
 

 6102أكتوبر  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   

 الت يرا  ا  بو ية مقابل الدو   ا مريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 تكسا 

الجني   اليورو    ر برن 

 ا سترليني

العا د على  اليوا  الصيني الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

 مالمح ا  واق العالمية 

أصدر الفيدرالي األ ريكي األسبو  الماضي )الجمعة التتتاستش عمتر  تن  توتر أكتتتوبتر  «

الجاري ( نسخة جديدًة  ن " لخص التعليقات حول الوضش ا قتصتادي التحتالتي" أو  تا 
(. في تقرير  ور أكتوبر خلص الفدرالي األ ريكي إلى  Beige bookيعرف بت البيج بوك )

أ  سو  الوظا ف األ يركية صلبة في الوق  الذي  اتزال فيت  اففتا  التمتستتتقتبتلتيتة 
لالقتصاد األ ريكي إيجابية بمكل عام . في الوق  ذات , أظور التقريتر ضتغتو تًا عتلتى 
 عد ت األجور في  ور سبتمبر الماضي إ  أ   تعتد ت ايتادة األجتور بمتكتل عتام 

  اتزال  تواضعة.
 

ارتفش    ر الدو ر )الم  ر الذي يتابش أداء الدو ر األ ريكي  قابل العمتالت األختر (  «

لألسبو  الثالث على التوالي ليال س أعلى  ستويات   نذ الثاني  ن  ور فبراير  تن 

نقتطتة(، لتيتغتلتة نتوتايتة األستبتو  عتنتد  1.20% )أو 1.20العام الجاري. ارتفش الم  ر بت 
فتي  00.6 قارنة بت  6102نقطة وذل  في الحادي والعمرين  ن  ور أكتوبر  00.209

نتقتطتة( ختالل األستبتو   00% )أو 1.0إ ال  األسبو  السابة ل . تراجش اليورو/ دو ر بت 
دو ر أ ريكي لليورو الواحد وذل  يوم الجمعة الحتادي والتعتمتريتن  0.1001ليقفل عند 

  ن  ور أكتوبر.
 

تأرجح  أسعار النفط بين المكاس  والخسا ر خالل تداو ت األسبو ، حيث حد الدو ر  «

األ ريكي  القوي  ن  كاس  أسعار النفط  ش بداية األسبو  )بعد تأكيد روسيا التزا وا 
 بالمساهمة في تجميد  خرجاتوا النفطية(. 

  المصطلح ا  بو ي
 
 

لجنة السوق المفتوحة ا تحادية 
(FOMC) 

هو فر   ن  جلس ا حتيا ي 
الفدرالي والذي يحدد اتجاه السياسة 

النقدية في الو يات المتحدة 
 األ ريكية.



 الصفحة  2 6102أكتوبر     61أبحاث 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   

 91.09دو ر للبر يل(  سجاًل  1.9% )أو 1.00ارتفش نفط  ر  تكسا  الوسيط لعقود نوفمبر بت  «

دو ر  1.00% أو 1.00دو ر أ ريكي للبر يل. في حين أ لة خام برن  لعقود ديستمتبتر أقتل بتت 

دو ر أ ريكي وذل  يوم الجمعة الحادي والعمرين  ن  توتر  90.00أ ريكي للبر يل ليستقر عند 
 أكتوبر.

 

ارتفع  أذونات الخزينة األ ريكية للمرة األولى )على أسا  أسبوعي(  نذ ثتالثتة أستابتيتش حتيتث  «

ااداد الطل  على الدين الحكو ي األ ريكي بعد تصريح درا ي ر يس المصرف المركزي األوروبي 
تراجش العا د على أذونات ”. بأ    نقاش حول تغيير  حتمل في برنا ج  راء الموجودات الحالي ”

% ختالل األستبتو  لتيتقتفتل عتنتد 0.9نتقتاأ أستا  أو  2الخزينة األ ريكية لمدة عمر سنوات بتت 
 .6102% وذل  يوم الجمعة الرابش عمر  ن  ور أكتوبر 0.002

