
 

 7102يناير  09 

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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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 

كشف  حضر اجتما  الفدرالي األ ريكي األخير النقا  عن إ كانية رفع  عد ت الفففا فدة  «

“ الموعودة”بأعلى  ن المتوقع إذا  ا أجاز المشر  األ ريكي  شاريع اإلنفا  التوسعية 
 ن قبل اإلدارية األ ريكية القاد ة.  في الوق  الذي أ ار ففيف  الفففدرالفي إ  أنف   فن 
السابق ألوان  القفز إلى نتا ج السياسة الجديدة لمجرد اإلعال  عنها. في الفمفقفابفل أكفد  
 س ولو السياسة  النقدية األ ريكية أ  حالة الاليقين الفتفي تفحفيفه بفهفذس السفيفاسفات 
اإلقتصادية جعل  سار السياسة النقدية أكثر تحديًا فيما يخص اآلفا  المحتملة لمفعفدل 

 ن  هر ديسمبر  ن العام الماضفي  01ا حتياطي الفدرالي )رفع البن  الفدرالي في 
 سعر الفا دة للمرة الثانية  نذ األز ة المالية(. 

 

أ لق الدو ر األ ريكي األسبو  على ارتفا  بعد أ  أرسفل تفقفريفر الفوافا فف األ فريفكفيفة  «

إ ارات واضحة بخصوص عن  تانة سو  الواا فف األ فريفكفيفة. ارتفففع  ف  فر الفدو ر 
األ ريكي )الم  ر الذي يقيس أداء الدو ر األ ريكي  قابل العمالت الر يسية األخرى ( 

ففي  017.77بشكل طفيف في ختام تداو ت األسبو  ليغلق تداو ت األسفبفو  عفنفد 

في األسبو  الفذي سفبفقف  . هفذا  017.70الساد   ن يناير  ن العام الجاري  قارنة بف 
وقد ارتفع اليورو )العملة المشتركة(  قابل الدو ر األ فريفكفي لفعفسفبفو  الفثفالف  عفلفى 

 01% ) 1.01التوالي )على أسا  أسبوعي(. أ لق اليورو / دو ر علفى ارتفففا  بفمفقفدار 

دو ر لفلفيفورو ففي خفتفام تفداو ت  0.11.7نقطة ( في ختام تفداو ت األسفبفو  عفنفد 
 األسبو  )الساد   ن  هر يناير الجاري(.

 
 



 الصفحة  2 7102يناير   10أبحاث 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   

ارتفع  أسعار النفه الخام لعسبو  الثاني على التوالي حي  أ ار تقريفر الفوافا فف األ فريفكفيفة  «

الصادر عن الو يات المتحدة األ ريكية إلى تسار  النمو ا قتصادي في الو يات المتفحفدة ففي 

الوق  الذي بدأت في  دول فاعلة في  نظمة أوب  بكبح إنتاجها النفطي. ارتفع  أسفعفار نفففه 
دو ر أ ريكي للبر يل الواحد لتصل  1.77% أو 1.10وسطي  ر  تكسا  لعقود  باط بمقدار 

ديسمبر(. كما ارتفع  أسعار خام برن  لعقود  72دو ر أ ريكي للبر يل )األعلى  نذ  00..1إلى 
دو ر أ ريكفي  12.0دو ر أ ريكي للبر يل الواحد  سجلة  1.72% أو 1.10 ار  لتغلق أعلى بف 

 .7102للبر يل وذل  يوم الجمعة الساد   ن  هر يناير 
 

أ لق  السندات الحكو ية األ ريكية تداو ت األسبو  الماضي عند  ستوى أعلى  قارنة بنهاية  «

الناجمة عن المبالغة في تفقفديفر خفطفة  -األسبو  الذي سبق  حي  بدأت األسوا   بأخذ المخاطر 
بعين ا عتبار . تراجع العا د على أذونات الخزينة األ ريكية لفترة عشفر   -اإلدارة األ ريكية القاد ة 

% وذلف  يفوم 7.17%، لفيفغفلفق تفداو ت األسفبفو   عفنفد 0.17نقطة أسا  أو  7.1سنوات بف 
 . 7102الجمعة الساد   ن  هر يناير 

 
 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية.

