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  البحوث إدارة  
 فريق أبحاث الراجحي 

                          Tel.  +966 1 211 9370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 هي كما تزال ال: 7102 لعام العالمي اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات

 تغيير بدون

 
 أساس على% 4.3+ مستوى عند 7102 ملعا العالمي االقتصادي للنمو تقديراته على الدولي النقد صندوق أبقى

 في سنوي أساس على% 0.1 الى لتصل ،% 1.0 بنسبة المتقدمة لالقتصاديات المستقبلية تقديراته رفع ولكنه ، سنوي

 مالية محفزات حدوث باحتمال ومقرونة ، 7102 من الثاني النصف في االقتصادي النشاط قوة بتزايد مدعومة ،7102

 والصين، األمريكية المتحدة الواليات من لكل االقتصادي النمو تقديرات رفع تم وقد. ألمريكيةا المتحدة الواليات في

 قبل من المالية المحفزات استمرار الحتماالت نظرا ،%2.7 و% 7.7 من التوالي، على% 2.6 و% 7.4 الى

 .الحكومة

 تم% 7.2 من ،7102 خالل% 7.2بة بنس  العالمي االقتصاد ينمو أن يتوقع ، الدولي البنك فان ، اخر جانب من

 على% 7.7+) له متوقعا كان مما أسرع بمعدل  يتوسع ربما األمريكي االقتصاد أن التقرير وأورد. سابقا تقديرها

 .المنتخب الجديد األمريكي الرئيس اقترحها التي االقتصادية السياسات تنفيذ تم ما اذا ،(7102 في سنوي أساس

 ،% 1.3 الى سابقا% 7 من  7102 لعام  السعودية العربية للمملكة للنمو تقديراته الدولي النقد صندوق  خفض

 انتاج خفض بسبب أساسا يكون أن يمكن التأثير فان ، رأينا وفي. اوبك اتفاق بعد النفط انتاج خفض بسبب وذلك

 المحتمل من ، النفطي غير اإلجمالي المحلي للناتج النمو تقديرات أن نعتقد أننا بيد. أوبك اتفاقية بعد النفط من المملكة

 بالفائدة ويعود ، االنفاق زيادة على الحكومة قدرة بزيادة يسمح مما وقوية، مستقرة النفط أسعار ظلت اذا أكثر ترتفع أن

 .ككل االقتصاد على

 بالمرك المشتريات مديري مؤشر ذلك الى يشير ما حسب،  ديسمبر في العالمي االقتصادي النشاط تحسن لقد

 نوفمبر في 64.4 بلغ)  شهرا 04 خالل نقطة 64.3 بلغ له مستوى أعلى الى ارتفع الذي ستانلي، مورغان عن الصادر

 .والوظائف الجديدة الشراء وطلبات الناتج ارتفاع الى ذلك ويعزى ،( 7102

 ديسمبر في وذلك ، عامين في له مستوى أعلى ، ام اس أي عن الصادر األمريكي المشتريات مديري مؤشر بلغ

 مبيعات ارتفعت فقد ذلك، على عالوة. ديسمبر عطلة خالل التسوق لنشاط نتيجة التجزئة مبيعات ارتفعت بينما ،7102

 ربعي معدل بأبطأ ، 7102 الرابع الربع في البطالة معدل ارتفع بينما التوالي، على الثاني للشهر ديسمبر في السيارات

 .7112 الثالث الربع منذ له

 ، للبرميل دوالر 64 الى للبرميل دوالر 67 من ، 7102 لعام النفط ألسعار تقديراتها ، الطاقة معلومات كالةو رفعت

 يبلغ أن الوكالة، توقعت فقد ذلك، الى وباإلضافة .للبرميل دوالرا 62 عند 7102 لعام الخام النفط أسعار قدرت كما

 مليون 2.22 الى أشارت التي السابقة بتقديراتها مقارنة ،7102 في اليوم في برميل مليون 1 األمريكي النفط انتاج

 .المكسيك خليج ساحل من اإلنتاج ارتفاع الى ذلك ويعزى اليوم، في برميل

 في وذلك ،7100 أبريل منذ له مستوى أعلى ، اليورو منطقة في التصنيع لنشاط المشتريات مديري مؤشر بلغ

