
 

 7102يناير  16 

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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   ر  ر   الذه 

 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 

جاء الخطا  الذي طال انتظاره للر يس المنتخ  ترا    خيبًا لآل ال لقلة التفاصيل التي  «

احتواها فيما يخص  سار السياسة المالية المنتظر والذي  ن المفترض أ  يدعم النمو 
اإلقتصادي  في الو يات المتحدة. األ ر الذي انعكس بشكككل واضكل عكلكى األسكوا ، 
حيث ارتفع  أذونات الخزينة، وتكراجكا الكدو ر األ كريكككي إلكى أدنكى  سكتكويكاتك   كنكذ 

تكراجكا الكدو ر .  ، فكي حكيكن اتسكمك  تكحكراكات أسكوا  األسك كم بكالكحكذر7102ديسمبر 
)على أسا  أسبوعي(  7102األ ريكي بمعدل هو األعلى  نذ الرابا  ن   ر نوفمبر 

 تأثرًا بالم تمر الصحفي األول للر يس األ ريكي المنتخ  بعكد خكطكا  الكنكصكر. تكراجكا 
   ر الدو ر )الم  ر الذي يتتبا أداء الدو ر األ ريكي أ كام الكعكمكالت الكمكقكابكلكة( بك 

نكقكطكة  010.01نقطة( خالل األسبو  ليغلق  تكداو ت األسكبكو  عكنكد  0.11٪ )أو 0.17
في إ ال  األسبو  الكمكنكصكرم.  017.77وذل  في الثالث عشر  ن   ر يناير  قارنة بك 

على التوالي )عكلكى أسكا  تابا اليورو ارتفاع   قابل الدو ر األ ريكي لألسبو  الرابا 
نقطة( خالل األسبكو  لكيكغكلكق  000٪ )0.11أسبوعي(. حيث ارتفا ثنا ي اليورو/ دو ر بك 

 دو ر أ ريكي وذل  يوم الجمعة الثالث عشر  ن   ر يناير. 0.1211عند 
 

تأرجح  أسعار النفط بين الربل والخسارة خالل األسبو . فما بكدايكة األسكبكو  سكجكلك   «

أسعار النفط أعلى تراجا يو ي ل ا  نذ يوليو  ن العام الماضي نتيجة توقعات بارتفا  

 خزو  الو يات المتحدة األ ريكية، لترتفا  ن جكديكد يكوم األربكعكاء بكعكد تصكريكل و يكر 
   ليو  بر يل يو يًا. 01الطاقة السعودي بقيام المملكة فعليًا بتخفيض اإلنتاج دو  

 
 



 الصفحة  2 7102يناير   02أبحاث 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   

أ لق خام وسطي  ر  تكسا  لعقود   ر فبراير األسبو  على انخفاض وذل  للمكرة األولكى  «

دو ر  17.12دو ر أ ريكي للبر يل ليسجل  0.27٪ أو 1 نذ خمسة أسابيا،  تراجعًا بمعدل قدره 
دو ر أ كريكككي  0.21٪ أو 7.12للبر يل. اما أ لق خام برن  لعقود  ار  األسبو   نخفضًا بكك 

 دو ر أ ريكي وذل  يوم الجمعة الثالث عشر  ن   ر يناير  11.11للبر يل لين ي األسبو  عند 
 

( في الكوقك  YIELD CURVEارتفع  أسعار أذونات الخزينة األ ريكية )على ا تداد  نحنى العا د  «

الذي تجدد في  الخطر  ن خروج بريطانيا  ن ا تحاد األوروبي  تسببًا في سعي الكمكسكتكثكمكريكن  
عن  لجأ آ ن. ارتفع  األذونات  ن ج ة أخرى نتيجة قلة الثقة بالوعود المالية التي قد ت ا إدارة 
ترا  . ارتفع  أذونات الخزينة األ ريكية لألسبو  الرابا على التوالي ليتراجا العا د على أذونات 

٪ وذل  7.122٪ خالل األسبو  ليغلق عند 1.21نقطة أسا  أو  7.1الخزينة لفترة عشر سنوات بك 
 .7102يوم الجمعة الثالث عشر  ن   ر يناير 

 
 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألك   712بما يفو  التوقعات  سجلكة الو يا  المتحدة ا مريكية ا دادت طلبات إعالة البطالة في 
طل  في األسبو  المنت ي في السابا  ن   ر يناير الجاري  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلكى 

٪ فكي 1.1أل  طل  في األسبو  السابق ل . ا دادت طلبكات الكرهكن الكعكقكاري بكمكعكدل قكدره  712
٪ في األسكبكو  1.0األسبو  المنت ي في الساد   ن   ر يناير الجاري  قارنة بنمو بمعدل قدره 

