
 

 7102فبراير  20 

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 

صرح  السيدة جاني  يلين )ر يسة الفدرالي األ ريكي( في  هاادتاهاا أ اام الاكاوناغار   «

خالل األسبو  الماضي بأ  الفدرالي األ ريكي سيقوم خالل اجتماع  القادم  ) ار   ن 
العام الجاري( بتقييم سو  العمل ) عاد ت الاتاو(اياع( و اعاد ت الاتاراخام )اساتاقارار 
األسعار( في اإلقتصاد األ ريكي للتأكد  ن استمرار تحسنها بما ياتاوافاع  اد تاقاديارات 
الفدرالي األ ر الذي قد يفري في نهاية المطاف لرفد  عد ت الفا دة األ ريكياة فاي 

 األجل القري 

 

ارتفد الدو ر األ ريكي )الما  ار الاذي ياقايا  أداء الادو ر األ ارياكاي أ اام الاعاماالت  «

% )أو 1.00الر يسية األخرى( للمرة الثانية خالل األسابيد الستة الماضية  رتفعًا باماقادار 
نقطة( خالل تداو ت األسبو  المنتهي في السابد عشر  ن  هر فبراير  ن العام  1.00

في األسبو  السابع ل . أ لق  العملاة  011.1نقطة  قارنة با  011.00الجاري ليغلع عند 
المشتركة )اليورو( تداو ت األسبو  على انخفاض  دفوعة بشكل ر ي  باارتافاا  قاياماة 

نقطة( خالل تداو ت  72% )1.70الدو ر األ ريكي . انخفض الثنا ي يورو / دو ر بمقدار 

دو رًا لليورو يوم الجاماعاة السااباد عشار  0.1101األسبو (  غلقًا تداو ت األسبو  عند 
. انخفض الجني  ا سترليني )على أسا  أسباوعاي(  اتاأ ارًا 7102 ن  هر فبراير الجاري 

بانخفاض  بيعات التجز ة في المملكة المتحدة )بشكال  ايار  اتاوقاد( فاي الاوقا  الاذي 
ارتفع  في   عد ت الترخم بأقل  ن المتوقد. انخفض الثنا ي الجني  / الدو ر بمقادار 

دو ر  اقاابال الاجانايا   0.7207نقطة( خالل تداو ت األسبو  لاياغالاع عاناد  %20 ) 1.10
 ا سترليني الواحد في ختام تداو ت األسبو  )السابد عشر(  ن  هر فبراير الجاري.



 الصفحة  2 7102فبراير   71أبحاث 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  أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام تداو ت األسباو  الافاا ا  عالاى اناخافااض حايا  تشايار  «

التطورات األخيرة إلى أ  خفض إ دادات الخام الذي أعلن  عن  أوب  قابالا  ارتافاا  فاي إ ادادات 
الخام األ ريكي حي  أ ارت تقارير حديثة إلى أ  ا رتفا  األخير في أسعار الخاام قاد أحاياا  اجاددًا 
أنشطة النفط الصخري حي  أ ارت تقارير  ختلفة إلى أ   نظمة أوب  قد خافارا  إناتااجاهاا باماا 

%  ما وعدت ب  سابقا في الوق  الذي ارتفد في  عدد  نصات الحفر )للنفط الخام في 01يتجاوز 

. اناخافارا  أساعاار الاعاقاود 7100الو يات المتحدة األ ريكية ( إلى أعلى  ستويات   نذ أكتاوبار 
دو ر( للبر يل لتغلع عند  1.21% )1.10اآلجلة لخام  ر  تكسا  الوسيط )تسليم  ار ( بمقدار 

دو ر للبر يل في ختام تداو ت األسبو  في الوق  الذي أنه  في  أسعار العقود اآلجلة  00.21
دو ر لالابار ايال الاواحاد(  1.10% ) 0.02لخام برن   )تسليم أبريل( األسبو  على انخفاض  بمقدار 

دو ر للبر يل يوم الجمعة السابد عشر  ن فبراير  ان الاعاام  00.10ليغلع تداو ت األسبو   عند 
 الجاري.