 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية ، كندا وأستراليا 

ألتف  621بما يفو  التوقعتات  ستجتلتة الو يا  المتحدة ا مريكية اادادت  لبات إعالة البطالة في 
 ل  في األسبو  المنتوي في الخا س عمر  ن  ور أكتوبر  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلتى 

% فتي 1.2ألف  ل  في األسبو  السابة ل . اادادت  لبتات الترهتن التعتقتاري بتمتعتدل قتدره  610

% فتي األستبتو  2األسبو  المنتوي في الرابش عمر  ن  ور أكتوبر  قارنة بتتتراجتش بتمتعتدل قتدره 
ألف  تنتزل ختالل  توتر ستبتتتمتبتر  تقتارنتة  0110السابة ل . انخفض عدد المناال في  ور البناء إلى 

ألف خالل  ور أ سطس. ارتفع   بيعات المناال القا متة إلتى  0091بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
 ليو   نزل خالل  توتر  9.0 ليو  خالل  ور سبتمبر  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  9.10

 أ سطس.

% كمعدل  وري خالل  توتر ستبتتتمتبتر 1.0سجل تضخم    ر أسعار المستول  ارتفاعًا  فيفًا إلى 

% كمعدل  وري خالل  ور أ سطس. ولد  استثناء األ تذيتة والتطتاقتة تتراجتش تضتختم 1.6 قارنة بت 
% كمعدل  وري 1.0% كمعدل  وري خالل  ور سبتمبر  قارنة بت 1.0   ر أسعار المستول  إلى 

% كتمتا 1.0خالل  ور أ سطس. سجل اإلنتاج الصناعي خالل  ور سبتمبر نموًا بمعدل  وري قدره 

% كمعدل  وري خالل  ور أ سطس. ارتفش 1.9هو  توقش  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
% خالل  توتر 1.6% خالل  ور سبتمبر  قارنة بتراجش بمعدل قدره 1.6الم  ر الر يس بمعدل قدره 

 6-خالل  ور أكتوبر  قارنة بت  2.0-الصناعي خالفًا للتوقعات  سجاًل  Empireأ سطس. تراجش    ر 
ختالل  0.0خالل  ور سبتمبر. سجل    ر النظرة المستقبلية لالحتيا ي الفيدرالي في فيالديلفيتا 

 خالل  ور سبتمبر. 06.0 ور أكتوبر  قارنة بت 

% كما هتو  تتتوقتش. تستار  تضتختم 1.9على  عدل الفا دة األساسي دو  تغيير عند كندا حافظ بن  
% كمعدل سنوي خالل  ور سبتمبر )أقل  ن المتوقش(  تقتارنتة 0.0   ر أسعار المستول   سجاًل 

% كمعدل سنوي خالل  ور أ سطس. هذا وقد حافظ التضخم األساسي على  ستتتواه عتنتد 0.0بت 
% كمعدل سنوي خالل  ور سبتمبر،  ماثاًل لما سجل  خالل  ور أ سطتس. تتراجتعت   تبتيتعتات 0.0

% خالل  ور أ سطتس  تقتارنتة بتالتقتراءة التمتعتدلتة 1.0التجز ة خالفًا للتوقعات بمعدل  وري قدره 
 % كمعدل  وري خالل  ور يوليو.1.6-با نخفاض إلى 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

ألف خالل  ور سبتمبر  قارنة بالتتتوقتعتات  1.0المملكة المتحدة سجل تغير  لبات إعالة البطالة في 
ألف خالل  ور أ ستطتس. حتافتظ  تعتدل التبتطتالتة عتلتى  0.0ألف، وبعد أ  سجل  0.6التي سجل  
 % خالل  ور أ سطس كما هو  توقش،  ماثاًل لما سجل  خالل  ور يوليو.1.0 ستواه عند 

 



 الصفحة  3 6102أكتوبر     61أبحاث 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   

