
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  9102يونيو  92

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

 مالمح األسواق العالمية:

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

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

 >>>  المصطلح األسبوعي
 

مؤشر جامعة ميتشغان لثقة 
 >>>المستهلك 

 
هو مؤشر لثقة المستهلك يصدر 
شهريًا عن جامعة ميتشغان. تجري 
الجامعة مقابالت لألسر عن طريق 

الهاتف للسؤال عن وضعهم المالي 
و رأيهم في االقتصاد على المدى 

 القصير والمدى الطويل. 
  
 

  قررت الحكومة في وقت مبكر من صباح يوم السبببت البمباضبي إلبالو البببنبو  لبغبايبة
السادس من شهر  يوليو القادم . جاءت هذه الخطوة بعد رفض المسؤولين األوروبييبن 
طلبا لليونان بتمديد العمل ببرنامج اإلنقاذ لحين االنتهاء من عبمبلبيبة االسبتبلبتباء البمبقبرر 

على الصدمبة البتبي تسببب  ببهبا “   ربما” القيام بها في الخامس من الشهر المقبل ردا 
رئيس الوزراء اليوناني للدائنين الدوليين بوضع برنامج خطة اإلنقاذ تحت التصويت. قبببل 
ذلك و خالل األسبوع المنتهي في السادس والعشرين من شهر يونيو انتقل االهتمبام 
من اليونان إلى التباين السياسة النقدية بين أوروبا والواليات المتحدة األمريكبيبة، حبيب  
تسببت بيانات القطاع العقاري الصادرة عن الواليات البمبتبحبدة األمبريبكبيبة والبتبي جباءت 
أفضل من المتوقع في زيادة التكهنات حول قيبام البلبيبدرالبي األمبريبكبي ببرفبع مبعبدل 

نقطة( ليغلق نهاية األسبببوع  371% )أو  1..3اللائدة هذا العام. تراجع اليورو/ الدوالر بب 
دوالر أمريكي يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر يونيبو البجباري.  بمبا  3.3.7عند 

تراجع الجنيه االسترليني / دوالر أمريكي للمرة األولى منذ ثالثبة أسباببيبع )عبلبى أسباس 
نبقبطبة(، ويبغبلبق نبهبايبة األسبببوع عبنبد  317% )أو ...6أسبوعي(، ليسجل انخلاضًا بب 

 دوالر أمريكي للجنيه االسترليني الواحد. .3.771
  انخلض الذه  للمرة األولى خالل ثالثة أسابيع وبمعدل هو األعلى منذ إبريل من العام

الجاري، حي  أن قوة البيانات الصادرة عن البواليبات البمبتبحبدة األمبريبكبيبة والبوضبع فبي 
اليونان )حي  قام المستثمرون بإعادة تقييم التطورات األخيرة في ملاوضات اليونان مع 

 51.77دائنيها( قد ساهم في تخليض الطل  على الذه   مالذ آمن. تراجع البذهب  ببب 
دوالر أمبريبكبي  3377.75% خالل األسبوع( لألونصة ليستقبر عبنبد .5.6دوالر أمريكي )

 خالل األسبوع المنتهي في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.
  تراجعت أذونات الخزينة األمريكية في تداوالت األسبوع الماضي بعد ان قام صناع القرار

األوروبيين بالتعبير عن ثقتهم بوصول اليونان إلى اتلاو مع الدائنين الدوليين )..... فيما 
بعد لم يتم التوصل إلى اتلاو , ما ساءت األزمة مع نهاية األسبوع(. ارتلع العائد عبلبى 

% 2.75نبقبطبة أسباس أو  53.7أذونات الخزينة األمريكية للترة عشر سبنبوات بببمبقبدار 
 % خالل األسبوع المنتهي في السادس والعشرين من شهر يونيو.5.171ليسجل 



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  2       29 / يونيو / 2015 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

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

 الواليات المتحدة األمريكية ،  ندا وأستراليا  : 
انكماشبًا ببمبعبدل رببعبي  الواليات المتحدة األمريكيةسجل االقتصاد في 

% خالل الربع األول من العام الجاري مقارنة بنمو بمعبدل رببعبي 6.5قدره 

% خالل الربع السابق له. ارتلعت الطلببات عبلبى إعبالبة البببطبالبة 5.5قدره 

ألف طل  في األسبوع المنتهي في  العبشبرون مبن شبهبر  573لتسجل 

ارتبلبع ألف طل  خالل األسبببوع السباببق لبه.  ..5يونيو الجاري مقارنة بب 
خبالل شبهبر  3..2مؤشر جامعة متشغان لثقة المستهلك مسجاًل 

