
 

 2112يونيو   12 

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  قاب  الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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السندات 
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  ال ح األسوا  العالمية 

انته  ا نتخابات البريطانية المبكرة خالل األسبو  الماضي "ببررلرمرا   رعرلر " برعرد أ   «

فشل  ر يسة الوزراء البريطانية الحالية تيريزا  اي في الفوز بأ لبية ترمركرنرهرا  رن ترعرزيرز 
نفوذها السياسي في المملكة المتحدة. األ ر الذي عقد المشهد السياسي على أعتا  
المفاوضات بخصوص الخروج  ن ا تحاد األوروبي في الروقر  ذاتر  ألرقر  حرالرة عردم 
اليقين بظاللها على الوضع اإلقتصادي ليتعرض الجني  ا سترليني بعد ا نتخابات ألكبر 

نقطة( أ ام  142% )1.1انخفاض ل   نذ بداية العام. انخفض الجني  ا سترليني بمقدار 
دو رًا لرلرجرنرير  الرواحرد  1.2247الدو ر األ ريكي  غلقًا جلسة التداول األسبوعية عرنرد 

 وذل  يوم الجمعة التاسع  ن  هر يونيو الجاري. 
 

ارتفع    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يقيس أداء الدو ر األ ريكي أ ام العمالت  «

نقطة( خالل تداو ت األسبرو   رغرلرقرًا ترداو ت  0..1)أو  0..1الر يسة األخرى( بمقدار 
نقطة في ختام تداو ت األسبو  المنتهي في التراسرع  رن  رهرر  72.22األسبو  عند 

في ختام تداو ت األسبرو  الرذي سربرقر . فري  77.22يونيو  ن العام الجاري  قارنة بر 
الوق  الذي انخفض  في  العملة المشتركة )اليورو( )عرلرى أسرا  أسربروعري( برعرد أ  
أبقى المركزي األوروبي على سياست  النقدية بدو  تغيير في الوق  الذي خفض فرير  

. انخفض  قيمرة الرارنرا ري الريرورو  2117 ن توقعات  لمعد ت التضخم  ن األ  وحتى 

دو رًا لرلريرورو  .1.117نقطة(  غلقًا تداو ت األسبو  عند  04% أو )1.24دو ر بمقدار 
 الواحد عند نهاية األسبو . 

“ 

 

لجنة السو  المفتوحة ا تحادية
)FOMC( 

هو فر   جلس ا حتياطي 
الفدرالي الذي يحدد اتجاه السياسة 

النقدية في الو يات المتحدة 
 األ ريكية.

 
 

                    

                      ” 



 الصفحة  2 2112يونيو  12أبحاث 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 الخام لألسبو  الاالث على التوالي  سجلًة أدنى  ستوياتها  رنرذ  رار   «

بعد أ  أظهر تقرير لوكالة  علو ات الطاقة األ ريكية أ   رخرزونرات الرنرفرط الرخرام فري الرو يرات 
المتحدة األ ريكية ارتفع  في األسبو  الماضي بشك   ير  توقع )ارتفع  خزو  الخام األ ريكي 

يونيو(. ترراجرع خرام  رر   2 ليو  بر ي  وذل  يوم الجمعة  10.2. ليو  بر ي  إلى  0.0بمقدار 
دو ر أ ريكي  42.77دو ر( للبر ي   سجاًل 1.00% )0.04بر  2112تكسا  الوسيط لعقود يوليو 

 .40.1دو ر أ ريكي( للبر ي   سجاًل عند اإل رال   1.0% ) 0.7للبر ي . كما انخفض خام برن  بر 
 دو ر أ ريكي، وذل  يوم الجمعة التاسع  ن  هر يونيو الجاري.

 

ارتفع  أسعار أذونات الخزينة األ ريكية  ع بداية األسبو  الماضي  ع الطل  عليها كرمرالذ ن رن  «

لتنخفض بعد ذل   ع نهاية األسبو  حيث بدأ المستامرو  بتسوية أوضاعرهرم فري ظر  تررقر  

قيام الفيدرالي األ ريكي برفع  عد ت الفا دة في اجتماع  القادم. انخفض العا د على أذونات 
% خالل تداو ت األسبو  ليغلر  1.7نقطة أسا  أو  4.1الخزينة األ ريكية لفترة عشر سنوات بر 

 % وذل  في التاسع  ن  هر يونيو الجاري. 2.2عند 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طل  في األسبو   .24 سجلة الواليات المتحدة األمريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
ألف طل  في  ..2المنتهي في الاالث  ن  هر يونيو الجاري  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

% في األسبو  المنتهي 2.1سجل  طلبات الرهن العقاري نموًا بمعدل قدره  .األسبو  الساب  ل 
 .% في األسبو  الساب  ل 0.4في الااني  ن  هر يونيو الجاري  قارنة بتراجع بمعدل قدره 

% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر إبري  1.0انخفض  الطلبيات على السلع المعمرة بمعدل قدره 
كما سجل  الطلبيات لدى المصانع  .% في التقديرات السابقة لها1.2 قارنة بتراجع بمعدل قدره 

% 1% خالل  هر إبري  كما هو  توقع  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 1.2تراجعًا بمعدل قدره 
% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ..1تراجع  خزو  تجارة الجملة بمعدل  هري قدره  .خالل  هر  ار 
 ير الصناعي إلى  ا  ISM انخفض    ر .% كمعدل  هري في تقديرات سابقة1.0-إبري   قارنة بر 

تم تأكيد    ر  ديري  .خالل  هر إبري  ..2.خالل  هر  ايو  قارنة بر  7.7.دو  التوقعات  سجاًل 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ايو،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات  0.7.المشتريات المرك  عند 
  .السابقة لها

 
% خالل  هر  ايو كما هو  توقع  قارنة بر 7.7ارتفاعًا طفيفًا حتى كندا سج   عدل البطالة في 

 0.2ألف خالل  هر  ايو  قارنة بر  ..4.% خالل  هر إبري . سج  صافي التغير في التوظيف ..7
% خالل  هر إبري   قارنة 1.2تراجع   وافقات البناء بمعدل  هري قدره  .ألف خالل  هر إبري 

% كمعدل  هري خالل  هر  ار . تراجع عدد المنازل في طور 4.7بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 
ألف خالل  هر  ..210ألف  قارنة بر  174.2البناء خالل  هر  ايو إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل 

 .إبري 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

% )أق   ن 1.2خالل  هر إبري  بمعدل  هري قدره المملكة المتحدة ازداد اإلنتاج الصناعي في 
% خالل  هر  ار . ارتفع اإلنتاج في قطا  التصنيع ..1المتوقع(  قارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 

% خالل  هر 1.7%  قارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 1.2خالل  هر إبري  بمعدل  هري قدره 
% 1.4سج     ر أسعار المنازل خالل  هر  ايو ارتفاعًا  ير  توقع بمعدل  هري قدره  . ار 

انخفض    ر  ديري المشتريات المرك  إلى  ا دو   . قارنة بحالة  ن عدم التغير خالل  هر إبري 
 .خالل  هر إبري  7.2.خالل  هر  ايو  قارنة بر  4.4.التوقعات  سجاًل 



 الصفحة  3 2112يونيو  12أبحاث 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 ربعي ) عدل  وسميًا( وذل  وفقًا للتقديرات 1.0نموًا قدره الياباني سج  ا قتصاد 
سج   .% وفقًا لتقديرات سابقة..1األخيرة للربع األول  ن العام الجاري  قارنة بنمو بمعدل قدره 

 ليار ين ياباني خالل  هر إبري   قارنة بفا ض بمبلغ  17.1.7الحسا  الجاري الياباني فا ضًا بلغ 
% 1.0-تم تأكيد  خفض الناتج المحلي اإلجمالي عند  . ليار ين ياباني خالل  هر  ار  2712.2قدره 

كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة للربع األول  ن العام الجاري،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات 
% خالل  هر  ايو  قارنة بالنمو 0.7نموًا بمعدل سنوي قدره  M2 حقق  الكتلة النقدية .السابقة لها

ارتفع    ر صناعة الخد ات بمعدل  .% كمعدل سنوي خالل  هر إبري 4المعدل با نخفاض إلى 
% كمعدل  هري 1.0-% خالل  هر إبري   قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 1.2 هري قدره 

 2.7.خالل  هر  ايو  ن  0.4.سج     ر  ديري المشتريات المرك  ارتفاعًا إلى  .خالل  هر  ار 
 .خالل  هر إبري 

 
  نطقة اليورو 

على  عد ت الفا دة على ك   ن عمليات إعادة التموي  و المصرف المركزي األوروبي أبقى 
% على الترتي  .1.2%، 1.4-%، 1تسهيالت اإليدا  وتسهيالت اإلقراض عند  ستوياتها البالغة  

تم تعدي  نمو الناتج المحلي اإلجمالي  .كما هو  توقع وذل  في الاا ن  ن  هر يونيو الجاري
% كمعدل ربعي للربع األول  ن العام الجاري  قارنة بما كا  علي  في التقديرات 1.7با رتفا  إلى 

تم تعدي     ر  ديري المشتريات الخد ي با رتفا  إلى  .% كمعدل ربعي..1السابقة حيث سج  
 .في التقديرات السابقة 7.2.وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ايو  ن  7.0.

