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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

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 التغيرات األسبوعية مقابل الدو ر األمريكي
األسواق الر يسية

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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الجنيه  اليورو مؤ ر برن 

 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األمريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  مالمح األسواق العالمية 

( ففي الفو يفات FOMCيرى صنا  القرار النقدي في اللجنة الفدرالية للسوق المفففتفوح ) «

المتحدة األمريكية بأ  تسار  معد ت النمو اإلقتصادي والتضخم يعفتفبفر بفمفإفابفة إ فارة 
جيدة لمواصلة تعديل أسعار الفا دة األمريكية بشكل تدريجي في المدى المنظور )وفقًا 
لمحضر اجتما  الفدرالي األمريكي في أواخر ينايفر الفمفاضفي(. عفالوة عفلفى  لفك ففقفد 
دفع  التطورات األخيرة في اإلقتصاد األمريفكفي )خفففض الضفرا ف  وتفحفسفن ظفروف 
سوق العمل( مسؤولي بفنفك ا حفتفيفاففي الفففدرالفي إلفى رففع مسفتفوى تفوقفعفاتفهفم 
اإلقتصادية مقارنة بالتوقعات السابقة )ديسمبر من العام الماضي(. على النقيض من 
 لك فقد حذر مسؤولو اللجنة الفدرالية من المخافر المفحفتفمفلفة  سفتفمفرار نفمفو الفنفاتف  

 المحلي اإلجمالي فوق مستوياته المحتملة. 
 

تقل  الدو ر األمريكي بين الربح والخسارة خالل تداو ت األسفبفو  الفمفاضفي قفبفل أ   «

يغلق تداو ته على ارتفا . ارتفع المؤ ر  الذي يفتفتفبفع أداء الفدو ر األمفريفكفي مفقفابفل 
نفقفطفة( مفغفلفقفًا جفلفسفة تفداو ت 2..1% )أو 1.22العمالت الر يسية األخفرى بفمفقفدار 

في  28.01/ من  هر فبراير الجاري مقارنة بف  22نقطة و لك في /  28.22األسبو  عند 
األسبو  السابق له. تراجع الجنيه ا سترليني خالل األسبو  الماضي بعد ا رتفففا   فيفر 
المتوقع في معد ت البطالة في المملكة المتحدة خالل ديسفمفبفر إضفاففة إلفى تفواتفر 

األنباء عن تعرض ر يسة الوزراء البريطانية للعديد من الضغوفات لفتفبفنفي نفهف   فامفل 
 55% )أو  1.28بمقدار  وسريع للخروج من ا تحاد األوروبي. انخفض الجنيه ا سترليني

 فبراير الجاري.  22دو ر لكل جنيه يوم الجمعة  0.28.0نقطة( ليصل إلى 
 

“ 

 ( ؟FOMCما هو )
اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح      

(FOMC هي فر  مجلس )
ا حتيافي ا تحادي الذي يحدد اتجاه 

السياسة النقدية في الو يات 
المتحدة  حيث تجتمع اللجنة الفدرالية 

للسوق المفتوح عدة مرات في 
السنة لمناقشة ما إ ا كا  ينبغي 
الحفاظ على السياسة الحالية أو 

 تغييرها
 

                       ” 



الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  2 2102فبراير  26أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

ارتفع  أسعار النفط الخام مرة أخرى خالل تداو ت األسبفو  الفمفاضفي بفعفد أ  أ فارت تفقفاريفر  «

حكومية إلى وجود تراجع مفاجئ في مخزونات النفط الخام في الو يات الفمفتفحفدة حفيفث  كفرت 
مفلفيفو  بفرمفيفل خفالل  0.62إدارة معلومات الطاقة أ  مخزونات النفط الفخفام تفراجفعف  بفمفقفدار 

مفلفيفو  بفرمفيفل. ارتفففعف  أسفعفار  221.22األسبو  السابق ليصل إجمالي مخزونات الخام إلفى 
$ للبفرمفيفل  2.20٪ ]أو 2.6( بنسبة 2102العقود المستقبلية  لعقود  ر  تكسا  )تسليم أبريل 

$ للبرميل كما ارتفع مؤ ر النفط الدولي )عقود برن  المسفتفقفبفلفيفة تسفلفيفم أبفريفل  62.55إلى 
دو ر  20..6دو ر للبرميل، مغلقا جلسة التداول األسبوعية عند  .2.2٪ ]أو 2.20( بنسبة 2102