خبالل شبهبر مبايبو. سبجبلبت  ..21يونيو )قراءة نهائية( مبقبارنبة ببب 
% خالل األسبوع المنتبهبي ..3طلبات الرهن العقاري ارتلاعًا قدره 

في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري مقارنة بانخلباض ببمبعبدل 
 % خالل األسبوع السابق له.7.7قدره 

 
ألف منزل خالل شهر  .71ارتلعت مبيعات المنازل الجديدة مسجلة 

ألبف مبنبزل خبالل  711مايو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتلاع إلى 
الشهر السابق له. سجلت مبيعات المنازل البقبائبمبة ارتبلباعبًا قبدره 

مليون خالل شهر مايو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتلاع إلى  7.17
 مليون خالل شهر أبريل.  7.62

 
 Markitانخلض مؤشر مديري المشتريات الصنباعبي الصبادر عبن 

خبالل  71خالل شهر يونيو )قراءة أولبيبة( مبقبارنبة ببب  71.1ليسجل 
الشهر السابق له. ارتلع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر 

خالل شهر يونيو )قراءة أولية( مبقبارنبة بب  ..71مسجاًل   Markitعن 
خالل الشهر السابق له. انخلض مؤشر مديري البمبشبتبريبات  5..7

خالل شهر يبونبيبو )قبراءة  ..71ليسجل  Markitالمر   الصادر عن 
 خالل الشهر السابق له.  .7أولية( مقارنة بب 

 
% خبالل شبهبر مبايبو 6.7سجل الدخل الشبخبصبي ارتبلباعبًا قبدره 
% خالل الشهر السابق 6.7)مماثاًل للتوقعات( مقارنة بارتلاع قدره 

% خبالل شبهبر 6.2له.  ما ارتلع اإلنلاو الشخصي بمعدل قبدره 
% خالل الشهبر 6.3مايو )افضل من المتوقع( مقارنة بارتلاع قدره 

 السابق له.  
 

 المملكة المتحدة واليابان: 
ارتبلباعبًا  الممممملمكمة المممتمحمدةسجلت القروض لشراء المنازل في 

خالل شهر مايو مقارنة بالقيمة المعدلة بباالنبخبلباض إلبى  15716
 خالل شهر أبريل.  15656

 
% 1.1على نلبس البمبعبدل عبنبد  اليابانحافظ معدل البطالة في 

خالل شهر مايو. سجلت نسبة المتقدمين للبعبمبل  ارتبلباعبًا قبدره 
خبالل الشبهبر السباببق لبه.  3.37خالل شهر مايو مقارنبة ببب  3.32

/Markitانخلض مؤشر مديري المشتريات الصنباعبي الصبادر عبن 
JMMA   خالل شهر يبونبيبو )قبراءة أولبيبة( مبقبارنبة بب  12.2مسجاًل

 (. 76.7خالل الشهر السابق له )التوقعات  انت عند  76.2
 

سجل مؤشر أسعار المستهلك لمدينة طبو بيبو بباسبتبثبنباء البغبذاء 
% خالل شهر يونيو مقارنة بارتلباع 6.3ارتلاعًا بمعدل سنوي قدره 

% خالل شبهبر مبايبو.  بمبا سبجبل مبؤشبر 6.5بمعدل سنوي قدره 
% 6.1أسعار المستهلك لمدينة طو يو نموًا بمعدل سنوي قبدره 

% خبالل 6.7خالل شهر يونيو مقارنة بارتلاع بمعدل سنوي قبدره 
الشهر السابق له. بينما ارتلع مؤشر أسعار البمبسبتبهبلبك لبمبديبنبة 

%  بمبعبدل سبنبوي 6.5طو يو باستثناء الغذاء والطباقبة مسبجباًل 
% خبالل 6.3خالل شهر يونيو مقارنة بارتلاع بمعدل سنوي قبدره 

الشهر السابق له. سجل مؤشر أسعار المستهلك الوطني ارتلباعبًا 
% خالل شهر مايو مقارنة بارتلاع ببمبعبدل 6.7بمعدل سنوي قدره 

% خالل الشهر السابق لبه. فبيبمبا سبجبل مبؤشبر ..6سنوي قدره 
أسعار المستهلك الوطني باستثناء الغذاء ارتلاعًا بمبعبدل سبنبوي 

% خالل شهر مايو مقارنة بارتلاع ببمبعبدل سبنبوي قبدره 6.3قدره 
% خالل شهر أبريل.  بمبا ارتبلبع مبؤشبر أسبعبار البمبسبتبهبلبك 6.1

