
 

 7102يوليو  10 

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   

 التغيرات األسبوعية  قاب  الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

أظهرت  حاضر اجتماعات اللجنة الفدرالية للسو  الفدرالي )المركزي األ رريركري( ل رهرر  «

يونيو انقسا ًا بين صنا  القرار حول بدء  وعد تقليص الفدرالي لحرجرم األصرول الرتري 
ترليو  دو ر أ ريكي حيث أبدى األعضراء  5.4يحتفظ بها البن  الفدرالي والتي تجاوزت 

 جموعة  تنوعة  ن اآلراء في هذا الخصوص . بخصوص أولئ  الذين يفضلو  ترخخريرر 
البدء بتنفيذ القرار حتى نهاية العام فيحتاجو  إلى الرمرزيرد  رن الروقر  برغررض ترقريرم 
األن طة اإلقتصادية ب ك  عام داخ  الو يات المتحدة األ ريكية وعلى رأسها التضخم  

 الذي يعتبر عا اَل حاسمًا في هذا السيا . 
 

ارتفع    ر الدو ر األ رريركري )الرمر  رر الرذي يرقريرو أداء الردو ر األ رريركري أ رام  «

نقطة فري  10.10نقطة(  غلقًا عند  0..1% )أو 1.51العمالت الر يسة األخرى( بمقدار 
/  ن  هر يوليو  ن العام الجراري  رقرارنرة بر  12ختام تداو ت األسبو  المنتهي في / 

في ختام تداو ت األسبو  الذي سبق . في الوق  الذي انخفض  في  العملرة  .14.0
الم تركة )اليورو( )على أسا  أسبوعي( ب ك  طفيف حيث انخفض  قيمة الرنرنرا ري 

دو رًا  0.0510نقطة( لينهي تداو ت األسبو  عند  74% أو )1.77اليورو/ دو ر بمقدار 
  ن يوليو الجاري.  12لليورو الواحد وذل  في 

 

انخفض     رات النفط الخام خالل األسبو  الماضي حيث تسارع  عرمرلريرات الرحرفرر  «

 2والتنقي  خالل األسبو  الماضي )أفاد تقرير بيكر هيوز ارتفا  عدد الحفرارات برمرقردار 
 (. 7104حفار أعلى  ستويات   نذ أبري   ن عام  .20حفارات إلى 

 

“ 

 
النسبة المئوية للتغير في أعداد 
العاطلين عن العم  , والذين 

يطالبو  باستحقاقات تتعلق بالبطالة  
إلى  جمو  الوظا ف المتاحة )بدوام 

جز ي أو كا   ( في المملكة 
 المتحدة.

                    

                      ” 



 الصفحة  2 7102يوليو  01أبحاث 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   

دو ر(  0.00%  ) .1..برر  7102انخفض  أسعار خام  ر  تكسا  الروسريرط لرعرقرود سربرترمربرر  «

دو ر  0.70% ) .7.4دو ر أ ريكي للبر ي . كما انرخرفرا خرام بررنر  برر  .55.7للبر ي   سجاًل 
/  رن  رهرر  12دو ر أ ريكي، وذل  يوم الجمعة /  50.20أ ريكي ( للبر ي   سجاًل عند اإل ال  

 يوليو  ن العام الجاري.
 

خفا تقرير الوظا ف األ ريكية )والذي فا  التوقعات(  ن حدة الطل  على السندات الحكرو ريرة  «

األ ريكية كمالذ آ ن ، حيث يظهر  عور  تنا ي لدى المستنمرين في السندات العالمية أ  عهد 
التيسير الكمي )ا قتراض الرخيص( بدأ بالتال ي و ما عزز  ن هذا ال عور ،  حاضر اجرترمراعرات 
الفدرالي األ ريكي األخيرة التي تظهر نقا ًا  طوً  عن جدوى ا حتفاظ بهرذا الركرم الرهرا ر   رن 