 .2102فبراير  22يوم الجمعة، 

 

ارتفع  أسعار السندات الحكومية األمريكية للمرة األولى )على أسفا  أسفبفوعفي( مفنفذ كفانفو   «

األول / ديسمبر الماضي حيث أظهرت تفاصيل ا جتما  األخير لبفنفك ا حفتفيفاففي الفففدرالفي أ  
صنا  السياسة يتوقعو  نموًا اقتصاديا وتضخما أعلى من تفوقفعفات الفففدرالفي ففي ديسفمفبفر 

نقطة أسا   1.21سنوات بمقدار  01الماضي. فيما انخفض العا د على  سندات الخزينة لمدة 
مفن ففبفرايفر  22٪ ففي الفف 2.262٪ خالل األسبو ، مغلقا جلسة تداوله األسبوعية عفنفد 1.22أو 

2102. 
 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  
 الو يات المتحدة األمريكية وكندا 

مليو  خالل  هر يناير  5.22تراجع  مبيعات المنازل القا مة في الو يات المتحدة األمريكية مسجلة 

 مليو  خالل  هر ديسمبر. 5.56مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
مفقفارنفة بف  55.8ارتفع مؤ ر مديري المشتريات الصناعي خالل  هر فبراير خالفًا للتوقعات مسجاًل 

خفالل  فهفر ففبفرايفر  55.8خالل  هر يناير. كما ارتفع مؤ ر مديري المشتريات المرك  مسجاًل  55.5
٪ كمعدل ..0خالل  هر يناير. تراجع تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في كندا مسجاًل  52.2مقارنة بف 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر من العفام الفمفنفصفرم، ففي 0.8سنوي خالل  هر يناير مقارنة بف 
 ٪ كمعدل سنوي.0.5حين توقع ا قتصاديو  أ  يسجل التضخم 

 
 المملكة المتحدة واليابا  

٪ كمعدل ربعفي 1.2تراجع نمو النات  المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة خالفًا للتوقعات مسجاًل 

٪ ففي 1.5وفقًا للتقديرات األولية للربع الرابع من العام المنصرم مقارنة بنمو بمعفدل ربفعفي قفدره 
 .210٪ ففي الفربفع الفرابفع مفن عفام 0.2الربع الإالث. هذا وقد سجل النات  نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ و لفك 2.2مماثاًل لما سجله في الربع السابق له )معدل با نخفاض(. ارتفع معدل البطالة مسفجفاًل 
 ٪ في الفترة السابقة لها. 2.2لفترة األ هر الإالثة المنتهية بشهر ديسمبر مقارنة بف 

 
٪ كفمفعفدل سفنفوي 0.2تسار  تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في اليابا  بأكإر من المتوقع مسفجفاًل 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر. سجل الميزا  التجاري اليابانفي خفالل 0خالل  هر يناير مقارنة بف 
مفلفيفار يفن يفابفانفي  ..252مليار ين ياباني مقارنة بعجز بمبلغ قدره  822.2 هر يناير عجزًا بمبلغ قدره 

٪ خفالل 02.2خالل  هر ديسمبر )معدل با نخفاض(.  سجل  الصادرات نموًا بمفعفدل سفنفوي قفدره 

٪ كمعدل سنوي، وبعد أ  حقق  نموًا بمعدل سفنفوي 8.2 هر يناير مقارنة بالتوقعات التي سجل  
٪ خفالل 8..٪ خالل  هر ديسمبر. في حين حقق  المستوردات نموًا بمعدل سنفوي قفدره 8.2قدره 

 ٪ خالل  هر ديسمبر.02.8 هر يناير مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 
 

 منطقة اليورو 
٪ كمعدل سنوي وفقًا لفلفتفقفديفرات 0.2تم تعديل معدل التضخم في منطقة اليورو با نخفاض إلى 

٪ كمعدل سنوي ففي تفقفديفرات سفابفقفة لفهفا. تفراجفع 0.2األخيرة لشهر يناير كما هو متوقع مقارنة بف 
 52خالل  هر فبراير مقارنة بف  ..56مؤ ر مديري المشتريات الخدمي إلى ما دو  التوقعات مسجاًل 

  خالل  هر يناير.



الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  3 2102فبراير  26أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

٪ كمعدل ربعي وفقًا لفلفتفقفديفرات األخفيفرة 1.6تم تأكيد نمو النات  المحلي اإلجمالي في ألمانيا عند 

٪ وفقًا للتقديفرات األخفيفرة 2.2للربع الرابع كما هو متوقع. كما سجل النات  نموًا بمعدل سنوي قدره 
خفالل  005.2لقطا  األعمال بأكإر من المتوقع مسجاًل   IFOللربع الرابع كما هو متوقع. تراجع مؤ ر 

 خالل  هر يناير. 6..00 هر فبراير مقارنة بف 
 

خالل  هر يفنفايفر. كفمفا  85.2خالل  هر فبراير مقارنة بف  82.2للوضع الحالي إلى   ZEWتراجع مؤ ر 
خالل  فهفر يفنفايفر ففي  21.2خالل  هر فبراير مقارنة بف  2..0للتوقعات مسجاًل    ZEWتراجع مؤ ر 

٪ كفمفعفدل 0.2. تم تعديل معدل التضخم ففي ففرنسفا بفا نفخفففاض إلفى 06حين سجل  التوقعات 
٪ كفمفعفدل سفنفوي 0.2سنوي )خالفًا للتوقعات( و لك وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يناير مقارنة بفف 

 56.0في تقديرات سابقة لها. تراجع مؤ ر مديري المشتريات الصناعي بأكإر من المتوقع مسفجفاًل 
 خالل  هر يناير. 52.2خالل  هر فبراير مقارنة بف 

 
مليو  دو ر أمريكي  52.2سجل الحسا  الجاري اإليطالي خالل  هر ديسمبر فا ضًا بمبلغ قدره 

مليو  دو ر أمريكي خالل  هر نوفمبر. سجل  2.52مقارنة بالفا ض المعدل با نخفاض إلى 
مليو  دو ر أمريكي مقارنة  2151الميزا  التجاري اإلسباني خالل  هر ديسمبر عجزًا بمبلغ قدره 

 مليو  دو ر أمريكي في الشهر السابق له 0620بعجز قدره 

 
 األسواق النا ئة 

٪ كمعدل سنوي خالل  هفر ففبفرايفر 2.26تبافأ تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في البرازيل مسجاًل 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير. ازداد ا حتيافي الفروسفي مفن الفذهف  والفعفمفالت 2.12مقارنة بف 
مليار دو ر أمريكي و لك في األسبو  المنتهي في الساد  عشر من  فهفر  252األجنبية مسجاًل 
مليار دو ر أمريكي في األسبو  السابق له. ارتفع معدل البطالة في روسيفا  2..22فبراير مقارنة بف 

 ٪ خالل  هر ديسمبر.5.0٪ مقارنة بف 5.2خالل  هر يناير إلى 
 

 مجلس التعاو  الخليجي  الشرق األوسط

٪ كمعدل سفنفوي خفالل  فهفر يفنفايفر 2.2تسار  تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في البحرين مسجاًل 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر. تراجفع تضفخفم مفؤ فر أسفعفار الفمفسفتفهفلفك ففي 0.2مقارنة بف 

٪ كفمفعفدل سفنفوي خفالل  فهفر .0.1٪ كمعدل سنوي مقارنة بف 1.82الكوي  خالل  هر يناير مسجاًل 

 ديسمبر.



 العمالت األجنبية  اإل الق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني
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 العا د على السندات السيادية  اإل الق األسبوعي 
السندات األلمانية واألمريكية
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الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  4 2102فبراير  26أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    



الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 1.6312 1.6863 1.27 GOLD - SPOT 1,328.71 (1.35%)

  3 - MONTH 1.9563 1.8988 1.57 SILVER - SPOT 16.53 (0.67%)

  6 - MONTH 2.1819 2.0925 1.79 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,140.00 (3.08%)

  12 - MONTH 2.1731 2.28 1.97 COPPER - LME 3 MTH 7,095.00 (1.91%)

WTI - NYMEX 63.55 3.03%

BRENT - ICE 67.31 3.81%

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.3971 5.2391 (0.39%)   S&P 500 2,747 0.55%

EUR / USD 1.2295 4.6106 (0.89%)   DOW JONES 25,310 0.36%

AUD / USD 0.7843 2.9411 (0.78%)   NASDAQ 7,337 1.35%

USD / CHF 0.9361 4.0060 0.98%   FTSE 100 7,244 (0.69%)