 

تأرجح  سندات الخزينة األ ريكية بين الربح والخسارة خالل تداو ت األسبو  الماضي ذل  أ  حالة  «

عدم اليقين التي تكتنع المشهد السياسي في الو يات المتحدة و أوروبا )ا نتخابات الافارنساياة 
و صير بريطانيا بعد الخروج  ن ا تحاد األوربي( قد وضع  المزيد  ن الرغوط على العا د علاى 
السندات السيادية . إ  أ  اللهجة المتشددة التي انتهجتها السيدة يلين )الفدرالي( خالل  هادتها 

ارتفد العا د على أذونات .  أ ام الكونغر  خالل األسبو  الماضي رفد العا د على سندات الخزينة
% خاالل تاداو ت األساباو  لاياغالاع عاناد 1.00نقطة أسا  أو  1.1الخزينة لمدة عشر سنوات با 

 . 7102% وذل  يوم الجمعة السابد عشر  ن  هر فبراير 7.201
 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألع طل   700بأقل  ن المتوقد  سجلة الو يا  المتحدة ا مريكية ازدادت طلبات إعالة البطالة في 
ألع في األسبو  السااباع لا .  702في األسبو  المنتهي في الحادي عشر  ن  هر فبراير  قارنة با 

٪ في األسبو  المنتهي في العا ر  ن  هار فابارايار 0.2تراجع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 

٪ في األسبو  السابع ل . هذا وقد ساجالا  الاماناازل فاي طاور الابانااء 7.0 قارنة بنمو بمعدل قدره 
ألاع خاالل  0720ألع  نزل خالل  هر يناير  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى  0721انخفاضًا إلى 
٪ خالل  هر ينايار باعاد أ  ساجال 1.0. تراجد اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قدره 7101 هر ديسمبر 

 ) عدل با نخفاض(. 7101٪ خالل  هر ديسمبر 1.1نموًا بمعدل  هري قدره 

٪ 1.0٪ كمعدل  هري خالل  هر ياناايار  اقاارناة باا 1.1تسار  ترخم    ر أسعار المستهل   سجاًل 
. ولدى استثناء المواد الغذا ية والطاقة، ارتفد ترخم  ا  ار 7101كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر 

٪ كاماعادل  اهاري خاالل 1.7٪ كمعدل  هري خالل  هر يناير  قارنة باا 1.0أسعار المستهل   سجاًل 
٪ خاالل  اهار 0.1. ارتفد    ر أسعار المنتج للطل  األخير بمعدل ساناوي قادره 7101 هر ديسمبر 

 . 7101يناير،  ما اًل لما سجل  خالل  هر ديسمبر 

٪ خالل  هر يناير )أعلاى  ان الاماتاوقاد(  اقاارناة 1.2سجل   بيعات التجز ة نموًا بمعدل  هري قدره 
. ارتفد الم  ر الار ايا  با 7101٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر 0بالنمو المعدل با نخفاض إلى 

٪ خالل  اهار ديسامابار 1.0٪ خالل  هر يناير، وهو أعلى  ن المتوقد، و قارنة بنمو بمعدل قدره 1.1
 1.0خالل  هر فبراير  قارناة باا  01.2الصناعي بأكثر  ن المتوقد  سجاًل  Empire. ارتفد    ر 7101

خالل  هر يناير. ارتفد    ر النظرة المستقبلية الصادر عن فيدرالي فاياالديالافاياا خاالفاًا لالاتاوقاعاات 
 خالل  هر يناير. 70.1خالل  هر فبراير  قارنة با  20.0 سجاًل 

 
 



 الصفحة  3 7102فبراير   71أبحاث 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   

 المملكة المتحدة واليابا  

آ ف خالل  هر يناير  اقاارناة  27.2با المملكة المتحدة تراجد عدد المطالبين بمبالغ إعالة البطالة في 
آ ف خالل  اهار  71.0آ ف، وبعد أ  تراجد عدد الطلبات با  1.0بالتوقعات التي سجل  زيادة قدرها 

٪ في األ اهار الاثاال اة الاماناتاهاياة بشاهار 2.1. حافظ  عدل البطالة على  ستواه عند 7101ديسمبر 
ديسمبر كما هو  توقد،  ما اًل للمسجل في الفترة السابقة لها. سجل    ر أساعاار الاماساتاهالا  

٪ خاالل  اهار 0.1٪ خالل  هر يناير  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 0.1ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 

٪ خاالل  اهار 0.1. كما ارتفد    ر أسعار المستهل  األساسي بمعدل سنوي قدره 7101ديسمبر 
٪ 0.0. ارتفد    ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قدره 7101يناير،  ما اًل للمسجل خالل  هر ديسمبر 

. 7101٪ كمعدل سنوي خالل  اهار ديسامابار7.1خالل  هر يناير  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 
٪ خالل  هار ياناايار  اقاارناة باتاراجاد 1.0تراجع   بيعات التجز ة خالفًا للتوقعات بمعدل  هري قدره 