٪ خالل   ر ديسمبر  قارنة بالنكمكو 1.2السابق ل . سجل   بيعات التجز ة نموًا بمعدل   ري قدره 
٪ امعدل   ري خالل   ر نوفمكبكر. ولكدى اسكتكثكنكاء السكيكارات، سكجكلك  1.7المعدل با رتفا  إلى 

٪ خالل   ر ديسمبر )أعلى  ن المتوقا(  قارنة بالنمو 1.7 بيعات التجز ة نموًا بمعدل   ري قدره 

٪ امعدل   ري خالل   ر نوفمبر. هذا وقكد حكقكقك   كبكيكعكات الكتكجكز كة 1.1المعدل با رتفا  إلى 
٪ 1.1٪ خالل   ر ديسكمكبكر، وهكو أقكل  كن الكمكتكوقكا عكنكد 1.7الر يسية نموًا بمعدل   ري قدره 
٪ خالل   ر نوفمبر ) عدلة بكا نكخكفكاض(. سكجكل  ك  كر أسكعكار 1امعدل   ري، وبعد أ  سجل  

٪ اما هو  توقا  قارنة بكنكمكو بكمكعكدل سكنكوي 0.2المنتج للطل  الن ا ي نموًا بمعدل سنوي قدره 
وفكقكًا  21.0٪ خالل   ر نوفمبر. تراجا    ر جا عة  يتشغا  خالفًا للتكوقكعكات  سكجكاًل 0.1قدره 

في التقديرات السابقة ل ا. ارتفا    ر  الثقة لألعمال  21.7للتقديرات األولية لش ر يناير  قارنة بك 
خكالل  ك كر نكوفكمكبكر، و كقكارنكة  21.1خالل   ر ديسمبر بعد أ  ارتكفكا لكك  011.1الصغيرة  سجاًل 
  .22.1بالمتوقا عند 

 المملكة المتحدة واليابا  

٪  قارنة 7.0خالل   ر نوفمبر بمعدل   ري قدره المملكة المتحدة ا داد اإلنتاج الصناعي في 
٪ امعدل   ري خالل   ر أاتوبر. سجل اإلنتاج في قطا  0.0-بالتراجا المعدل با نخفاض إلى 
-٪ خالل   ر نوفمبر  قارنة بالتراجا المعدل با نخفاض إلى 0.1التصنيا نموًا بمعدل   ري قدره 

 1.7٪ امعدل   ري خالل   ر أاتوبر. سجل الميزا  التجاري خالل   ر نوفمبر عجزًا بمبلغ قدره 0
 ليار جني  إسترليني، وبعد أ  سجل  1.1 ليار جني  إسترليني  قارنة بالتوقعات بعجز بمبلغ قدره 

 ليار جني  إسترليني خالل   ر أاتوبر. سجل الحسا  الجاري خالل   ر نوفمبر فا ضًا  0.1عجزًا قدره 
 ليار ين ياباني خالل   ر أاتوبر،  0202.2 ليار ين ياباني  قارنة فا ض قدره  0101.1بمبلغ قدره 

 ليار ين ياباني. ارتفا    ر ثقة المست ل   0121في حين سجل  التوقعات فا ضًا بمبلغ قدره 
 .10.1خالل   ر نوفمبر في حين سجل  التوقعات  11.2 قارنة بك  11.0خالل   ر ديسمبر إلى 

 

 



 الصفحة  3 7102يناير   02أبحاث 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   

  نطقة اليورو 

٪ خالل   ر نوفمبر،  ماثاًل لما سجلك  2.1على  ستواه عند منطقة اليو و حافظ  عدل البطالة في 
٪  عدل  وسميكًا خكالل  ك كر 0.1خالل   ر أاتوبر. سجل اإلنتاج الصناعي نموًا بمعدل   ري قدره 

٪ امعدل   ري خالل   كر أاكتكوبكر. ارتكفكا  ك  كر 1.0نوفمبر  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
Sentix  خكالل  ك كر  01خكالل  ك كر يكنكايكر  كقكارنكة بكك  01.7لثقة المستثمر بأاثر  ن المتوقا  سجاًل

٪ ) كعكدل  كوسكمكيكًا( خكالل  ك كر 1.1ديسمبر. ا داد اإلنتاج الصناعي في ألمانيا بمعدل   ري قدره 
٪ امعدل   ري خالل   ر أاتوبكر. سكجكل الكمكيكزا  1.1نوفمبر  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
 ليكار دو ر أ كريكككي  كقكارنكة بكالكقكراءة الكمكعكدلكة  77.2التجاري خالل   ر نوفمبر فا ضًا بمبلغ قدره 

 ليار دو ر  71.1 ليار دو ر أ ريكي خالل   ر أاتوبر. في حين سجل  التوقعات  02.1با رتفا  إلى 
 أ ريكي.