% خبالل 6.1الوطني باستثناء الغذاء والطاقة بمعدل سنوي قدره 
 %. 6.1شهر مايو مماثاًل للشهر السابق له عند 

 

 منطقة اليورو: 
فبي  Markitارتلع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 

خالل شهر  يونيو )قراءة أولية( مقارنة  75.7مسجال  منطقة اليورو
خالل شهر مايو. ارتلع مؤشر مديري المشتريات البخبدمبي  75.5بب 

خالل شهر يبونبيبو )قبراءة أولبيبة(  71.1ليسجل  Markitالصادر عن 
خالل الشهر الساببق لبه. انبخبلبض مبؤشبر مبديبري  ..71مقارنة بب 

خبالل شبهبر 71.3مسبجباًل   Markitالمشتريات المر   الصادر عبن 
خالل الشهر السابق له. سجلبت  ..71يونيو )قراءة أولية( مقارنة بب 

% خالل شهر مايو 7ارتلاعًا بمعدل سنوي قدره  M3الكتلة النقدية 
% خالل الشهر السابق لبه. 7.1مقارنة بارتلاع بمعدل سنوي قدره 

خالل شهر يونيو )قراءة مبدئية(  ..7انخلضت ثقة المستهلك إلى 
 خالل شهر مايو.  ..7-مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخلاض إلى 

 
خبالل  367.1إلبى  ألمانميمالمناخ األعمال في   IFOانخلض مؤشر 

خالل شهر مايو )التوقعات  انت عبنبد   7..36شهر يونيو مقارنة بب 
خبالل  365للتوقبعبات مسبجباًل   IFO(. و ما انخلض مؤشر 3..36

خالل الشهر السابق له. وانخلض مؤشر  361شهر يونيو مقارنة بب 
IFO   خالل شهر يونيو مقارنبة 331.3لتقييم الوضع الحالي مسجاًل

خالل شهر مايو. انخلض مؤشر ثقة المستهبلبك الصبادر  331.1بب 
 . 36.5خالل شهر يوليو مقارنة بب  36.3إلى GFKعن 

 
 Markitارتلع مؤشر مديري البمبشبتبريبات الصبنباعبي الصبادر عبن 

خبالل  73.3خالل شهر يونيو )قراءة أولية( مقارنة ببب  73.2ليسجل 

الشهر السابق له. ارتلع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر 
خالل شهر يونيو )قراءة أولية( مبقبارنبة بب 71.5ليسجل   Markitعن 
خالل الشهر السباببق لبه. سبجبل مبؤشبر مبديبري البمبشبتبريبات  71

خبالل شبهبر يبونبيبو  71ارتلاعًا مسجاًل   Markitالمر   الصادر عن 
 خالل الشهر السابق له.  ..75)قراءة أولية( مقارنة بب 

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوع الماضي :



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  3       29 / يونيو / 2015 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

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

% خبالل ..6نموًا بمعدل رببعبي قبدره  الفرنسيسجل االقتصاد 
الربع األول من العام الجاري )قراءة نهائية( مبقبارنبة ببنبمبو ببمبعبدل 

% خبالل البرببع السباببق لبه. حبافبظ مبعبدل ثبقبة .6.6ربعي قدره 
خالل شبهبر يبونبيبو. فبيبمبا  21المستهلك على نلس المعدل عند 

خالل شهر يونيبو مبقبارنبة بب  366انخلض مؤشر ثقة المصنع إلى 
 خالل الشهر السابق له.  361

 
  Markitسجل مؤشر مبديبري البمبشبتبريبات الصبنباعبي الصبادر عبن

 12.1خالل شهر يونيو )قراءة أولية( مقارنة ببب 76.7ارتلاعًا مسجاًل 
خالل الشهر السابق له. ارتلع مؤشر مديري المشتبريبات البخبدمبي 

خالل شبهبر يبونبيبو )قبراءة أولبيبة( 71.3ليسجل  Markitالصادر عن 
خبالل الشبهبر السباببق لبه. سبجبل مبؤشبر مبديبري  ..75مقارنة بب 

خبالل  71.1ارتلاعًا مسجباًل   Markitالمشتريات المر   الصادر عن

 خالل الشهر السابق له.  75شهر يونيو )قراءة أولية( مقارنة بب 
 

 361.2ارتبلباعبا قبدره  اإليمطمالميسجلت الثقة في قطاع األعمال 
 361.1خالل شهر يونيو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخبلباض إلبى 
 362.7خالل شهر مايو. فيما ارتلع مؤشر ثقة المستهلك مسجاًل 

خبالل  .36خالل شهر يونيو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتلاع إلى 
 الشهر السابق له.