. ولدى استثناء وقود السياارات، ساجالا  7101٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر 7.0بمعدل قدره 
٪ خالل  هر يناير،  ما اًل لالاماساجال خاالل 1.7 بيعات التجز ة تراجعًا  ير  توقد بمعدل  هري قدره 

 .7101 هر ديسمبر 

 

٪ وفقًا للاتاقاديارات األولاياة لالارباد 1.7نموًا بمعدل ربعي قدره الياباني في اليابا ، سجل ا قتصاد 
٪ فاي الارباد الاثاالا   ان 1.0) عدل  وسميًا(  قارنة بنمو بمعدل ربعي قادره  7101الرابد  ن عام 

٪ )كاناساباة ساناوياة( وفاقاًا 0العام نفس . وسجل الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل ربعي قادره 
٪ كمعدل ربعي 0.2 قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى  7101للتقديرات األولية للربد الرابد  ن عام 

٪ كمعدل  هري وفقًا للتقديرات 1.2في الربد السابع ل . ازداد اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قدره 
٪ في تقديرات سابقة لاهاا. تاراجاد 1.0 قارنة بنمو بمعدل  هري قدره  7101األخيرة لشهر ديسمبر 

٪ وفقًا للتقديرات األولية لالارباد الاراباد  ان 1.0 خفض الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي قدره 

،  ما اًل لما سجل  في الربد السابع ل . ازدادت الاطالاباياات عالاى أدوات اآللاياات باماعادل 7101عام 
 ٪ وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يناير،  ما اًل للمسجل في التقديرات السابقة لها.0.0سنوي قدره 

 

  نطقة اليورو 

٪ وفقًا للتقديرات األولية للرباد الاراباد  ان 1.2نموًا بمعدل ربعي قدره منطقة اليو و سجل اقتصاد 

٪ كاماعادل 1.0،  ما اًل لما سجل  في الربد الثال   ن العام نفس  ) عدل با نخفاض عان 7101عام 
٪ وفاقاًا 0.2ربعي(. أ ا على أسا  سنوي، سجل الناتاج الاماحالاي اإلجاماالاي ناماوًا باماعادل قادره 

 للتقديرات األولية للربد الرابد،  ما اًل لما سجل  في الربد السابع ل  )قراءة  عدلة با رتفا (.

 

٪ ) عدل  وسميًا( وفاقاًا لالاتاقاديارات األولاياة 1.2نموًا بمعدل ربعي قدره ا لماني حقع ا قتصاد 
، وهو أقل  ن المتوقد، وأعلى  ن المسجل فاي الارباد السااباع لا  عاناد 7101للربد الرابد  ن عام 

٪ كمعدل ربعي ) عدل با نخفاض(. حافظ ترخم    ر أسعار المستهلا  عالاى  ساتاواه عاناد 1.0
٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يناير،  ما اًل لما سجل  في الاتاقاديارات السااباقاة 0.0

خاالل  اهار ياناايار. كاماا  01.1خالل  هر فبراير  قارنة با  01.2للتوقعات إلى  ZEWلها. تراجد    ر 

 خالل  هر يناير. 22.0خالل  هر فبراير  قارنة با  21.2للوضد الحالي إلى  ZEWتراجد    ر 

 

٪ وفقًا للتقديرات األولية للربد الرابد  ان عاام 1.7نموًا بمعدل ربعي قدره اإليطالي حقع ا قتصاد 

٪ فاي الارباد 1.0٪ كمعدل ربعي(  قارنة بنمو بمعدل ربعي قادره 1.0)أقل  ن التوقعات عند  7101
٪ وفاقاًا 0.0السابع ل . أ ا على أسا  سنوي، سجل الناتج المحلي اإلجمالي ناماوًا باماعادل قادره 

 ،  ما اًل لما سجل  في الربد السابع ل .7101للتقديرات األولية للربد الرابد  ن عام 
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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   

٪ كاماعادل ساناوي وفاقاًا 0علاى  ساتاواه عاناد إ بانيا حافظ ترخم    ر أسعار المستهل  في 
 للتقديرات األخيرة لشهر يناير كما هو  توقد،  ما اًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.