 تقديرات)  المستهلكين تضخم معدل سجل بينما ، الجديدة الشراء باتوطل اإلنتاج بارتفاع مدعوما ،7102 ديسمبر

 .شهرا 41 مدى على له قراءة أعلى(  سنوي أساس على أولية

 له مستوى أعلى الى ، ديسمبر لشهر التصنيع لنشاط الياباني المشتريات مديري مؤشر ارتفع : االسيوية االقتصاديات

 مديري مؤشر ارتفع بينما التوظيف، ومعدل الجديدة الشراء وطلبيات اإلنتاج في بارتفاع مدعوما ، عام خالل

 .ديسمبر في ، التوالي على السادس للشهر ، التصنيع لنشاط(   كيكسن) الصيني المشتريات
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 لألشخاص األمريكيين افصاحات مهمة

شركة مرخصة لممارسة نشاطات األوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وشركة الراجحي  ليست وسيطا ماليا مسجال في  تم اعداد هذا التقرير البحثي من قبل شركة الراجحي المالية ) الراجحي( ، وهي

وث. ويتم تقديم هذا التقرير البحثي ، لتوزيعه " للمستثمرين تقاللية محللي البحالواليات المتحدة األمريكية ، وبناء عليه، فإنها ال تخضع لقواعد الواليات المتحدة األمريكية المتعلقة بإعداد التقارير البحثية واس

وتعديالته )"قانون تبادل األوراق  5391من قانون تبادل األوراق المالية األمريكي لعام  6-أ51المؤسساتيين الرئيسيين في الواليات المتحدة األمريكية ( ، اعتمادا على االستثناء من التسجيل الذي توفره القاعدة 

 الية"(.الم

بناء على المعلومات المقدمة في هذا التقرير البحثي، يجب عليها أن تفعل ذلك  ويجب على أي جهة أمريكية متلقية لهذا التقرير البحثي وترغب في تنفيذ أي عملية لشراء أو بيع أوراق مالية أو أدوات مالية مرتبطة بها

، وهي وسيط متعامل مسجل في ,Wall Street 59th Floor, New York NY 10005 40، وعنوانها .Rosenblatt  Securities Inc  ، فقط من خالل مؤسسة روزنبالت سكيوريتيز انكوربوريشن

بها ،من خالل الراجحي. وتقبل مؤسسة  مرتبطة يةمال مالية  أو أدوات الواليات المتحدة األمريكية. وال يسمح ، تحت أي ظرف من الظروف ، ألي متلق لها التقرير البحثي ، تنفيذ أي عملية لشراء أو بيع أوراق

 ون مستثمرا مؤسساتيا أمريكيا رئيسيا.، تحمل المسئولية المتعلقة بمحتويات هذا التقرير البحثي ، وفقا للشروط المضحة أدناه، في حالة تسليم هذا التقرير لشخص أمريكي ال يك  انكوربوريشن سكيوريتيز روزنبالت

 وربما ال يكون شخصا مرتبطا بمؤسسة روزنبالت FINRAاسمه في هذا التقرير البحثي ، غير مسجل أو مؤهل كمحلل باحث لدى هيئة تنظيم األوراق المالية والبورصات األمريكية  ان المحلل الذي يظهر

المتعلقة بإقامة اتصاالت مع شركة تابعة أو الظهور في  FINRA األمريكية والبورصات المالية األوراق تنظيم ، وبناء عليه، فانه  ربما ال  يخضع للقيود المعمول بها بموجب قواعد هيئة  انكوربوريشن سكيوريتيز

 وسائل االعالم  والتداول في أوراق مالية تكون في حساب محلل باحث.

