
 

 6102أكتوبر  17 

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   6102ميع 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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السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

 مالمح ا  واق العالمية 

نشر ا حتياطي الفيدرالي خالل األسبو  الممماضمي  محماضمر اجمتممماعمات لمجمنمة السمو   «

الفيدرالية المفتوحة لشهر سبتمبر. أظهرت المحاضر اختمالفماف فمي وجمهمات المنم مر بميمن 
 . األعضاء الرا بين في رفع  عدل الفا دة وأولئم  المذيمن يمفمضملمو   منمحمىف أكم مر حمذراف

إلمى  ما يمعمتمقمدل  سم ولمو ا حمتميماطمي  -أ ارت  حاضر ا جتما   بطمبميمعمة األحموال 
بأن   ن المال م رفع  عدل الفا دة في وقم  قمريم  نسمبميماف إ ا  -الفيدرالي األ ريكي 

.  استمرت النشاطات ا قتصادية بالتحسن الذي تشهدل حالياف

 

ارتفع    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يتتبع أداء الدو ر األ ريكي أ ام العمممالت  «

األخرى( لألسبو  ال اني على التوالي ليصل إلى أعلى  ستويات   نذ ال الث  ن  مهمر 
نقطة(، ليمغملم   0.3.1% ) 0.11فبراير  ن العام الجاري. أنهى الم  ر األسبو  أعلى بم 

عمنمد   21.76نقطة و ل  في الرابع عشر  ن  هر أكتوبر الجاري  مقمارنمة بمم  16..2عند 
إ ال  األسبو  الساب . تراجع اليورو أ ام العمالت الر يسية األخرى فمي الموقم  المذي 
اتسم في  سلوك المست مرين بالحذر قبل صدور  حاضر اجتما  ا حتياطي الفيمدرالمي. 

نقطة( خمالل األسمبمو  لميمغملم  عمنمد  662% ) 6.11سجل ثنا ي اليورو/ دو ر انخفاضاف بم 
 دو ر أ ريكي لليورو الواحد و ل  يوم الجمعة الرابع عشر  ن  هر أكتوبر.  0.1216

 

تأرجح  أسعار النفط خالل األسبو  الماضي، لكنها تمكن   ن إ ال  تداو ت األسبو   «

على ارتفا  حيث ساهم  النقا ات القا مة للدول المنتجة للنفط )أوبم  والمدول خمار  
 أوب ( ,,,

  المصطلح ا  بو ي
 
 : BEIGE BOOKالكتاب البيج /  

اسم التقرير الشهري الذ تصدرل 
 ناط  ا حتياطي الفدرالي في 
الو يات المتحدة ، حيث يتم نشر 

التقرير قبل اجتما   جلس ا حتياطي 
 -الفدرالي بخصوص أسعار الفا دة 
يستخدم التقرير إلبال  أعضاء لجنة 
السو  المفتوح عن أهم التطورات 
اإلقتصادية  نذ اجتما  الفدرالي 

 األخير.



 الصفحة  2 6102أكتوبر     01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

,,, فيما يخص تأ ين استقرار أسوا  النفط بتحري  أسعار النفط الخام بشكل إيجابي في بمدايمة  «

دو ر( لملمبمر ميمل  .0.1% )أو 1.71األسبو . ارتفع خام  ر  تكسا  الوسيط لعقود نوفمبر بمم 
دو ر أ ريكي للبر يل الواحد. كما ارتفع  أسعار خام بمرنم   )عمقمود ديسمممبمر( بم  71.37 سجالف 
دو ر أ ريكي للبر يمل المواحمد و لم  يموم المجمممعمة  70.27دو ر( ليستقر عند  1.16% )أو 1.11

 الرابع عشر  ن  هر أكتوبر الجاري. 
 

تراجع  أ ونات الخزينة األ ريكية لألسبو  ال اني على التوالي، ليصل العا د على أ ونات الخزينة  «

لفترة عشر سنوات إلى أعلى  ستويات   نمذ الم مانمي  من  مهمر يمونميمو المفما م . همذا ويمحماول 
المست مرو  تقييم كفاية قوة البيانات ا قتصادية بما يسمح برفع  عمدل المفما مدة قمبمل نمهمايمة 
 .العام الحالي )اجتما  ديسمبر(. ارتفع العا د على أ ونات الخزينة األ ريكية لفترة عشر سنوات بم 

% يموم المجمممعمة 0.122% خالل األسبو ، ليغل  تداو ت األسبمو   عمنمد 1.27نقاط أسا  أو 

 .6102الرابع عشر  ن  هر أكتوبر 
 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية ، كندا وأستراليا 