العا د على أذونات الخزينة األ ريكية لرفرتررة ارتفع .األصول المالية في دفاتر الفدرالي األ ريكي 
% وذلر  1..7% خالل تداو ت األسبو  ليغلرق عرنرد 40..نقطة أسا  أو  0.0ع ر سنوات بر 

  ن  هر يونيو  ن العام الجاري. 12في 
 
 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طل  في األسبو   750 سجاًل الواليات المتحدة األمريكية ارتفع عدد طلبات إعالة البطالة في 
ألف طل  في األسبو  السابق ل . ارتفع  عدل  755المنتهي في األول  ن  هر يوليو  قارنة بر 
% خالل  هر  ايو. أضاف أربا  ..5%  قارنة بر 5.5البطالة ب ك  طفيف خالل  هر يونيو  سجاًل 

ألف خالل  هر  ايو. ازداد عدد  0.0ألف وظيفة خالل  هر يونيو  قارنة بر  777العم  حوالي 
% في األسبو  المنتهي في النالثين  ن  هر يونيو  قارنة 0.5طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 

% 1.0-% في األسبو  السابق ل . سجل  الطلبيات على السلع المعمرة 0.7بتراجع بمعدل قدره 

 % في التقديرات السابقة لها. 0.0-وفقًا للتقديرات األخيرة ل هر  ايو  قارنة بر 
 

% خالل  هر  ايو  قارنة بالتراجع المعدل با رتفا  1.0تراجع  الطلبيات لدى المصانع بمعدل قدره 
 ليار دو ر أ ريكي خالل  50.4% خالل  هر إبري . سج  الميزا  التجاري عجزًا بمبلغ قدره ..1-إلى 

 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر إبري . حافظ اإلنفا  على  52.0 هر  ايو  قارنة بعجز بمبلغ قدره 
% خالل  هر إبري . حافظ    ر 1.2البناء على  ستواه خالل  هر  ايو  قارنة بتراجع بمعدل قدره 

وفقًا للتقديرات األخيرة ل هر يونيو،  ماثاًل لما  47 ديري الم تريات الصناعي على  ستواه عند 
وفقًا  .4سجل  في التقديرات السابقة لها. كما تم تخكيد    ر  ديري الم تريات المرك  عند 

 ISMللتقديرات األخيرة ل هر يونيو  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. ارتفع    ر 
خالل  هر  ايو. كما  45.1خالل  هر يونيو  قارنة بر  42.0الصناعي بما يفو  التوقعات  سجاًل 

 خالل  هر  ايو. 40.1خالل  هر يونيو  قارنة بر  42.5 ير الصناعي المرك  إلى  ISMارتفع    ر 

 

% خالل  هر  ايو. 0.00%  قارنة بر 0.4خالل  هر يونيو  سجاًل كندا تراجع  عدل البطالة في 
 45.4أ ف خالل  هر يونيو  قارنة بر  ..54وهذا وقد أضاف أربا  العم  عددًا  ن الوظا ف بلغ 

% خالل  هر  ايو )أعلى بكنير 0.1ألف خالل  هر  ايو. ارتفع عدد رخص البناء بمعدل  هري قدره 
% خالل  هر إبري  ) عدل با رتفا (. انخفا 1.4 ن المتوقع( بعد أ  سج  نموًا بمعدل قدره 

 خالل  هر  ايو. 44.0خالل  هر يونيو  ن  45.2   ر  ديري الم تريات الصناعي إلى 
 

 المملكة المتحدة واليابا  

%  قارنة بنمو 1.0خالل  هر  ايو بمعدل  هري قدره المملكة المتحدة تراجع اإلنتاج الصناعي في 
% خالل  هر إبري . تراجع اإلنتاج في قطا  التصنيع خالل  هر  ايو بمعدل 1.7بمعدل  هري قدره 

 % خالل  هر إبري .     1.7%  قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 1.7 هري قدره 
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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   

% خالل  هر يونيو  قارنة بالنمو 1.0سج     ر أسعار المنازل انخفاضًا بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر  ايو. انخفا    ر  ديري الم تريات ..1المعدل با نخفاض إلى 