 الملكية وتضارب المصالح الجوهري 

 equity% أو أكثر من أوراق الملكية ) األسهم ( 5)د( من قانون تبادل األوراق المالية ، 59" ملكية منفعة " ، كما هو محدد وفقا للقسم ، أو شركاتها التابعة ،  انكوربوريشن سكيوريتيز روزنبالت ال تملك مؤسسة

securities أو العاملين لديها ، مصالح أو مراكز استثمارية  مغطاة  أو شركاتها التابعة و/أو موظفيها أو مديريها  انكوربوريشن سكيوريتيز روزنبالت المذكورة في التقرير. ويمكن أن يكون لدى مؤسسةlong 

positions  أو مراكز استثمارية مكشوفةshort positions  .ان مؤسسة، كما يمكن أن يقوموا في أي وقت من األوقات بعمليات شراء أو بيع بصفة أصيل أو وكيل لألوراق المالية المشار اليها في هذه الوثيقة 

 ليست لديها أي دراية بأي تضارب مصالح جوهري حتى تاريخ هذا المنشور او النشرة.  انكوربوريشن وريتيزسكي روزنبالت

 نشاطات التعويض والمصرفية االستثمارية 

( شهرا الماضية ، كما أنها لم 51مالية للشركة التابعة خالل االثني عشر )، أو أي شركة تابعة لها ،بإدارة أو المشاركة في ادارة طرح عام لالكتتاب في أوراق   انكوربوريشن سكيوريتيز روزنبالت لم تقم مؤسسة

الماضية ، وال يتوقع أن تستلم هي أو أي شركة تابعة لها ، أو تعتزم البحث عن تعويض مقابل خدمات  شهرا( 51) عشر االثني تتلقى تعويضا نظير قيامها بنشاطات مصرفية استثمارية من الشركة التابعة خالل

 رفية استثمارية من الشركة خالل األشهر الثالثة التالية.مص

  افصاحات اضافية

لخاصة بأي هداف االستثمارية المحددة أو المؤسسات المالية أو االحتياجات اان هذا التقرير البحثي متاح للتوزيع ،فقط تحت الظروف التي يمكن أن يسمح بها القانون المعمول به. وال يتعلق هذا التقرير البحثي باأل

ق مالية أو أسواق أو تقارير أو تطورات ، حسب ما هو مشار اليه في هذا متلق محدد، حتى لو تم ارساله الى متلق وحيد لهذا التقرير. إن هذا التقرير البحثي ليس مضمونا أن يكون بيانا كامال أو ملخص ألي أورا

ال يتعلق بحقيقة على أي من الراجحي أو أي من مدرائها أو موظفيها أو العاملين لديها أو وكالئها ، أيا كان منشؤه ، عن أي خطأ أو عدم دقة أو عدم اكتمالتقرير البحثي. وسوف لن يكون هناك أي التزام او مسئولية 

 نشأ من استخدام هذا التقرير البحثي.أو رأي متضمن في هذا التقرير البحثي ، أو عدم اهتمام في اعداد أو نشر هذا التقرير البحثي ، أو أي خسائر أو أضرار ربما ت

" للسيطرة على تدفق المعلومات في ما بين مجاالت أو وحدات أو أقسام أو مجموعات أو  Chinese Walls، مثل "الجدران الصينية  information barriersوربما تعتمد الراجحي ، على حواجز معلومات 

 الشركات التابعة للراجحي.

( التي تم نقاشها في هذا التقرير البحثي ، ربما يظهر مخاطر معينة. ذلك ألن  ADRsوراق مالية غير أمريكية أو في أدوات مالية مرتبطة  بها ) يشمل ذلك ايصاالت ايداع األوراق المالية ان االستثمار في أي أ

ن خاضعة ألنظمة، هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية .ويمكن أن تكون المعلومات المتعلقة بمثل هذه األوراق األوراق المالية الخاصة بجهات اصدار غير أمريكية ، ربما ال تكون مسجلة لدى ، أو ربما تكو

ارير والمتطلبات التنظيمية التي يمكن مقارنتها بتلك المعمول بها داخل الواليات او األدوات المالية ذات الصلة ، محدودة. وربما ال تكون الشركات األجنبية ، خاضعة لمعايير المراجعة ورفع التقالمالية غير األمريكية 

 المتحدة األمريكية.

الت التي ربما يكون لها تأثيرات البحثي ، وبعملة غير الدوالر األمريكي ، تكون خاضعة لتقلبات أسعار صرف العم التقرير هذا في نقاشها تم ، بها  ان قيمة أي استثمار أو دخل متحقق من أي أدوات مالية مرتبطة

 ايجابية أو سلبية على قيمة أو الربح المتحقق من تلك األوراق المالية أو األدوات المالية المرتبطة بها.