ألم  خمالل  612علمى  سمتمواهما عمنمد الو يا  المتحدة ا مريكية حاف   طلبات إعالة البطالة في 
األسبو  المنتهي في ال ا ن  ن  هر أكتوبر الجاري،  ماثالف لما سجلمتم  فمي األسمبمو  السمابم  لم  

% فمي األسمبمو  2أل (. تراجع  طلبات الرهن العقماري بمممعمدل قمدرل  612) عدل با نخفاض عن 
% فمي األسمبمو  السمابم  لم . 6.2المنتهي في السابع  ن  هر أكتوبر  قارنة بنمو بممعمدل قمدرل 

% خالل  هر سبتمبر كما هو  توقع  قارنة بالمقمراءة 1.2ازدادت  بيعات التجز ة بمعدل  هري قدرل 

 % كمعدل  هري خالل  هر أ سطس.1.6-المعدلة با رتفا  إلى 

% خالل  هر سبتمبر  قارنة بحالة  ن عدم 1.3سجل    ر أسعار المنتج ارتفاعاف بمعدل  هري قدرل 

% خمالل  مهمر 1.0التغير خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر أسعار المستوردات بمعدل  هري قدرل 
 % خالل  هر أ سطس.1.6سبتمبر  قارنة بتراجع بمعدل  هري قدرل 

 ليار دو ر أ ريكي )أعملمى  من  33.1سجل  الموازنة الشهرية خالل  هر سبتمبر فا ضاف بمبلغ قدرل 
 ليار دو ر أ ريكي خمالل  مهمر أ سمطمس.  21.2المتوقع(  قارنة بالفا ض المعدل با نخفاض إلى 

وفقاف للتقمديمرات األولميمة لشمهمر أكمتموبمر  1.2.تراجع    ر جا عة  يتشغا  خالفاف للتوقعات ليسجل 
 خالل  هر سبتمبر. 20.6 قارنة بم 

أل  خالل  هر سبتمبر  661.2بما يفو  التوقعات  سجالف كندا ازداد عدد المنازل في طور البناء في 
 أل  خالل  هر أ سطس. 0.1.6 قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

% خمالل  مهمر أ سمطمس،  مقمارنمة 3بمعمدل  مهمري قمدرل أ تراليا تراجع  القروض العقارية في 

% خالل 1.7%، وبعد أ  سجل  تراجعاف بمعدل  هري قدرل 0.7بالتوقعات بتراجع بمعدل  هري قدرل 
( خمالل  مهمر 0.0 هر يوليو. ارتفع    ر ثقة المستهل  بمعدل  هري قدرل  % ) معمدل  موسممميماف

% خالل  هر سبتمبر. حمافمم  م  مر الم مقمة فمي قمطما  1.3أكتوبر  قارنة بنمو بمعدل  هري قدرل 

 خالل  هر سبتمبر،  ماثالف لما سجل  خالل  هر أ سطس. 2األعمال على  ستوال عند 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير.المملكة المتحدة لم تصدر أية بيانات  ات أهمية عن 

 ليار ين ياباني خمالل  مهمر أ سمطمس  ..6111فا ضاف بمبلغ قدرل اليابان سجل الحسا  الجاري في 
  ليار ين ياباني خالل  هر يوليو.  6..023 قارنة بفا ض بمبلغ قدرل 



 الصفحة  3 6102أكتوبر     01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

%  قارنة بنمممو بمممعمدل 3.2خالل  هر سبتمبر نمواف بمعدل سنوي قدرل  M2سجل  الكتلة النقدية 
% 3.6% خالل  هر أ سطس. انخفض    ر أسعار المنتج بمعدل سمنموي قمدرل 3.3سنوي قدرل 

 % خالل  هر أ سطس.3.2خالل  هر سبتمبر كما هو  توقع  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدرل 

% خالل  هر أ سطس  قارنة بالتوقمعمات 6.6انخفض  الطلبيات على اآلليات بمعدل  هري قدرل 
% خمالل  مهمر 1.2%، وبعد أ  سجل  نمواف بمممعمدل  مهمري قمدرل 1.1بتراجع بمعدل سنوي قدرل 

يوليو. لم يشهد    ر صناعة الخد ات أي تغيير خمالل  مهمر أ سمطمس  مقمارنمة بمالمنمممو المممعمدل 
 % كمعدل  هري خالل  هر يوليو.1.6با نخفاض إلى 

 

  نطقة اليورو 

% خالل  مهمر أ سمطمس 0.2ارتفاعاف بمعدل  هري قدرل منطقة اليو و سجل اإلنتا  الصناعي في 

  % كمعدل  هري خالل  هر يوليو.1.1- قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