خالل  هر يونيو  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  ..45الصناعي خالفًا للتوقعات  سجاًل 
 قارنة  0..4خالل  هر  ايو. تراجع    ر  ديري الم تريات المرك  خالل  هر يونيو  سجاًل  ..40
خالل  هر يونيو اليابان خالل  هر  ايو) المعدل با نخفاض(. سجل  القاعدة النقدية في  ..45بر 

% خالل 01.5% )أق   ن المتوقع(  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 02نموًا بمعدل سنوي قدره 
وفقًا للتقديرات األخيرة  47.5 هر  ايو. تم تعدي     ر  ديري الم تريات الصناعي با رتفا  إلى 

 47.1في تقديرات سابقة. انخفا    ر  ديري الم تريات المرك  إلى  47ل هر يونيو  قارنة بر 
 خالل  هر  ايو. 5..4خالل  هر يونيو  ن 

 

  نطقة اليورو 

% خالل  هر  ايو،  ماثاُل لما سجل  ..1على  ستواه عند منطقة اليورو حافظ  عدل البطالة في 

خالل  هر إبري . تم تعدي  ك   ن    ري  ديري الم تريات الصناعي والخد ي با رتفا  إلى 
ألخيرة ل هر يونيو  قارنة بالتقديرات السابقة التي اعلى الترتي  وفقًا للتقديرات  ..40و 42.5

 .44.2و ..42سجل  
 

%  قارنة بالنمو المعدل 0.7خالل  هر  ايو بمعدل  هري قدره ألمانيا ازداد اإلنتاج الصناعي في 
% كمعدل  هري خالل  هر إبري . ارتفع  الطلبيات لدى المصانع بمعدل  هري 1.2با نخفاض إلى 

% كمعدل 7.7% خالل  هر  ايو )أق   ن المتوقع(  قارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 0قدره 
 هري خالل  هر إبري . تم تعدي  ك   ن    ري  ديري الم تريات الصناعي والخد ي با رتفا  

على الترتي  وفقًا للتقديرات األخيرة ل هر يونيو  قارنة بالتقديرات السابقة التي  40.5و 41.0إلى 
 .40.0و ..41سجل  

 

%  قارنة بالتراجع المعدل 0.1خالل  هر  ايو بمعدل  هري قدره فرنسا ازداد اإلنتاج الصناعي في 

% كمعدل  هري خالل  هر إبري . تم تعدي     ر  ديري الم تريات الصناعي 1.0-با رتفا  إلى 
 في التقديرات السابقة لها. 44وفقًا للتقديرات األخيرة ل هر يونيو  ن  45.0با نخفاض إلى 

وفقًا للتقديرات األخيرة ل هر يونيو  40.0تم تعدي     ر  ديري الم تريات الخد ي با رتفا  إلى 
خالل  هر، حيث سجل  إيطاليا تراجع   بيعات التجز ة في  في التقديرات السابقة لها. ..44 ن 

% كمعدل  هري خالل 1.5-%  قارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 1.0انخفاضًا بمعدل  هري قدره 
 44.0خالل  هر يونيو  قارنة بر  44.7 هر إبري . ارتفع    ر  ديري الم تريات الصناعي  سجاًل 

خالل  45.4خالل  هر  ايو. انخفا    ر  ديري الم تريات المرك  إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل 
 خالل  هر  ايو. 44.7 هر يونيو  قارنة بر 

 
ألف خالل  هر  000.1-ألف خالل  هر يونيو  قارنة بر  ..10-إسبانيا سج  صافي التوظيف في 

 قارنة  45.2 ايو. تراجع    ر  ديري الم تريات الصناعي خالل  هر يونيو خالفًا للتوقعات  سجاًل 

خالل  هر  ايو. في حين ارتفع    ر  ديري الم تريات المرك  خالل  هر يونيو  سجاًل  44.5بر 
 خالل  هر  ايو. 42.7 قارنة بر  42.2

 

 األسوا  النا ئة 

-% كمعدل  هري خالل  هر يونيو  قارنة بالتوقعات التي سجل  .1.7-البرازيل سج  التضخم في 
% كمعدل  هري خالل  هر  ايو. أ ا على أسا  0..1% كمعدل  هري وبعد أ  سج  1.01