ريحا أو ضمنيا ، في ما يتعلق باألداء المستقبلي. وقد يشهد الربح من صان األداء الماضي ، ليس بالضرورة أن يكون دليال ومرشدا لألداء المستقبلي ، كما أن شركة الراجحي المالية ال تقدم تعهدا أو ضمانا ، 

رأي يهبط أو يرتفع بشكل مغاير لمصالح المستثمرين. وقد تصبح أي توصية أو  االستثمارات تذبذبا. كذلك ، فان سعر أو قيمة االستثمارات التي يرتبط بها هذا التقرير البحثي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ربما

للتحليل، باإلضافة الى التغيرات التي تطرأ على التقديرات والتنبؤات  متضمن في هذا التقرير البحثي ، قديمة نتيجة للتغيرات التي تحدث في البيئة التي تعمل فيها الجهة المصدرة لألوراق المالية التي تخضع

 واالفتراضات ومنهجية التقييم المستخدمة في هذا التقرير.

الخطية المسبقة من شركة الراجحي ، كما أن الراجحي ال تقبل أي وال يسمح بنسخ أو ارسال أو استخراج نسخ طبق األصل ،ألي جزء من محتويات هذا التقرير البحثي، بأي شكل أو بأي طريقة ، بدون الموافقة 

الموضوع. لقد تم اعداد وثيقة البحث هذه ، بواسطة شركة الراجحي المالية )" الراجحي المالية"( ومقرها الرياض ،المملكة العربية  مسئولية أيا كان نوعها ، عن األفعال التي تصدر عن الغير ، في ما يتعلق بهذا

نها ، كليا أو جزئيا، أو بأي شكل أو طريقة ، بدون الموافقة المكتوبة االفصاح ع السعودية. وقد تم اعدادها ليتم استخدامها استخداما عاما بواسطة عمالء الراجحي المالية وال يجوز اعادة توزيعها أو اعادة ارسالها أو

لتي االفصاح لألخرين عن المحتويات أو اآلراء أو الملخصات أو المعلومات االصريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالمكم واستعراضكم لهذه الوثيقة البحثية ، يمثل موافقتكم على عدم اعادة توزيع أو ارسال أو 

ومات التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ، من مصادر عامة متنوعة يعتقد بأنها تشتمل عليها هذا الوثيقة ، قبل أن يتم االفصاح بشكل عام ، عن هذه المعلومات من قبل شركة الراجحي المالية. لقد تم الحصول على المعل

بالبيانات والمعلومات المقدمة ، كما أن شركة الراجحي المالية ، ال تتعهد بأن محتويات  يتعلق ما في (، ضمنية أو صريحة ) ضمانات أو تعهدات تقدم أي  ال المالية الراجحي شركة موثوقة ، ولكننا ال نضمن دقتها. أن

البحث هذه معلومات عامة فقط. وال تشكل المعلومات أو أي رأي معبر عنه ، عرضا أو هذه الوثيقة من المعلومات مكتملة، أو خالية من أي أخطاء، أو أنها غير مضللة ، أو أنها مناسبة ألي غرض محدد. وتوفر وثيقة 

تأخذ في  يقصد منها تقديم نصيحة بشأن االستثمار الشخصي كما أنها الدعوة لعمل او تقديم عرض ، لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو منتجات استثمارية أخرى ترتبط بتلك األوراق المالية أو االستثمارات. وال 

 الوثيقة. االعتبار األهداف االستثمارية المحددة والوضع المالي واالحتياجات الخاصة بأي شخص معين ربما يحصل على هذه

ستثمارات األخرى أو االستراتيجيات االستثمارية التي تم نقاشها أو مالية أو االوينبغي على المستثمرين البحث عن االستشارة المالية أو القانونية أو الخاصة بالضرائب ، في ما يتعلق بمالءمة االستثمار في أي أوراق 

ق المالية أو رين أن ينتبهوا الى أن الربح المتحقق من تلك األوراالوثيقة البحثية، كما يجب عليهم أن يفهموا أن البيانات أو االفادات المتعلقة بالفرص المستقبلية ربما ال تتحقق. وينبغي على المستثم التوصية بها في هذه

