4Q T 2.00% 1.90%

Fri 31 / 03 04:00 CH مديري المشتريات الصناعي Mar 51.7 51.6

Fri 31 / 03 09:00 UK التغير السنوي في أسعار المنازل Mar 4.00% 4.50%

Fri 31 / 03 10:55 GE التغير في أعداد العاطلين عن العمل Mar -10k -14k

Fri 31 / 03 11:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي - ربع سنوي - 4Q F 0.70% 0.70%

Fri 31 / 03 15:30 US الدخل الشخصي  Feb 0.40% 0.40%

Fri 31 / 03 15:30 US اإلنفاق الشخصي Feb 0.20% 0.20%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح محل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقةريةر تةعةبةر عةن وجةهةة نةظةره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشك  مةبةا ةر أو  ةيةر مةبةا ةر بةتةوصةيةات مةحةددة أو 

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

 ساب  إنذار.

 إفماحات إضافية

، إ  فةي حةال   .710/  مارس /   .7. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  مارس /   72يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نة  أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الةر ةم مةن أ

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عةالةيةة ، فةن  بةنة  الةبةالد   يضةمةن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعةوديةة لةن يةكةو  بةنة  الةبةالد أو أي مةن فةروعة  أو  ةركةاتة 

الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لدي  مسئو  أو يتحم  أي مس ولية من أي نةو   كةا  عةن أيةة خسةارة أو ضةرر نةاجةم عةن  اسةتةخةدام 

 المعلومات 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 7102مارس   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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