% خالل  هر  ايو. ازداد اإلنتاج 0..% خالل  هر يونيو  قارنة بر .سنوي، فقد سج  التضخم 
% 0.0%  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 1.0الصناعي خالل  هر  ايو بمعدل  هري قدره 

 كمعدل  هري خالل  هر إبري . 
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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   

% خالل  هر يونيو  قارنة بتراجع بمعدل .5.0سج     ر أسعار السلع تراجعًا بمعدل سنوي قدره 

 2014% خالل  هر  ايو. حقق الميزا  التجاري خالل  هر يونيو فا ضًا بمبلغ قدره 5.05سنوي قدره 
 ليو  دو ر أ ريكي خالل  هر  ايو. تراجع  2000 ليو  دو ر أ ريكي  قارنة بفا ا بمبلغ قدره 

خالل  هر  ايو. كما  47خالل  هر يونيو  قارنة بر  41.4   ر  ديري الم تريات الصناعي  سجاًل 
 قارنة  50.4تراجع    ر  ديري الم تريات الخد ي خالل  هر يونيو إلى  ا دو  الخمسين  سجاًل 

 خالل  هر  ايو.  41.5بر 
 

 40.0 قارنة بر  41.1خالل  هر يونيو  سجاًل الهند تراجع    ر  ديري الم تريات الصناعي في 
 47.4خالل  هر يونيو  ن  47.2خالل  هر  ايو. بينما ارتفع    ر  ديري الم تريات الخد ي إلى 

 41.5خالل  هر يونيو  سجاًل الصين خالل  هر  ايو. ارتفع    ر  ديري الم تريات الصناعي في 
خالل  هر  ايو، في حين انخفا    ر  ديري الم تريات المرك  خالل  هر يونيو  51.0 قارنة بر 
 خالل  هر  ايو. 40.4 قارنة بر  40.0 سجاًل 

 

 ليار دو ر أ ريكي وذل  في  507.7 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي ازداد ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في األسبو   510.0األسبو  المنتهي في النالثين  ن  هر يونيو  قارنة بر 

% 5.5السابق ل . تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  بخكنر  ن المتوقع خالل  هر يونيو  سجاًل 
% كمعدل سنوي خالل  هر  ايو. انخفا    ر  ديري الم تريات 5.0كمعدل سنوي  قارنة بر 

خالل  هر  ايو. كما تراجع    ر  ديري  47.5خالل  هر يونيو  قارنة بر  ..41الصناعي إلى 
 .خالل  هر  ايو 40خالل  هر يونيو  قارنة بر  45.0الم تريات المرك   سجاًل 

 

 دول  جلو التعاو  الخليجي وال ر  األوسط 

خالل  هر  ايو نموًا بمعدل سنوي قدره المملكة العربية السعودية  في   M2حقق  الكتلة النقدية 
% خالل  هر إبري . تراجع صافي الموجودات األجنبية 5.7%  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 5..

 ليار ريال سعودي  قارنة بر  1..005لدى   سسة النقد العربي السعودي خالل  هر  ايو إلى 
خالل  ..45 ليار ريال سعودي خالل  هر إبري . انخفا    ر  ديري الم تريات  سجاًل  0050.4

 خالل  هر  ايو.  ..44 هر يونيو  قارنة بر 
 

خالل  هر يونيو  قارنة بر  44.0 سجاًل اإلمارات العربية المتحدة ارتفع    ر  ديري الم تريات في 
خالل  هر يونيو بخكنر  ن تركيا خالل  هر  ايو. تباطخ تضخم    ر أسعار المستهل  في  ..45

 % كمعدل سنوي خالل  هر  ايو.00.27% كمعدل سنوي  قارنة بر 01.1المتوقع  سجاًل 
 خالل  هر يونيو. 45.2خالل  هر  ايو إلى  4..4ارتفع    ر  ديري الم تريات الصناعي  ن 
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 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قاب  الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 
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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 ال  األسبوعي 
دو ر أ ريكي لك  أونصة
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي ل ونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 