 7.1إلى  ا دو  الفتفوقفعفات لفتفسفجفل الو يا  المتحدة ا مريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
ألف طل  في األسبو  المنتهي في الحادي والثالثين  ن  هر ديسمبر المنصرم  قارنفة بفالفقفراءة 

ألف طل  في األسبو  السابق ل . سجل  عدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا  .76المعدلة با نخفاض إلى 
٪ خالل  هر نوفمبر. تراجفعف  الفطفلفبفيفات 1.6٪ خالل  هر ديسمبر كما هو  توقع  قارنة بف 1.2إلى 

٪ وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر  قارنة بتراجع بفمفعفدل 1.1على السلع المعمرة بمعدل قدرس 

٪ في تقديرات سابقة. باستثناء وسا ل النقل سجل  السلع المعمرة ارتفاعًا بمعفدل قفدرس 1.6قدرس 
٪ ففي تفقفديفرات سفابفقفة. 1.1٪ وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر  قارنة بنمو بمعدل قدرس 1.6

٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  7.1تراجع  الطلبيات لدى المصانع بمعدل قدرس 

 ..11٪ خالل  هر أكتوبر.  سجل    ر  ديري المشتريات الصناعي ارتفففاعفًا طفففيفففًا إلفى 7.2إلى 
في التقديرات السابقة. ارتفع  ف  فر  فديفري  11.7وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر  قارنة بف 

ففي  1..1وفقًا للتقفديفرات األخفيفرة لشفهفر ديسفمفبفر  فقفارنفة بفف  0..1المشتريات الخد ي  سجاًل 
خفالل  7..1خالل  هر ديسمبر  قارنة بفف  11.2الصناعي إلى  ISMالتقديرات السابقة. ارتفع    ر 

خالل  فهفر ديسفمفبفر،  فمفاثفاًل لفمفا  12.7المرك  على  ستواس عند  ISM هر نوفمبر. حافظ    ر 
 ليار دو ر أ ريكفي  11.7سجل  خالل  هر نوفمبر. سجل الميزا  التجاري األ ريكي عجزًا بمبلغ قدرس 

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر أكتوبر. 17.7خالل  هر نوفمبر  قارنة بالعجز المعدل با نخفاض إلى 

٪ خالل  هر ديسمبر كما هو  توقع،  قفارنفة بف 6.0ارتفاعًا طفيفًا إلى كندا سجل  عدل البطالة في 
خالل  هر ديسمبر  10.2٪ خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي  سجاًل 6.2

 خالل  هر نوفمبر. 10.1 قارنة بف 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

ألفف  فواففقفة  62.1خالل  هر نوفمبر إلى المملكة المتحدة ازدادت  وافقات الرهن العقاري في 
ألف خالل  هر أكتوبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات  62.1 قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

خفالل  فهفر  6..1خالل  هر ديسمبر  قارنة بالقراءة الفمفعفدلفة بفا رتفففا  إلفى  16.0الصناعي إلى 
خفالل  فهفر  16.7نوفمبر. كما ارتفع    ر  ديري المشتريات الخد ي بأكثر  ن المفتفوقفع  سفجفاًل 

 خالل  هر نوفمبر. 11.7ديسمبر  قارنة بف 

 

 



 الصفحة  3 7102يناير   10أبحاث 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   

٪ خالل  هر ديسمبر  قارنة بنمو 0..7نموًا بمعدل سنوي قدرس اليابان سجل  القاعدة النقدية في 
 17.1٪ خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي إلفى 70.1بمعدل سنوي قدرس 

في التقديرات السابقة لها. كما ارتفع  ف  فر  10.0وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر  قارنة بف 

 خالل  هر نوفمبر. 10.2خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  ..17 ديري المشتريات الخد ي  سجاًل 

  نطقة اليورو 

وففقفًا لفلفتفقفديفرات األولفيفة  1.0-على  ستواس عند منطقة اليو و حافظ    ر ثقة المستهل  في 

٪ 0.0لشهر ديسمبر،  ماثاًل للتقديرات السابقة لها. سجل  تقديفرات  ف  فر أسفعفار الفمفسفتفهفلف  
٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمفبفر. حفاففظ  ف  فر 1.6كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر  قارنة بف 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر،  ماثفاًل  11.0 ديري المشتريات الصناعي على  ستواس عند 
. سجل  ف  فر  فديفري 2..1للتقديرات السابقة لها، و تفوقًا على المسجل خالل  هر نوفمبر عند 