لتقلبات التي تحدث في أسعار صرف العمالت تأثيرات عكسية على قيمة أو االستثمارات األخرى ، اذا وجد ، قد يتذبذب وأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات ربما يرتفع أو يهبط. ويمكن أن يكون ل

من شركاتها  ، ربما يحصل  المستثمرون على مبالغ أقل من أصل المبالغ التي استثمروها. وربما يكون للراجحي المالية أو لموظفيها أو لواحدة أو أكثر سعر أو الربح المتحقق من ، استثمارات محددة. ووفقا لذلك

ذلك المراكز المغطاة أو المراكز المكشوفة في األوراق المالية او الضمانات أو  التابعة ) يشمل ذلك محللي البحوث( ، مصلحة مالية في األوراق المالية للمصدر ) المصدرين ( أو في استثمارات ذات صلة ، بما في

ية استثمارية أو مالية  أو الشركات التابعة لها ،من وقت ألخر ، بأعمال مصرفحقوق الخيارات المستقبلية أو عقود الخيار أو المشتقات المالية أو األدوات المالية االستثمارية األخرى. وربما تقوم شركة الراجحي ال

مالية ، وكذلك شركاتها التابعة وموظفيها ، خاضعة ألي خسارة أو خدمات أخرى ، لجذب أعمال مصرفية استثمارية أو أعمال أخرى من ، أي شركة جرى ذكرها في هذه الوثيقة البحثية .وسوف لن تكون الراجحي ال

 مباشرة أو غير مباشرة ، عن أي استخدام للمعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة البحثية. أضرار ، مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ، قد تنشأ ، بصورة

يسمح أيضا بتغيير ديث المعلومات الواردة في وثيقة البحث هذه. كما ال ان  وثيقة البحث هذه ، وأي توصيات تشتمل عليها ، تخضع للتغيير بدون اخطار مسبق. وال تتحمل شركة الراجحي المالية أية مسئولية عن تح

موجهة الى ، أو يعتزم توزيعها الى أو استخدامها بواسطة ، أي شخص  أو اصدار نسخة طبق األصل أو ارسال أو توزيع ، كل أو أي جزء من وثيقة البحث هذه، بأي شكل أو بأي وسيلة. وهذه الوثيقة البحثية ، غير

، أو ربما يجعل الراجحي كز أو والية أو دولة أو أي اختصاص  تشريعي اخر ، يكون فيها هذا التوزيع أو النشر أو توفير الوثيقة أو استخدامها ، مخالفا للقانون أو كيان يكون مواطنا أو يقيم في أو يقع مقره في أي مر

 المالية أو أي واحدة من شركاتها التابعة ، عرضة ألي متطلبات تسجيل أو ترخيص في اطار ذلك االختصاص التشريعي. 
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 التقرير نهاية في المسؤولية من اإلخالء وثيقة راجع فضال المسؤولية من إخالء

Disclosures Please refer to the 3 

 خالء من المسئوليةإ

 ء شركة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمال
ريقيية ، دون موااقيية كتابييية إرسييالاا أو اصاصيياه عناييا ، كليييا أو جة يييا ، أو بيي   شييكل أو   الراجحييي المالييية وال يجييوة إعييادة توةيعاييا أو إعييادة

ة إرسيال صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واص الع علياا يعتبر بمثابة موااقة من جانبكم على عدم إعادة توةيع أو إعياد
م مين جانيش شيركة الراجحيي أو اصاصاه لآلخرين عما تتضمنه مين محتوييات وارا ء ، واسيتنتاجات أو معلوميات قبيل نشير تليو المعلوميات للعميو

ايا.  المالية.  وقد تم الحصول على المعلوميات اليواردة ايي هيذه الوثيقية مين مصيادر عامية مختل ية يعتقيد أنايا معلوميات موثوقية لكننيا ال نضيمن دقت
ما أنايا ال تقير بي ن المعلوميات وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحة أو ضمنية( بش ن البيانات والمعلومات المقدمة ك