0.5

0.2

0.9

1.6

2.3

3.0

3.7

Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17

 سنوات  01العا د على السندات الحكو ية األ ريكية استحقا  

 سنوات   01العا د على السندات الحكو ية ا لمانية استحقا  

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 
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 سنوات   01العا د على السندات الحكو ية اإلسبانية استحقا  

، 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 7102يوليو  01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.2263 1.4638 1.09 GOLD - SPOT 1,212.46 (2.35%)

  3 - Month 1.3052 1.7838 1.53 SILVER - SPOT 15.62 (6.12%)

  6 - Month 1.4654 2.0375 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,930.00 0.57%

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,828.00 (1.84%)

  12 - Month 1.7576 2.2250 1.93 WTI - NYMEX 44.23 (3.93%)

BRENT - ICE 46.71 (2.53%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.289 4.8338 (1.04%)   S&P 500 2,425 0.07%

EUR / USD 1.1401 4.2754 (0.22%)   Dow Jones 21,414 0.30%

AUD / USD 0.7601 2.8504 (1.14%)   NASDAQ 6,153 0.21%

USD / CHF 0.964 3.8900 0.64%   FTSE 100 7,351 0.52%

USD / CAD 1.2876 2.9124 (0.68%)   DAX Index 12,389 0.52%

USD / JPY 113.92 0.0329 1.36%   CAC Index 5,145 0.48%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,929 (0.52%)

USD / SAR 3.75 1.0000 (0.01%)   TASI  Index 7,204 (2.99%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 10 / 07 04:30 CH مؤشر أسعار المستهلكين Jun 1.60% 1.50%

Mon 10 / 07 04:30 CH مؤشر أسعار المنتجين Jun 5.50% 5.50%

Tue 11 / 07 17:00 US التغير الشهري في مخزون الجملة May F 0.30% 0.30%

Wed 12 / 07 11:30 UK معدل التغير في طلبات إعالة البطالة Jun -- 2.30%

Wed 12 / 07 11:30 UK طلبات إعالة البطالة Jun -- 7.3k

Wed 12 / 07 11:30 UK معدل البطالة May 4.60% 4.60%

Wed 12 / 07 14:00 US طلبيات الرهن العقاري Jul-07 -- 1.40%

Thu 13 / 07 09:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين Jun F 1.60% 1.60%

Thu 13 / 07 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين Jun F 0.70% 0.70%

Thu 13 / 07 15:30 US مؤشر أسعار المنتجين )الطلب النهائي( Jun 0.00% 0.00%

Thu 13 / 07 15:30 US طلبات إعالة البطالة Jul-08 245k 248k

Fri 14 / 07 15:30 US مؤشر أسعار المستهلكين - شهري Jun 0.10% -0.10%

Fri 14 / 07 15:30 US مبيعات التجزئة Jun 0.10% -0.30%

Fri 14 / 07 16:15 US اإلنتاج الصناعي Jun 0.30% 0.00%

Fri 14 / 07 17:00 US مؤشر جامعة ميتشغن لثقة المستهلك Jul P 95 95.1

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقرريرر ترعربرر عرن وجرهرة نرظرره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتخثر ب ك   ربرا رر أو  ريرر  ربرا رر برتروصريرات  رحرددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فري حرال   7102/  يوليو /   10. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  يوليو  /   01يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نر  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو لل راء  أو لال تراك في أي استنمار. على الرر رم  رن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بخنها  وثوقة وذات  صداقية عرالريرة ، فرن  برنر  الربرالد   يضرمرن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعروديرة لرن يركرو  برنر  الربرالد أو أي  رن فرروعر  أو  رركراتر 

ال قيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي نرو   كرا  عرن أيرة خسرارة أو ضررر نراجرم عرن  اسرترخردام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية طن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اطتماد النص األصلي ) اللغة اإلنكليزية( 

 الصفحة  7 7102يوليو  01أبحاث 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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