ففي الفتفقفديفرات  0..1وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر  فقفارنفة بفف 2..1المشتريات الخد ي 
. سفجفل  ف  فر  فديفري الفمفشفتفريفات 2..1السابقة ل ، وأقل  ن المسجل خالل  هر نوفمبر عفنفد 

 خالل  هر نوفمبر. 0..1خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  11.1المرك  

ألف وايففة خفالل  فهفر ديسفمفبفر  فقفارنفة  02عددًا  ن الواا ف بلغ  ا لماني أضاف ا قتصاد 
آ ف وايفة. تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  خالل  هفر  6بالمسجل خالل  هر نوفمبر عند 

 ٪  عدل سنوي خالل  هر نوفمبر.1.2٪ )تقديرات أولية(  قارنة بف 0.2ديسمبر  سجاًل 

٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بالنمو الفمفعفدل 7.1تراجع  الطلبيات لدى المصانع بمعدل  هري قدرس 
٪ كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر. سجل    ر  ديري المشتريات الصناعي ارتففاعفًا 1با رتفا  إلى 

في التقديرات السابقة لفهفا  11.1وفقًا للتقديرات األولية لشهر ديسمبر  قارنة بف  11.6طفيفًا إلى 
وففقفًا  ..11)المماثلة للمسجل خالل  هر نوفمبر(. ارتفع    ر  ديري المشتريات الفخفد في إلفى 

في التقديرات السابقة لها. سفجفل  ف  فر  فديفري  2..1للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر  قارنة بف 

ففي الفتفقفديفرات  11.2وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبفر  فقفارنفة بفف  11.7المشتريات المرك  
خفالل  فهفر ديسفمفبفر،  00على  ستواس عند فرنسا السابقة لها. حافظ    ر ثقة المستهل  في 

(. سجل تضخم    ر أسعار المستهفلف  02 ماثاًل للمسجل خالل  هر نوفمبر ) عدل با رتفا  عن 

٪ كمعدل 1.1٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األولية لشهر ديسمبر  قارنة بف 1.6ارتفاعًا طفيفًا إلى 
٪ كمعدل سنوي. تم تأكيد    ر 1.2سنوي في التقديرات السابقة لها. في حين سجل  التوقعات 

 وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر، كما هو  توقع. 1..1 ديري المشتريات الصناعي عند 

 17.7خالل  هر ديسمبر  قارنفة بفف  7..1إلى إيطاليا ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي في 
خفالل  فهفر  ..11إلفى إ بببانبيبا خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي في 

  خالل  هر نوفمبر. 11.1ديسمبر  قارنة بف 

 األسوا  النا ئة 

٪ خفالل  فهفر نفوففمفبفر )أقفل  فن 1.7نموًا بمعدل  هري قدرس البرازيل حقق اإلنتاج الصناعي في 
٪ كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر. سجل الميزا  التجفاري 0.7-المتوقع(  قارنة بالقراءة المعدلة إلى 

 ليو  دو ر أ ريكي  فقفارنفة بفففا ف  قفدرس  1101البرازيلي خالل  هر ديسمبر فا ضًا بمبلغ قدرس 
 ليو  دو ر أ ريكي خالل  هر نوفمبر. انخف     ر  ديري الفمفشفتفريفات الصفنفاعفي إلفى  1212
خالل  فهفر نفوففمفبفر. تفراجفع  ف  فر  فديفري الفمفشفتفريفات  16.7خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  11.7

 خالل  هر نوفمبر.  ..17خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  10.6 سجاًل الهند الصناعي في 

الرسمي تراجعًا بأكثر  فن الفمفتفوقفع خفالل  فهفر الصيني سجل    ر  ديري المشتريات الصناعي 
خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر  فديفري الفمفشفتفريفات الصفنفاعفي  10.2 قارنة بف  10.1ديسمبر إلى 

خفالل  فهفر نفوففمفبفر. كفمفا ارتفففع  ف  فر  فديفري  11.0خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  10.0 سجاًل 
 خالل  هر نوفمبر. 0..1خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  1..1المشتريات الخد ي  سجاًل 

 

 

 



 الصفحة  4 7102يناير   10أبحاث 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   

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسه 

خفالل  فهفر ديسفمفبفر  11.1 سجاًل المملكة العربية السعودية  ارتفع    ر  ديري المشتريات في
اإلمبا ا  البعبرببيبة البمبتبحبدة خالل  هر نوفمبر. سجل    ر  ديري المشتريفات ففي  11 قارنة بف 