 
٪ اكمكعكدل سكنكوي وفكقكًا 1.2على  سكتكواه عكنكد فرنسا حافظ تضخم    ر أسعار المست ل  في 

 للتقديرات األخيرة لش ر سبتمبر اما هو  توقا،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة ل ا.
٪ خالل  ك كر نكوفكمكبكر، أعكلكى  كن الكتكوقكعكات، 7.7سجل اإلنتاج الصناعي نموًا بمعدل   ري قدره 

 ٪ امعدل   ري خالل   ر أاتوبر.1.0- قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
 

 010خالل   كر ديسكمكبكر  كقكارنكة بكك  017المرازي للثقة ارتفاعًا طفيفًا إلى فرنسا سجل    ر بن  
 خالل   ر نوفمبر. 

 
٪  قارنة بالتوقعات بنمو 1.2خالل   ر ديسمبر بمعدل   ري قدره اإليطالي ا داد اإلنتاج الصناعي 
٪ خالل  ك كر أاكتكوبكر ) كعكدل 1.0٪، وبعد أ  سجل نموًا بمعدل   ري قدره 1.7بمعدل   ري قدره 

 با رتفا (. 
 

٪ اكمكعكدل سكنكوي وفكقكًا 0.2ارتفاعًا طفيفًا إلكى إ بانيا سجل تضخم    ر أسعار المست ل  في 

٪ امعدل سنوي في التقديرات السكابكقكة لك كا. تسكار  0.1للتقديرات األخيرة لش ر ديسمبر  قارنة بك 
٪ 1.1٪ امعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لش ر ديسمبر  قارنكة بكك 0التضخم األساسي  سجاًل 

 امعدل سنوي في التقديرات السابقة ل ا.
 

 

 األسوا  النا ئة 

٪، وذل  في اجتماع  المنعقد في 01٪ إلى 01.21 عدل الفا دة  ن البرازيلي خفض البن  المرازي 
٪ 7الحادي عشر  ن   ر يناير الجاري. ا دادت  بيعات التجز ة خالل   ر نوفمبر بمعدل   كري قكدره 

 ٪ امعدل   ري(.1.1-٪ خالل   ر أاتوبر ) عدل با رتفا   ن 1.1 قارنة بتراجا بمعدل   ري قدره 
   

٪ اكمكعكدل سكنكوي 7.0 سكجكاًل الصين تراجا تضخم    ر أسعار المست ل  بأاثر  ن المتوقا  في 

٪ امعدل سنوي خالل   ر نوفمكبكر. ارتكفكا  ك  كر أسكعكار الكمكنكتكج 7.1خالل   ر ديسمبر  قارنة بك 
٪ خكالل  ك كر 1.1٪ خالل   ر ديسمبر  قارنة بنكمكو بكمكعكدل سكنكوي قكدره 1.1بمعدل سنوي قدره 

 كلكيكار دو ر  11.17نوفمبر. سجل الميزا  التجاري الصيني خالل   ر ديسمبر فكا ضكًا بكمكبكلكغ قكدره 
 لكيكار دو ر أ كريكككي خكالل  ك كر نكوفكمكبكر.  11.71أ ريكي  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

٪ خالل   ر ديسمبر  قارنة بتراجا بكمكعكدل سكنكوي قكدره 2.0تراجع  الصادرات بمعدل سنوي قدره 
٪ خكالل  ك كر 1.0٪ خالل   ر نوفمبر، في حين سجل  المستوردات نموًا بمعدل سنكوي قكدره 0.2

 ٪ خالل   ر نوفمبر.1.2ديسمبر  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

 

 
 

 



 الصفحة  4 7102يناير   02أبحاث 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   

٪ امعدل سنوي خالل   ر 1.10تباطأ تضخم    ر أسعار المست ل  إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل 
خالل   ر الهندية ٪ امعدل سنوي خالل   ر نوفمبر. نم  الصادرات 1.21ديسمبر  قارنة بك 

٪ خالل   ر نوفمبر. نم  7.1٪  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 1.2ديسمبر بمعدل سنوي قدره 
٪  قارنة 1.1المستوردات نموًا ضئياًل خالل   ر ديسمبر، حيث سجل  ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 

 ٪ خالل   ر نوفمبر. 01.1بنمو بمعدل سنوي قدره 
 

 ليار دو ر أ ريكي وذل   122.2 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الرو ي ا داد ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في  122.1في األسبو  المنت ي في الساد   ن   ر يناير الجاري  قارنة بك 

٪ امعدل سنوي وفقًا للتقديرات 1.1األسبو  السابق ل . حافظ  عدل التضخم على  ستواه  سجاًل 
 األخيرة لش ر ديسمبر،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة ل ا.