% كمعدل سنوي ختالل  توتر ستبتتتمتبتر  تقتارنتة بت 0تسار  تضخم    ر أسعار المستول   سجاًل 
% 0.9% كمعدل سنوي خالل  ور أ سطس. كما ارتفش  تعتدل التتتضتختم األستاستي  ستجتاًل 1.2

  % كمعدل سنوي خالل  ور أ سطس.0.0كمعدل سنوي خالل  ور سبتمبر  قارنة بت 

% خالل  ور ستبتتتمتبتر كتمتا هتو 1.6سجل    ر أسعار المنتج للمخرجات نموًا بمعدل  وري قدره 
% خالل  ور أ سطس. لم يطرأ أي تغيير على  بيعات 1.0 توقش  قارنة بنمو بمعدل  وري قدره 

% كتمتعتدل 1.6-التجز ة خالل  ور سبتمبر، وكذل  األ ر خالل  ور أ سطس ) عدل با رتفتا  عتن 
 وري(. ولد  استثناء  بيعات وقود السيارات، لم يطرأ أي تغيير على  بيعات التتجتز تة ختالل  توتر 

 % كمعدل  وري خالل  ور أ سطس.1.0-سبتمبر  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

% وفتقتًا لتلتتتقتديترات األختيترة لمتوتر 0.0بتمتعتدل  توتري قتدره اليابان ااداد اإلنتاج الصناعي في 
% فتي تتقتديترات ستابتقتة. ستجتل  ت  تر إجتمتالتي 0.9أ سطس  قارنة بنمو بمعدل  وري قدره 

% خالل  ور أ سطس كتمتا هتو  تتتوقتش  تقتارنتة 1.6األنمطة الصناعية نموًا بمعدل  وري قدره 
  % كمعدل  وري في تقدرات سابقة.1.6بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

 

  نطقة اليورو 

على  عد ت التفتا تدة عتلتى كتل  تن عتمتلتيتات إعتادة التتتمتويتل المصرف المركزي ا و وبي حافظ 
% على الترتي . تسار  1.69% و1.1-% و1وتسويالت اإليدا  وتسويالت اإلقراض بدو  تغيير عند 

% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لمور سبتمبر 1.1تضخم    ر أسعار المستول   سجاًل 
%(. ارتتفتش  ت  تر 1.1% كمعدل سنوي وفقًا لتقديرات سابقة ) عدل با نخفاض عن 1.6 قارنة بت 

  خالل  ور سبتمبر. 0.6-خالل  ور أكتوبر  قارنة بت  0-ثقة المستول  بمكل  فيف  سجاًل 

  خالل الفترة التي يغطيوا التقرير.فرنسا لم تصدر أية بيانات ذات أهمية عن 

 ليو  دو ر أ تريتكتي  6900خالل  ور أ سطس فا ضًا بمبلغ قدره اإليطالي سجل الميزا  التجاري 

 ليو  دو ر أ ريكي خالل  ور يوليو. لم تصتدر أيتة بتيتانتات ذات  0009 قارنة بفا ض بمبلغ قدره 

 خالل الفترة التي يغطيوا التقرير.إ بانيا أهمية عن 

 

 األسوا  النا ئة 

% كتمتا 01% إلتى 1.69على تخفيض  عدل الفا دة األساسي بتت البرازيلي عمل المصرف المركزي 
هو  توقش، وذل  في الخا س عمر  ن  ور أكتوبر الجاري. تراجع   بيعات التجز ة بمعدل ستنتوي 

% كتمتعتدل ستنتوي 9.2-% خالل  ور أ سطس  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلتى 9.9قدره 
 ليو  دو ر أ ريكي ختالل  226خالل  ور يوليو. سجل الميزا  التجاري البراايلي فا ضًا بمبلغ قدره 

 تلتيتو  دو ر  100األسبو  المنتوي في الساد  عمر  ن  ور أكتوبر  قارنة بفا ض بمبلغ قدره 
 أ ريكي في األسبو  السابة ل .