 
% خبالل شبهبر 6.7ارتلعت مبيعات التجزئة بمعبدل شبهبري قبدره 
% خبالل الشبهبر 6.3أبريل مقارنة بارتلاع  ببمبعبدل شبهبري قبدره 

السابق له. وعلى أساس سنوي، لم يطرأ أي تغير عبلبى مبببيبعبات 
% خالل شهر أبريل مقارنة بانخلاض بمبعبدل سبنبوي 6التجزئة عند 

% خالل شهر مارس. سجلت طبلبببات البمبصبانبع ارتبلباعبًا 6.5قدره 
% خبالل شبهبر مبايبو مبقبارنبة ببانبخبلباض 7.1بمعدل شهري قدره 
 % خالل شهر أبريل.   6.5بمعدل شهري قدره 

 
ارتلاعًا بمعدل شهري قبدره  إسبانياسجل مؤشر أسعار المنتج في 

% 6.7% خالل شهر مايو مقارنة بارتلاع بمعدل شبهبري قبدره 6.1

خالل الشهر السابق له. وعلبى أسباس سبنبوي، انبخبلبض مبؤشبر 
%  معدل سنوي خالل شهر مايو مقارنة 3.1أسعار المنتج مسجاًل 

 % خالل شهر أبريل. 6.2بانخلاض بمعدل سنوي قدره 
 

 األسواو الناشئة
% خالل شهر 7..مسجاًل  البرازيلانخلض معدل البطالة في 

% خبالل شبهبر أببريبل. ارتبلبعبت إجبمبالبي 1..مايو مقارنة ببب 
مليار دوالر أمريكبي خبالل  16.3القروض الغير المسددة إلى 

 16.6شهر مايو مقارنة بالقيمة البمبعبدلبة بباالنبخبلباض إلبى 
مليار دوالر خالل الشهر الساببق لبه. سبجبل البحبسباي البجباري 

مليون دوالر أمريكي خالل شهر مايو مقارنة  ..11عجزًا قدره 
 مليون دوالر أمريكي خالل شهر أبريل.   263.بعجز قدره 

 

 HSBCارتلع مؤشر مديري المشتريات الصنباعبي الصبادر عبن
خبالل شبهبر مبايبو )قبراءة أولبيبة(  ..12مسبجباًل  الصيمنفي 

 خالل الشهر السابق له.  12.5مقارنة بب 
 

من الذه  والعمالت األجنبية  الروسيارتلع االحتياطي 
مليار دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي  ..1.1مسجاًل 

مليار دوالر  ..1.6في التاسع عشر من شهر يونيو مقارنة بب 
أمريكي خالل األسبوع السابق له. سجل مؤشر أسعار 

% خالل 6.3المستهلك ارتلاعًا بمعدل أسبوعي قدره 
األسبوع المنتهي في الثاني والعشرون من شهر يونيو 

% خالل 6.3الجاري مقارنة بارتلاع بمعدل أسبوعي قدره 
 األسبوع السابق له. 

 
 دول مجلس التعاون الخليجي والشرو األوسط:

 اإلممارات المعمربميمة المممتمحمدةسجل مؤشر أسعار المستهلك في 
% خالل شهر مايو مقارنة بارتلباع 1.15ارتلاعًا بمعدل سنوي قدره 

% خالل الشهر السابق له. وعلى أساس 1.57بمعدل سنوي قدره 
شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتلاعًا بمعدل شهري قدره 

% خالل شهر مبايبو مبقبارنبة ببارتبلباع ببمبعبدل شبهبري قبدره 6.57
ببمبعبدل  M3% خالل شهر أبريل. ارتلعبت البكبتبلبة البنبقبديبة .6.3

% خالل شهر مبايبو مبقبارنبة ببانبخبلباض ببمبعبدل 6.1شهري قدره 
 % خالل الشهر السابق له. 6.3شهري قدره 

 
انخلاضًا بمعدل سبنبوي  عمانسجل مؤشر أسعار المستهلك في 

% خالل شهر مايو مقارنة بانخلاض بمعدل سنوي قبدره 6.1قدره 
% خالل الشهر السابق له. سجل مؤشر أسعبار البمبسبتبهبلبك 6.31
% خالل شبهبر مبايبو 1.15ارتلاعًا بمعدل سنوي قدره  الكويتفي 

% خالل الشهر السابق لبه. 1.1مقارنة بارتلاع بمعدل سنوي قدره 
وعلى أساس شهري، سجل مبؤشبر أسبعبار البمبسبتبهبلبك ارتبلباعبًا 