% كمعدل سنوي وفقاف للتقديمرات األخميمرة لشمهمر 1.1حافم التضخم على  ستوال عند ألمانيا، في 
للتوقمعمات بمأكم مر  من المممتموقمع  ZEWسبتمبر،  ماثالف لما سجل  خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر 

لتقييم الوضع  ZEWخالل  هر سبتمبر. كما ارتفع    ر  1.7خالل  هر أكتوبر  قارنة بم  2.6 سجالف 

 خالل  هر سبتمبر. 77.0خالل  هر أكتوبر  قارنة بم  72.7الحالي  سجالف 

% كمممعمدل سمنموي وفمقماف 1.1على  ستوال عند فرنسا حافم تضخم    ر أسعار المستهل  في 
 للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر،  ماثالف لما سجل  في التقديرات السابقة لها. 

حافم تضخم    ر أسعار المستهل  المعدل وف  ا تحاد األوروبي على  ستوال عند إيطاليا، في 
% كمعدل سنوي وفقاف للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر،  ممماثمالف لممما سمجملم  فمي المتمقمديمرات 1.0

% خالل  هر أ سطس  قارنة بمالمنمممو 0.1السابقة لها. ارتفع اإلنتا  الصناعي بمعدل  هري قدرل 

 % كمعدل  هري خالل  هر يوليو. تراجع تضخم    ر أسعار المستهل  1.1المعدل با رتفا  إلى 

% 1.3% كمعدل سنوي وفقاف للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر،  مقمارنمة بمم 1.6 سجالف إ بانيا في 

 كمعدل سنوي في التقديرات السابقة لها.

 

 األسوا  النا ئة 

 ليو  دو ر أ مريمكمي و لم  فمي األسمبمو   122فا ضاف بمبلغ قدرل البرازيلي سجل الميزا  التجاري 
 ملميمو  دو ر أ مريمكمي فمي  .11المنتهي في التاسع  ن  هر أكتوبر  قارنة بفا ض بمبلغ قمدرل 

 األسبو  الساب  ل .

%  قارنة بالقراءة 1.1انخفض اإلنتا  الصناعي خالل  هر أ سطس بمعدل سنوي قدرل الهند، في 

% كمعدل سنوي خالل  هر يوليو. ارتفع  الصادرات بمعدل سمنموي 6.7-المعدلة با نخفاض إلى 
% خمالل  مهمر أ سمطمس. 1.3% خالل  هر سبتمبر  قارنة بتراجع بمعمدل سمنموي قمدرل 1.2قدرل 

% خالل  همر سمبمتمممبمر )أقمل  من المممتموقمع( 3.71ارتفع  أسعار تجارة الجملة بمعدل سنوي قدرل 
 % خالل  هر أ سطس. 3.11 قارنة بنمو بمعدل سنوي قدرل 

% كمعمدل سمنموي 0.2بأك ر  ن المتوقع  سجالف الصين تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 
% كمعدل سنوي خالل  هر أ سطس. سجل    ر أسعار المممنمتمج 0.3خالل  هر سبتمبر  قارنة بم 
% خمالل ..1% خالل  هر سبتمبر  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدرل 1.0ارتفاعاف بمعدل سنوي قدرل 

% خالل  همر سمبمتمممبمر  مقمارنمة 01 هر أ سطس. تراجع  الصادرات الصينية بمعدل سنوي قدرل 
 % خالل  هر أ سطس...6بتراجع بمعدل سنوي قدرل 

  



 الصفحة  4 6102أكتوبر     01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

%  مقمارنمة 0.2كما سجل  المستوردات تراجعاف  ير  توقع خالل  هر سبتمبر بمعدل سمنموي قمدرل 
% خالل  هر أ سطس. سجل الميزا  التجاري الصيني فا ضاف بمممبملمغ 0.7بنمو بمعدل سنوي قدرل 

 ملميمار دو ر  76.17 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر سبتمبر  قارنة بفا ض بمبلغ قمدرل  10.22قدرل 

 أ ريكي خالل  هر أ سطس.