تقيدم التي تتضمناا هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أ  خ   أو غير مضللة  أو أناا تصلح أل  غرض محدد. اوثيقة البحث هذه إنما 
رض لشرا ء أو بيع أ  أوراق مالية أو معلومات عامة اق .  كما أنه ال المعلومات وال أ  رأ  وارد اي هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم ع

مجال غيرها من المنتجات االستثمارية ذات الصلة بتلو األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية اي 
 حددة أل  شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة. االستثمار كما أناا ال ت خذ اي االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات الم

االسيتثمار ايي أ  أوراق ماليية ، أو اسيتثمار  مال ميةينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشي ن ميد  
للمسييتثمرين  ت اييم أن البيانييات المتعلقيية بالتوقعييات اخيير أو أييية اسييتراتيجيات اسييتثمار جييرت مناقشييتاا أو التوصييية باييا اييي هييذه الوثيقيية ، وينبغييي 

المسييتقبلية الييوارد اييي هييذه الوثيقيية قييد ال تتحقييق.  كييذلو ينبغييي للمسييتثمرين مالح يية أن الييدخل ميين أوراق مالييية ميين هييذا النييوع أو غيرهييا ميين 
تثمارات يكون عرضة لالرت ياع أو االنخ ياض. كميا أن االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وب ن سعر أو قيمة تلو األوراق المالية واالس

تثمرين أن التقلبات اي أسعار الصرف قد يكون لاا اثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المت تي من استثمارات معينة.  وبنا ء عليه ، يمكن للمس
شركة الراجحي المالية أو المس ولين اياا أو واحد أو أكثر من يحصلوا على عا د يكون أقل من مبلغ رأسمالام المستثمر أساسا.  ويجوة أن يكون ل

اليية أو الشركات ال رعية التابعة لاا )بما اي ذلو محللي البحوث( مصلحة مالية ايي األوراق الماليية للجاية أو الجايات المصيدرة لتليو األوراق الم
اييي األوراق المالييية ، وخيييارات شييرا ء األسييام أو العقييود ا جليية أو  االسييتثمارات ذات العالقيية ، بمييا اييي ذلييو المراكيية  ويليية أو قصيييرة األجييل

وقت  خر الخيارات األخر  أو المشتقات ، أو غيرها من األدوات المالية.  كما يجوة لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لاا أن تقوم من 
لسيعي لتي مين الخيدمات المصيراية االسيتثمارية أو غيرهيا مين األعميال مين أ  ب دا ء الخدمات المصراية االستثمارية أو غيرهيا مين الخيدمات  أو ا

تكيون  شركة من الشركات المذكورة اي هذه الوثيقة من وثا ق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما اي ذلو الشركات التابعة لايا ومو  يايا ، ال
ار  أخير  قيد تنشي  ، بصيورة مباشيرة أو غيير مباشيرة ، مين أ  اسيتخدام مس ولة عن أ  أضرار مباشرة أو غيير مباشيرة أو أ  خسيارة أو أضير

 للمعلومات الواردة اي هذه الوثيقة من وثا ق البحث. 

تخضع هذه الوثيقة من وثا ق البحث وأية توصيات واردة ايايا للتغييير دون إشيعار مسيبق.  وشيركة الراجحيي الماليية ال تتحميل أ  مسي ولية عين 
اردة اي هذه الوثيقة من وثا ق البحث.  وال يجوة تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توةيع هذه الوثيقة من وثا ق البحث كليا أو تحديث المعلومات الو

ص جة يا ب   شكل أو ب   وسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثا ق البحث ليست موجاة إلى أو معدة للتوةيع أو الستخداماا مين قبيل أ  شيخ
كان موا نا أو مقيما اي أ  مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضا ية أخر  ، حيثميا يكيون مثيل هيذا التوةييع أو النشير أو تيواار أو أو كيان سوا ء 

  استخدام هذه الوثيقة مخال ا للقانون أو يت لش مين شيركة الراجحيي الماليية أو أ  مين اروعايا القييام بي   تسيجيل أو اسيتي ا ء أ  شير  مين شيرو
 ضمن ذلو البلد أو تلو الوالية القضا ية.الترخيص 
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