% خالل شهر مايو مقارنة بارتلاع بمعدل 6.67بمعدل شهري قدره 

 % خالل شهر أبريل. 6.37شهري قدره 
 

% خبالل 7.7على معدل الشبراء عبنبد  التركيابقى البنك المر زي 
اجتماعه المنعقد في الثال  والعشرون من شهر يونيو الجاري.  ما 

 7.57% واالقبتبراض عبنبد 36.77ابقى على معدل اإلقراض عند 
 خالل نلس االجتماع. 
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  أسعار السوو

 الودائع )الريال( سايبور اليبور  اللترة

1 Month 

3 Months 

6 Months 

9 Months 

12 Months 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإللالو  

GBP / USD 

EUR / USD 

AUD / USD 

USD / CHF 

USD / CAD 

USD / JPY 

USD / SAR 

  المعادن  الثمينة /  النلط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإللالو 

 السعر اآلني الذه 

 السعر اآلني اللضة

 السعر اآلجل األلمونيوم

 السعر اآلجل النحاس

 نيو يور  للسلع   نلط تكساس

  -  نلط برنت

 أسواو األسهم  اإللالو األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإللالو المؤشر 

S&P 500 

Dow Jones 

NASDAQ 

FTSE 100 

DAX Index 

CAC Index  

Nikkei 225 

TASI  Index  

لألسبوع القادم   -المؤشرات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( اللترة المؤشر البلد  التاريخ

Mon 06/29 02:50 JN  اإلنتاج الصناعي May P -0.80% 1.20% 

Tue 06/30 11:30 UK  1 إجمالي الناتج المحليQ F 0.40% 0.30% 

Tue 06/30 11:30 UK  1 إجمالي الناتج المحليQ F 2.50% 2.40% 

Tue 06/30 12:00 IT  مؤشر أسعار المستهلك  / االتحاد األوروبي Jun P 0.20% 0.20% 

Tue 06/30 17:00 US  ثقة المستهلك Jun 97.1 95.4 

Wed 07/01 04:00 CH  مؤشر مديري المشتريات Jun 50.4 50.2 

Wed 07/01 04:35 JN   مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسMarkit  Jun F -- 49.9 

Wed 07/01 04:45 CH  مديري المشتريات الصناعي الصادر عنHSBC Jun F 49.6 49.6 

Wed 07/01 10:50 FR   مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسMarkit  Jun F 50.5 50.5 

Wed 07/01 10:55 GE   مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسMarkit  Jun F 51.9 51.9 

Wed 07/01 11:00 EC   مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسMarkit  Jun F 52.5 52.5 

Wed 07/01 11:30 UK   مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسMarkit  Jun 52.5 52 

Wed 07/01 14:00 US  26 طلبات الرهن العقاري-Jun -- 1.60% 

Wed 07/01 16:45 US   مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسMarkit  Jun F 53.4 53.4 

Wed 07/01 17:00 US  مؤشرISM  الصناعي Jun 53.1 52.8 

Thu 07/02 09:00 UK  أسعار المنازل Jun 0.50% 0.30% 

Thu 07/02 15:30 US  التغير في روات  العاملين من لير القطاع الزراعي Jun 230K 280K 

Thu 07/02 15:30 US  27 طلبات إعالة البطالة-Jun 270K 271K 

Thu 07/02 15:30 US  معدل البطالة Jun 5.40% 5.50% 

Thu 07/02 17:00 US  طلبات المصانع May -0.50% -0.40% 



  

 إخالء المسؤولية مع قائمة االتصال الخاصة بالخزينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير
 يصرح محلل )المحللين( األبحاث المسؤول عن هذا المحتوى أن وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير 

تعبر عن وجهة نظره وحده في المسائل التي تم التطرو إليها. إن تعويضات المؤلف لم وال ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مباشر أو لير 
بنك مباشر بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير.  ما أن وجهة نظر المؤلف ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 

 وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون سابق إنذار.البالد 
 

 إفصاحات إضافية
،   5102/  يونيو /   52يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى  .  5637/  يونيو /   29 يرجع تاريخ التقرير  إلى

 إال في حال تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.

 
 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير أللراض المعلومات فقط. ال ينبغي أن يلسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لالشترا  في أي استثمار. على  

الرلم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، 
بنك لن يكون المملكة العربية السعودية ال يضمن ا تمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في بنك البالد فإن 

أو أي من فروعه أو شر اته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظلين لديه مسئوال أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع   ان البالد 
 عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة 
 اإلنكليزية( 
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