 خالل الفترة التي يغطيوا التقرير.الهند لم تصدر أية بيانات ذات أهمية عن 

% في الربش الثالث  ن العام الجاري كتمتا هتو 2.0نموًا بمعدل سنوي قدره الصيني سجل ا قتصاد 
خالل  ور ستبتتتمتبتر نتمتوًا  M2 توقش،  ماثاًل لما سجل  في الربش السابة ل . حقق  الكتلة النقدية 

% ختالل  توتر أ ستطتس. ااداد 00.1%  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 00.9بمعدل سنوي قدره 
%  قتارنتة بتالتتتوقتعتات بتنتمتو بتمتعتدل 2.0اإلنتاج الصناعي خالل  ور سبتمبر بمعدل سنوي قدره 

% خالل  ور أ ستطتس. اادادت 00.1%، وبعد أ  سجل نموًا بمعدل سنوي قدره 2.1سنوي قدره 
% كما هو  توقش  قارنة بنمو بتمتعتدل 01.0 بيعات التجز ة خالل  ور سبتمبر بمعدل سنوي قدره 

 % خالل  ور أ سطس. 01.2سنوي قدره 

 



 الصفحة  4 6102أكتوبر     61أبحاث 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   

 ليار دو ر أ تريتكتي فتي  000.1 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الرو ي انخفض ا حتيا ي 

 ليار دو ر أ ريكي في األستبتو   009.1األسبو  المنتوي في الرابش عمر  ن  ور أكتوبر  قارنة بت 
% خالل  ور سبتمبر،  ماثاًل لما سجلت  ختالل 9.6السابة ل . حافظ  عدل البطالة على  ستواه عند 

 ور أ سطس. تراجش اإلنتاج الصناعي خالفًا للتوقعات، حيث سجل انخفتاضتًا بتمتعتدل ستنتوي قتدره 
% ختالل  توتر أ ستطتس. تتراجتعت  1.0% خالل  ور سبتمبر  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 1.0

% خالل  ور سبتمبر  قارنتة بتتتراجتش بتمتعتدل ستنتوي قتدره 0.2 بيعات التجز ة بمعدل سنوي قدره 
 % خالل  ور أ سطس.9.0

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والمر  األوسط 

خالل الفترة التتتي يتغتطتيتوتا التتتقتريتر.   المملكة العربية السعودية لم تصدر أية بيانات ذات أهمية عن 
% خالل  ور أ سطس  قارنة 6.00نموًا بمعدل سنوي قدره  الكويتفي  M2سجل  الكتلة النقدية 

   % خالل  ور يوليو.1.09بنمو بمعدل سنوي قدره 

على  عد ت الفا دة على عمليات إعتادة المتراء واإلقتتتراض لتلتيتلتة  التركيأبقى المصرف المركزي 

 % على الترتي .0.69% و 0.9واحدة دو  تغيير عند 



  

 الصفحة  5 6102أكتوبر     61أبحاث 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   

 العمال  ا جنبية -اإل الق ا  بو ي 
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  

 العمال  ا جنبية -اإل الق ا  بو ي 
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 

 أ واق النف   -اإل الق ا  بو ي 
سعر البر يل بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار العقود افجلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الذه  -اإل الق ا  بو ي 
دو ر أ ريكي لكل أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الصفحة  6 6102أكتوبر     61أبحاث 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   

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.5340 2.0990 1.30 GOLD - SPOT 1,266.46 1.23%

  3 - Month 0.8818 2.3860 1.50 SILVER - SPOT 17.55 0.72%

  6 - Month 1.2571 2.4660 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,625.00 (2.99%)

  9 - Month - 2.5400 1.70 COPPER - LME 3 MTH 4,635.00 (0.86%)

  12 - Month 1.5718 2.6500 1.80 WTI - NYMEX 50.85 0.99%

BRENT - ICE 51.78 (0.33%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2234 4.5878 0.35%   S&P 500 2,141 0.38%