 
% كمعدل  هري ) عدل  وسميًا( خالل  هر إبري   قارنة 1.0بر ألمانيا ازداد اإلنتاج الصناعي في 

انخفض  الطلبيات لدى  .% كمعدل  هري خالل  هر  ار 1.1بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 

% 1.1% خالل  هر إبري   قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 2.1المصانع بمعدل  هري قدره 
 2.4.تم تعدي     ر  ديري المشتريات المرك  با رتفا  إلى  .كمعدل  هري خالل  هر  ار 

 .في تقديرات سابقة 2.0.وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ايو  قارنة بر 
 

% كمعدل ..1-خالل  هر إبري  خالفًا للتوقعات، حيث سج  فرنسا انخفض اإلنتاج الصناعي في 
تم تعدي     ر  ديري  .% خالل  هر  ار 2.2 هري  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

في  2.7.وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ايو  قارنة بر  7.7.المشتريات المرك  با نخفاض إلى 
 .تقديرات سابقة

 

خال  هر إبري  خالفًا للتوقعات، حيث سجل  انخفاضًا بمعدل إيطاليا تراجع   بيعات التجز ة في 
انخفض    ر  ديري المشتريات  .%  قارنة بحالة  ن عدم التغير خالل  هر  ار 1.1 هري قدره 

سج     ر  ديري المشتريات  .خالل  هر إبري  7.0.خالل  هر  ايو  ن  2...المرك   سجاًل 
 .خالل  هر إبري  2.0. ن  2.2.خالل  هر  ايو تراجعًا طفيفًا إلى إسبانيا المرك  في 

 

 األسوا  النا ئة 

% كمعدل  هري 1.01خالل  هر  ايو  سجاًل البرازيل تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 
% كمعدل  هري خالل  هر إبري . أ ا على أسا  سنوي، فقد تراجع التضخم إلى  ا 1.14 قارنة بر 

انخفض    ر أسعار  .% خالل  هر إبري 4.10% خالل  هر  ايو  قارنة بر 0.7دو  المتوقع  سجاًل 
% 77..% خالل  هر  ايو  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 4.74البضا ع بمعدل سنوي قدره 
خالل  1.4.حافظ    ر  ديري المشتريات المرك  على  ستواه عند  .كمعدل سنوي خالل  هر إبري 

 . هر  ايو،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر إبري 



 الصفحة  4 2112يونيو  12أبحاث 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   

على  عدل الفا دة على عمليات إعادة الشراء و عدل الفا دة على الهندي أبقى البن  ا حتياطي 
% 4% و7% و.7.2عمليات الريبو ونسبة ا حتياطي النقدي عند  ستوياتها دو  تغيير والبالغة  

ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك   .على الترتي  وذل  في السابع  ن  هر يونيو الجاري
 .خالل  هر إبري  1.0.خالل  هر  ايو  قارنة بر  2.2. سجاًل 

 
% كمعدل سنوي خالل  هر  ايو ..1 سجاًل الصين تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 

ارتفع    ر أسعار المنتج خالل  هر  ايو بمعدل  .% كمعدل سنوي خالل  هر إبري 1.2 قارنة بر 
% وبعد أ  سج  نموًا بمعدل سنوي قدره 7..%  قارنة بالتوقعات التير سجل  ...سنوي قدره 

% خالل  هر  ايو 0.2حقق  الصادرات الصينية نموًا بمعدل سنوي قدره  .% خالل  هر إبري 7.4
%(. 2.2% خالل  هر إبري  )سجل  التوقعات نموًا بمعدل قدره 0 قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

 ليار دو ر أ ريكي بعد أ   41.01هذا وقد سج  الميزا  التجاري خالل  هر  ايو فا ضًا بمبلغ قدره 
 . ليار دو ر أ ريكي ) عدل با نخفاض( خالل  هر إبري  00.10سج  فا ضًا قدره 

 .خالل  هر إبري  1.2.خالل  هر  ايو  قارنة بر  ..1.سج     ر  ديري المشتريات المرك  
 

 ليار دو ر أ ريكي في  417.7 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي ازداد ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في  417.1األسبو  المنتهي في الااني  ن  هر يونيو الجاري  قارنة بر 

حافظ تضخم    ر أسعار المستهل  على  ستواه خالل  هر  ايو، حيث  .األسبو  الساب  ل 
ارتفع    ر  ديري المشتريات  .% كمعدل سنوي،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر إبري 4.1سج  

 .خالل  هر إبري  7.1.خالل  هر  ايو  ن  7.0.الخد ي إلى 
 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

خالل  هر  ايو  ن  0...إلى المملكة العربية السعودية انخفض    ر  ديري المشتريات في 
 4.0.انخفض    ر  ديري المشتريات في اإل ارات العربية المتحدة إلى  .خالل  هر إبري  ..7.