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

٪ امعدل سنوي خالل   ر ديسمبر 0.1 سجاًل قطر تراجا تضخم    ر أسعار المست ل  في 
 ٪ امعدل سنوي خالل   ر نوفمبر.7 قارنة بك 

 
خالل   ر نوفمبر  قارنة بنمو بمعدل   ري قدره التركي لم يطرأ أي تغيير على اإلنتاج الصناعي 

٪. سجل الحسا  الجاري 1.1٪ خالل   ر أاتوبر. سجل  التوقعات نموًا بمعدل   ري قدره 1.2
 ليار دو ر أ ريكي  0.22 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بعجز بمبلغ قدره  7.72التراي عجزًا بمبلغ قدره 

  خالل   ر أاتوبر.

 

 



  

 الصفحة  5 7102يناير   02أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 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 ا جلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود ا جلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

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



 الصفحة  6 7102يناير   02أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.7683 1.7800 1.30 GOLD - SPOT 1,197.34 2.11%

  3 - Month 1.0232 2.0250 1.50 SILVER - SPOT 16.82 2.02%

  6 - Month 1.3316 2.2030 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,809.00 5.60%

  9 - Month - 2.4060 1.70 COPPER - LME 3 MTH 5,909.00 5.71%

  12 - Month 1.6984 2.4110 1.80 WTI - NYMEX 52.37 (3.00%)

BRENT - ICE 55.45 (2.89%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2182 4.5683 (0.85%)   S&P 500 2,275 (0.10%)

EUR / USD 1.0643 3.9911 1.05%   Dow Jones 19,886 (0.39%)

AUD / USD 0.7502 2.8133 2.75%   NASDAQ 5,574 0.96%

USD / CHF 1.0084 3.7188 (0.94%)   FTSE 100 7,338 1.77%

USD / CAD 1.3114 2.8595 (0.93%)   DAX Index 11,599 1.03%

USD / JPY 114.49 0.0328 (2.16%)   CAC Index 4,922 0.26%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,287 (0.86%)

USD / SAR 3.7507 1.0000 (0.01%)   TASI  Index 6,922 (3.85%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 17/01 07:30 JN اإلنتاج الصناعي Nov F -- 1.50%

Tue 17/01 12:00 EC مسح المركزي األوروبي لمستويات اإلقراض - -

Tue 17/01 12:30 UK مؤشر أسعارالمستهلك Dec 1.40% 1.20%

Tue 17/01 12:30 UK مؤشر أسعارالمستهلك الرئيس Dec 1.40% 1.40%

Tue 17/01 16:30 US مؤشر "إمبير" الصناعي Jan 8.5 9

Wed 18/01 10:00 GE مؤشر أسعارالمستهلك Dec F 1.70% 1.70%

Wed 18/01 13:00 EC مؤشر أسعارالمستهلك Dec F 1.10% 1.10%

Wed 18/01 16:30 US مؤشر أسعارالمستهلك Dec 2.10% 1.70%

Thu 19/01 09:00 JN طلبات مبيعات األالت Dec F -- 4.40%

Thu 19/01 15:45 EC المعدل الشهري لشراء األصول - المركزي األوروبي Jan EU80b EU80b

Fri 20/01 05:00 CH الزيادة في اإلنفاق اإلستثماري Dec 8.30% 8.30%

Fri 20/01 05:00 CH مبيعات التجزئة Dec 10.40% 10.40%

Fri 20/01 05:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي 4Q 1.70% 1.80%

Fri 20/01 10:00 GE مؤشر أسعار المنتجين Dec 1.00% 0.10%

Fri 20/01 12:30 UK مبيعات التجزئة باستثناء وقود السيارات Dec -0.10% 0.20%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وج ات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقكريكر تكعكبكر عكن وجك كة نكظكره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إلي ا. إ  تعويضات الم ل  لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  كبكا كر أو  كيكر  كبكا كر بكتكوصكيكات  كحكددة أو 

  وج ات نظر  عينة يتضمن ا التقرير. اما أ  وج ة نظر الم ل    تعبر بالضرورة عن وج ة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقك  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فكي حكال تكم   7102/  يناير /   01. يرجا تاريخ جميا بيانات السو  المذاورة ضمن التقرير إلى   7102/  يناير /   02يرجا تاريخ التقرير  إلى  

 التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نك  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيا أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الكر كم  كن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأن ا  وثوقة وذات  صداقية عكالكيكة ، فكن  بكنك  الكبكالد   يضكمكن 

 ااتمال ا أو دقت ا. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول ب ا في المملكة العربية السعكوديكة لكن يكككو  بكنك  الكبكالد أو أي  كن فكروعك  أو  كراكاتك 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نكو   اكا  عكن أيكة خسكارة أو ضكرر نكاجكم عكن  اسكتكخكدام 

 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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، 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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