USD / CAD 1.2633 2.9684 0.60%   DAX INDEX 12,484 0.26%

USD / JPY 106.89 0.0351 0.64%   CAC INDEX 5,317 0.68%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 21,893 0.79%

USD / SAR 3.7503 1.0000 (0.01%)   TASI  INDEX 7,525 0.20%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 27/02 13:00 EC مؤشر ثقة المستهلك Feb F 0.1 0.1

Tue 27/02 16:00 GE مؤشر أسعار المستهلك / التغير السنوي Feb P 1.50% 1.60%

Tue 27/02 16:30 US أوامر السلع المعمرة Jan P -2.00% 2.80%

Wed 28/02 04:00 CH مديري المشتريات الصناعي Feb 51.2 51.3

Wed 28/02 10:00 TU الميزان التجاري Jan -9.10b -9.21b

Wed 28/02 13:00 EC مؤشر أسعار المستهلك  / تقديرات المركزي Feb 1.20% 1.30%

Wed 28/02 16:30 US الناتج المحلي اإلجمالي - التغيرات ربع السنوية 4Q S 2.50% 2.60%

Thu 01/03 04:45 CH مديري المشتريات الصناعي Feb 51.3 51.5

Thu 01/03 11:55 GE مديري المشتريات الصناعي Feb F 60.3 60.3

Thu 01/03 12:30 UK مديري المشتريات الصناعي Feb 55 55.3

Thu 01/03 16:30 US مؤشر اإلستهالك الشخصي الرئيس Jan 1.50% 1.50%

Thu 01/03 16:30 US مؤشر اإلستهالك الشخصي / التغير السنوي Jan 1.70% 1.70%

Thu 01/03 18:00 US مديري إدارة التوريد الصناعي Feb 58.7 59.1

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  5 2102فبراير  26أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    



 الصفحة  6 2102فبراير  26أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 

 سجاد حسين

 كبير المتعاملين

+866 00 2.8  2522 

S.hussain@bankalbilad.com 

 

 س ا   ح     ف هود      و وح  و  د 

 م د ي ر   عفا م   قفطفا     ا لفخفز يفنفة 

+866 00 2.8  2222 

Sm.farhoud@Bankalbilad.com 

 

   عهالت  ألجنبية

+866 00 2.8 2222 

+866 00 2.8 2222 Ext. 8222 

 

 أس  ق   نقد

+866 00 2.8 2825 

+866 00 2.8 2222 Ext. 822. 

  

   هبيعات و ألور ق   نقدية

+866 00 2.8 2221 

SalesDesk@bankalbilad.com  

 ت     ا   ل ا ي   ا ل ا ي ا س ا   ا ح ي ا ص   ي     ا                 ت ح  ا س ا           ي         

 ي   ة ا ة   ا ت ص         ا ل     س   ة   

  

 عبد   كحيم إبح  يم   قادري 

 محلل أول /  األبحاث اإلقتصادية 

aialkadri@Bankalbilad.com 

+866 00 2.8 228.    +866 52 202 2565 

 إخالء   هسؤو ية

 

 إخالء  سؤو ية  فحر   تقحيح

 حفدهيصرح محلل )المحللين( األبحاث المسؤول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نفظفره و

ظفر في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مبا ر أو  ير مبا ر بتوصيات مفحفددة أو وجفهفات نف
 ار.معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر المؤلف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك البالد وهي عرضة للتغيير في أي وق  دو  سابق إنذ

 إفصاحات إضافية

، إ  ففي حفال تفم   2102/  فبراير /   22. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    2102/  فبراير /   26يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطرق إلى  ير  لك في التقرير.

 إخالء   هسؤو ية:

تفم نفه أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استإمار. على الر م من أ

 لفهفاالحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة و ات مصداقية عالية ، فإ  بنك البالد   يضفمفن اكفتفمفا

أي أو أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنك البالد أو أي من فروعه أو  فركفاتفه الشفقفيفقفة 

ففي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نو   كا  عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المفعفلفومفات الفواردة 

 هذا التقرير. 

 

 في حال  ختالف  فت ى   نص   ه ج د با لغة   عحبية عن ذ ك   ه ج د با لغة  إلنكليزية يحجى  عتهاد   نص  ألصلي )   لغة  إلنكليزية( 

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
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