 خالل  هر إبري  .  7.1.خالل  هر  ايو  ن 
 

% خالل  هر  ار   قارنة 1.71نموًا بمعدل سنوي قدره البحرين في  M2 حقق  الكتلة النقدية
في الكوي  نموًا  M2 حقق  الكتلة النقدية .% خالل  هر فبراير1.72بنمو بمعدل سنوي قدره 

% خالل  هر .1.2% خالل  هر إبري   قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 1.02بمعدل سنوي قدره 
% 1.77خالل  هر  ايو إلى عمان تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في سلطنة  . ار 

 % كمعدل سنوي خالل  هر إبري .1.27كمعدل سنوي  قارنة بر 

 
% كمعدل سنوي 11.22خالل  هر  ايو تباط ًا إلى تركيا سج  تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 .% كمعدل سنوي خالل  هر إبري 11.02 قارنة بر 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 الصفحة  5 2112يونيو  12أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

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

 أسوا  النفط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البر ي  بالدو ر األ ريكي 
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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 لك  أونصة
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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
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 سنوات  11العا د على السندات الحكو ية األ ريكية استحقا  

 سنوات   11العا د على السندات الحكو ية ا لمانية استحقا  

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 
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 سنوات 11العا د على السندات الحكو ية اإليطالية استحقا  

 سنوات   11العا 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  6 2112يونيو  12أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.1271 1.3075 1.09 GOLD - SPOT 1,266.76 (0.97%)

  3 - Month 1.2364 1.7338 1.53 SILVER - SPOT 17.21 (1.99%)

  6 - Month 1.4168 2.0025 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,907.00 (1.24%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,804.00 2.45%

  12 - Month 1.7284 2.2050 1.93 WTI - NYMEX 45.83 (3.84%)

BRENT - ICE 48.15 (3.60%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2746 4.7798 (1.10%)   S&P 500 2,432 (0.30%)

EUR / USD 1.1195 4.1981 (0.74%)   Dow Jones 21,272 0.31%

AUD / USD 0.7527 2.8226 1.13%   NASDAQ 6,208 (1.55%)

USD / CHF 0.9694 3.8684 0.65%   FTSE 100 7,527 (0.27%)

USD / CAD 1.347 2.7840 (0.13%)   DAX Index 12,816 (0.06%)

USD / JPY 110.32 0.0340 (0.07%)   CAC Index 5,300 (0.82%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 20,013 (0.81%)

USD / SAR 3.7505 1.0000 0.01%   TASI  Index 6,865 0.03%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 12 / 06 02:50 JN طلبيات األالت Apr 0.50% 1.40%

Mon 12 / 06 15:00 IN اإلنتاج الصناعي Apr 2.80% 2.70%

Tue 13 / 06 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين May 2.70% 2.70%

Tue 13 / 06 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين - الرئيس  May 2.30% 2.40%

Tue 13 / 06 12:00 GE مؤشر ZEW للتوقعات Jun 21.7 20.6

Tue 13 / 06 12:00 GE مؤشر ZEW للوضع الراهن Jun 85 83.9

Wed 14 / 06 07:30 JN اإلنتاج الصناعي Apr F -- 4.00%

Wed 14 / 06 09:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين May F 1.50% 1.50%

Wed 14 / 06 11:30 UK معدل البطالة Apr 4.60% 4.60%

Wed 14 / 06 15:30 US مؤشر أسعار المستهلكين May 0.00% 0.20%

Wed 14 / 06 15:30 US مبيعات التجزئة May 0.10% 0.40%

Wed 14 / 06 21:00 US قرار الفدرالي األمريكي - سعر الفائدة Jun-14 1.25% 1.00%

Thu 15 / 06 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين May F 0.80% 0.80%

Fri 16 / 06 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلكين May F 1.40% 1.90%

Fri 16 / 06 17:00 US مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Jun P 97.1 97.1

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقرريرر ترعربرر عرن وجرهرة نرظرره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشك   ربرا رر أو  ريرر  ربرا رر برتروصريرات  رحرددة أو 

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

 ساب  إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فري حرال ترم   2117    ايو     10. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    2112    ايو      .1يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نر  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استامار. على الرر رم  رن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عرالريرة ، فرن  برنر  الربرالد   يضرمرن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعروديرة لرن يركرو  برنر  الربرالد أو أي  رن فرروعر  أو  رركراتر 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي نرو   كرا  عرن أيرة خسرارة أو ضررر نراجرم عرن  اسرترخردام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة احنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة احنكليزية( 

 الصفحة  7 2112يونيو  12أبحاث 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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