خمالل  مهمر  ..70خالل  هر سبتمبر  قارنة بم  70.1تراجع    ر  ديري المشتريات المرك   سجالف 
 ملميمار دو ر  327.1 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجالف الرو ي انخفض ا حتياطي  . أ سطس

 ليار دو ر أ ريكي في  321.1أ ريكي في األسبو  المنتهي في السابع  ن  هر أكتوبر  قارنة بم 
 ليار دو ر أ ريكي خمالل  .0.1األسبو  الساب  ل . سجل الحسا  الجاري الروسي عجزاف بمبلغ قدرل 

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يوليو. 6.27 هر أ سطس  قارنة بالعجز المعدل با رتفا  إلى 

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير. الخليج العربي لم تصدر أية بيانات  ات أهمية في  نطقة 

 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر أ سطس  قارنة  .0.1عجزاف بمبلغ قدرل التركي سجل الحسا  الجاري 
  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يوليو. 6.27بالعجز المعدل با رتفا  إلى 



  

 الصفحة  5 6102أكتوبر     01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 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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 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 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   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.5357 2.0830 1.30 GOLD - SPOT 1,251.03 (0.48%)

  3 - Month 0.8817 2.3650 1.50 SILVER - SPOT 17.42 (0.71%)

  6 - Month 1.2623 2.4540 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,675.00 0.00%

  9 - Month - 2.5340 1.70 COPPER - LME 3 MTH 4,675.00 (2.16%)

  12 - Month 1.5857 2.6400 1.80 WTI - NYMEX 50.35 1.08%

BRENT - ICE 51.95 0.04%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2191 4.5716 (1.95%)   S&P 500 2,133 (0.96%)

EUR / USD 1.0972 4.1145 (2.04%)   Dow Jones 18,138 (0.56%)

AUD / USD 0.7618 2.8568 0.47%   NASDAQ 5,214 (1.48%)

USD / CHF 0.9903 3.7867 1.31%   FTSE 100 7,014 (0.44%)

USD / CAD 1.3139 2.8541 (1.18%)   DAX Index 10,580 0.85%

USD / JPY 104.18 0.0360 1.17%   CAC Index 4,471 0.47%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 16,856 (0.02%)

USD / SAR 3.7512 1.0000 0.01%   TASI  Index 5,694 1.11%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 17 / 10 00:00 BJ مؤشر أسعار المستهلك / سنوي Sep -- 0.026

Mon 17 / 10 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلك / سنوي Sep F 0.004 0.004

Mon 17 / 10 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلك الجوهري / سنوي Sep F 0.008 0.008

Tue 18 / 10 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك / سنوي Sep 0.009 0.006

Tue 18 / 10 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك الجوهري / سنوي Sep 0.014 0.013

Tue 18 / 10 15:30 US مؤشر أسعار المستهلك / سنوي Sep 0.015 0.011

Wed 19 / 10 05:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي / سنوي 3Q 0.067 0.067

Wed 19 / 10 05:00 CH اإلنتاج الصناعي  / سنوي Sep 0.064 6.30%

Wed 19 / 10 05:00 CH مبيعات التجزئة  Sep 10.70% 10.60%

Wed 19 / 10 05:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي / سنوي 3Q 1.80% 1.80%

Wed 19 / 10 11:30 UK معدل البطالة Aug 4.90% 4.90%

Wed 19 / 10 21:00 US  Beige Book - إصدار كتاب الفدرالي األمريكي

Thu 20 / 10 14:45 EC معدل الفائدة / إعادة المويل Oct-20 0.00% 0.00%

Thu 20 / 10 14:45 EC معدل الفائدة / الودائع Oct-20 -0.004 -0.004

Thu 20 / 10 14:45 EC معدل الفائدة / اإلقراض )لليلة واحدة( Oct-20 0.25% 0.25%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 ت م   إ   د ا د   ا ل ت ق ر يور   ا إل قوتوصوا د     ا    وبوو  وي   و توحور يور     م ن   قوب ل   : 

 ق ا   م ة   ا ت ص ا       ب ا لوخ ز يون ة   

   ب د   ا لوكور يوم   إ بور ا هويوم     ا لوقوا د        

 م حولول   أ و ل   /     ا   بوحوا ث   ا إل قوتوصوا د يوة   

aialkadri@Bankalbilad.com 

+966 11 479 8297 / +966 54 218 8565 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات الن ر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقمريمر تمعمبمر عمن وجمهمة نم مرل 

وحدل في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم ل  لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  مبما مر أو  ميمر  مبما مر بمتموصميمات  محمددة أو 

  وجهات ن ر  عينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة ن ر الم ل    تعبر بالضرورة عن وجهة ن ر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقم  دو

 ساب  إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فمي حمال   6102/  أكتوبمر /   07. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   6102/  أكتوبر /   01يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير  ل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نم  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي است مار. على المر مم  من أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة و ات  صداقية عمالميمة ، فمن  بمنم  المبمالد   يضمممن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألن مة المعمول بها في المملكة العربية السعموديمة لمن يمكمو  بمنم  المبمالد أو أي  من فمروعم  أو  مركماتم 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  من أي نمو   كما  عمن أيمة خسمارة أو ضمرر نماجمم عمن  اسمتمخمدام 

 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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