EUR / USD 1.0884 4.0815 (0.80%)   Dow Jones 18,146 0.04%

AUD / USD 0.7608 2.8530 (0.13%)   NASDAQ 5,257 0.83%

USD / CHF 0.9937 3.7738 0.34%   FTSE 100 7,020 0.10%

USD / CAD 1.3332 2.8128 1.47%   DAX Index 10,711 1.23%

USD / JPY 103.8 0.0361 (0.36%)   CAC Index 4,536 1.46%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 17,185 1.95%

USD / SAR 3.7506 1.0000 (0.02%)   TASI  Index 5,652 (0.74%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 24 / 10 10:00 FR مديري المشتريات الخدمي / ماركيت Oct P 53 53.3

Mon 24 / 10 11:00 EC مديري المشتريات الصناعي / ماركيت Oct P 52.7 52.6

Mon 24 / 10 11:00 EC مديري المشتريات المركب / ماركيت Oct P 52.8 52.6

Mon 24 / 10 11:00 EC مديري المشتريات الخدمي / ماركيت Oct P 52.4 52.2

Mon 24 / 10 16:45 US مديري المشتريات الصناعي / ماركيت Oct P 51.5 51.5

Wed 26 / 10 09:00 GE GFK / ثقة المستهلك Nov 10 10

Wed 26 / 10 17:00 US التغير الشهري في مبيعات المنازل الجديدة Sep -1.50% -7.60%

Thu 27 / 10 11:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي / ربع السنوي 3Q A 0.30% 0.70%

Thu 27 / 10 15:30 US طلبيات السلع المعمرة  Sep P 0.10% 0.10%

Thu 27 / 10 15:30 US طلبات إعالة البطالة Oct-22 255k 260k

Fri 28 / 10 08:30 FR الناتج المحلي اإلجمالي / ربع السنوي 3Q A 0.30% -0.10%

Fri 28 / 10 12:00 EC مؤشر الثقة باإلقتصاد Oct 104.9 104.9

Fri 28 / 10 15:30 US التغير في اإلنفاق اإلستهالكي / ربع سنوي 3Q A 1.60% 1.80%

Fri 28 / 10 15:30 US الناتج المحلي اإلجمالي / ربع السنوي 3Q A 2.50% 1.40%

Fri 28 / 10 17:00 US مؤشر جامعة ميتشغان لقة المستهلك Oct F 88.2 87.9

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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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   

 ت م   إ   د ا د   ا ل ت ق ر يور   ا إل قوتوصوا د ي   ا    وبوو  وي   و توحور يور     م ن   قوب ل   : 

 ق ا   م ة   ا ت صوا       ا لو وز يونوة   

   ب د   ا لوكور يوم   إ بور ا هويوم     ا لوقوا د   ي    

 م حولول   أ و ل         ا   بوحوا ث   ا إل قوتوصوا د يوة   

aialkadri@Bankalbilad.com 

+966 11 479 8297 / +966 54 218 8565 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتو  أ  وجوات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقتريتر تتعتبتر عتن وجتوتة نتظتره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليوا. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بمكل  تبتا تر أو  تيتر  تبتا تر بتتتوصتيتات  تحتددة أو 

  وجوات نظر  عينة يتضمنوا التقرير. كما أ  وجوة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وجوة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقت  دو

 سابة إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فتي حتال   6102/  أكتوبتر /   66. يرجش تاريخ جميش بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   6102/  أكتوبر /   61يرجش تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نت  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيش أو للمراء  أو لال تراك في أي استثمار. على التر تم  تن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنوا  وثوقة وذات  صداقية عتالتيتة ، فتن  بتنت  التبتالد   يضتمتن 

 اكتمالوا أو دقتوا. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بوا في المملكة العربية السعتوديتة لتن يتكتو  بتنت  التبتالد أو أي  تن فتروعت  أو  تركتاتت 

المقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  تن أي نتو   كتا  عتن أيتة خستارة أو ضترر نتاجتم عتن  استتتختدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

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