 خالل  هر نوفمبر. 11.7خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  11ارتفاعًا طفيفًا إلى 

٪ كفمفعفدل سفنفوي .2.1بأكثر  ن المتوقع  سفجفاًل تركيا تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر. انخف     ر  ديري المشتريات 2خالل  هر ديسمبر  قارنة بف 

 خالل  هر نوفمبر. 12.2خالل  هر ديسمبر  قارنة بف  12.2الصناعي إلى 

 

 

 

 



  

 الصفحة  5 7102يناير   10أبحاث 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 اآلجلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود اآلجلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الذه  -اإل الق ا  بو ي 
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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   10أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.7633 1.7970 1.30 GOLD - SPOT 1,172.63 2.19%

  3 - Month 1.0101 2.0300 1.50 SILVER - SPOT 16.49 3.54%

  6 - Month 1.3243 2.2100 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,713.00 1.18%

  9 - Month - 2.4060 1.70 COPPER - LME 3 MTH 5,590.00 0.98%

  12 - Month 1.6846 2.4170 1.80 WTI - NYMEX 53.99 0.50%

BRENT - ICE 57.10 0.49%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2287 4.6076 (0.43%)   S&P 500 2,277 1.70%

EUR / USD 1.0532 3.9495 0.14%   Dow Jones 19,964 1.02%

AUD / USD 0.7301 2.7379 1.29%   NASDAQ 5,521 2.56%

USD / CHF 1.018 3.6837 (0.10%)   FTSE 100 7,210 0.94%

USD / CAD 1.3237 2.8330 (1.52%)   DAX Index 11,599 1.03%

USD / JPY 117.02 0.0320 0.05%   CAC Index 4,910 0.98%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,454 1.78%

USD / SAR 3.7509 1.0000 (0.02%)   TASI  Index 7,199 (0.16%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Wed 11 / 01 12 : 30 UK مخرجات قطاع اإلنشاءات Nov 0.30% -0.60%

Wed 11 / 01 12 : 30 UK اإلنتاج الصناعي على أساس شهري Nov 0.90% -1.30%

Wed 11 / 01 12 : 30 UK مخرجات قطاع التصنيع )الصناعات التحويلية( Nov 0.50% -0.90%

Wed 11 / 01 12 : 30 UK الميزان التجاري Nov -£3500 -£1971

Wed 11 / 01 15 : 00 US تطبيقات الرهن العقاري 38718 -- 0.10%

Thu 12 / 01 12 : 00 GE الناتج المحلي اإلجمالي  - غير المعدل موسميًا 2016 1.80% 1.70%

Thu 12 / 01 13 : 00 EC اإلنتاج الصناعي على أساس شهري Nov 0.50% -0.10%

Thu 12 / 01 16 : 30 US معدل طلبات إعالة البطالة 39083 255k 235k

Fri 13 / 01 00 : 00 CH الصادرات Dec -3.80% 0.10%

Fri 13 / 01 00 : 00 CH الواردات Dec 3.00% 6.70%

Fri 13 / 01 00 : 00 CH الميزان التجاري Dec $47.55b $44.61b

Fri 13 / 01 10 : 00 GE أسعار الجملة Dec -- 0.10%

Fri 13 / 01 16 : 30 US مبيعات التجزئة Dec 0.50% 0.20%

Fri 13 / 01 18 : 00 US توقعات جامعة ميتشغان لإلستهالك Jan P -- 89.5

Fri 13 / 01 18 : 00 US مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Jan P 98.5 98.2

 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  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقفريفر تفعفبفر عفن وجفهفة نفظفرس 

وحدس في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبه أو تتأثر بشكل  فبفا فر أو  فيفر  فبفا فر بفتفوصفيفات  فحفددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  ففي حفال تفم   7106/  يناير /   12. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   7102/  يناير /   10يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نف  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقه.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الفر فم  فن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عفالفيفة ، ففن  بفنف  الفبفالد   يضفمفن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعفوديفة لفن يفكفو  بفنف  الفبفالد أو أي  فن ففروعف  أو  فركفاتف 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموافين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نفو   كفا  عفن أيفة خسفارة أو ضفرر نفاجفم عفن  اسفتفخفدام 

 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( 

 الصفحة  7 7102يناير   10أبحاث 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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