 

 األسوا  النا ئة 

٪ خالل  هر ديسمابار  اقاارناة باالاناماو 7.0بمعدل  هري قدره البرازيل تراجع   بيعات التجز ة في 
٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر. ساجال الاحاساا  الاجااري عاجازًا قادره 0المعدل با نخفاض إلى 

 ليو  دو ر أ ريكي خالل  هر  0110 ليو  دو ر أ ريكي خالل  هر يناير  قارنة بعجز قدره  0111

 .7101ديسمبر 

٪ خالل  هر يناير  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 2.0بمعدل سنوي قدره الهندية ازدادت الصادرات 

. هذا وسجل  أسعار تجارة الجملة نموًا بمعدل سنوي 7102٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر 0.2
٪، وباعاد أ  ساجالا  2.00٪ خالل  هر يناير  قارنة بالتوقعات بنمو بمعدل سنوي قدره 0.70قدره 

 .7101٪ خالل  هر ديسمبر 0.00نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ كاماعادل ساناوي 7.0بأكثر  ن المتوقد  سجاًل الصين تسار  ترخم    ر أسعار المستهل  في 
. ارتفد    ر أسعار الماناتاج 7101٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر 7.0خالل  هر يناير  قارنة با 

٪ خالل  هر يناير، وهو أعلى  ن المتوقد، وأعلى بكثير  ن المسجل خاالل 1.0بمعدل سنوي قدره 

نموًا بمعادل ساناوي قادره  M2٪ كمعدل سنوي. سجل  الكتلة النقدية 0.0عند  7101 هر ديسمبر 
 ٪ خالل  هر يناير كما هو  توقد،  ما اًل للمسجل في الشهر السابع ل .00.0

 لاياار دو ر أ ارياكاي فاي  000.1 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الرو ي تراجد ا حتياطي 

 ليار دو ر أ ارياكاي فاي األساباو   002.0األسبو  المنتهي في العا ر  ن  هر فبراير  قارنة با 
 السابع ل .

 

 دول  جل  التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

٪ خالل  هر نوفمبار  اقاارناة 0.70نموًا بمعدل سنوي قدره البحرين في   M2سجل  الكتلة النقدية 
 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر. 7.20بنمو بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير  قارناة 0.7 سجاًل قطر تباطأ ترخم    ر أسعار المستهل  في 
 .7101٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر 0.1با 

٪ خاالل 00.1٪ خالل  هر نوفمبر  ن 07.0بأكثر  ن المتوقد  سجاًل تركيا ارتفد  عدل البطالة في  
 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر ديسامابار  اقاارناة  2.72 هر أكتوبر. سجل الحسا  الجاري عجزًا قدره 

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر نوفمبر. 7.72بعجز  عدل با نخفاض إلى 
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 العمال  ا جنبية -اإل الق ا  بو ي 
الجني  ا سترليني
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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 
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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 
دو ر أ ريكي لكل أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 

1,000

1,150

1,300

1,450

1,600

1,750

Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17

 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي ل ونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د  لى السندا  السيادية -اإل الق ا  بو ي 
السندات األلمانية واأل ريكية
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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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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.7794 1.5760 1.18 GOLD - SPOT 1,234.60 0.08%

  3 - Month 1.0523 1.8790 1.62 SILVER - SPOT 18.00 0.27%

  6 - Month 1.3574 2.0700 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,880.00 0.32%

  9 - Month - 2.4060 - COPPER - LME 3 MTH 5,960.00 (2.13%)

  12 - Month 1.7354 2.2630 1.93 WTI - NYMEX 53.40 (0.85%)

BRENT - ICE 55.81 (1.57%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2412 4.6545 (0.63%)   S&P 500 2,351 1.51%

EUR / USD 1.0616 3.9810 (0.25%)   Dow Jones 20,624 1.75%

AUD / USD 0.7664 2.8740 (0.13%)   NASDAQ 5,839 1.82%

USD / CHF 1.0026 3.7403 0.02%   FTSE 100 7,300 0.57%

USD / CAD 1.3096 2.8635 0.10%   DAX Index 11,757 0.77%

USD / JPY 112.84 0.0332 (0.34%)   CAC Index 4,868 0.81%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,235 (0.74%)

USD / SAR 3.7503 1.0000 (0.01%)   TASI  Index 7,131 2.32%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 21 / 02 11:00 FR مديري المشتريات الصناعي Feb P 53.5 53.6

Tue 21 / 02 12:00 EC مديري المشتريات الخدمي Feb P 53.7 53.7

Tue 21 / 02 12:00 EC مديري المشتريات الصناعي Feb P 55 55.2

Tue 21 / 02 17:45 US مديري المشتريات الصناعي Feb P 55.8 55.6

Wed 22 / 02 12:00 GE مؤشر IPO للتوقعات Feb 103 103.2

Wed 22 / 02 12:00 GE مؤشر IPO لمناخ األعمال Feb 109.6 109.8

Wed 22 / 02 12:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي - التغيرات الموسمية 4Q P 0.60% 0.60%

Wed 22 / 02 13:00 EC مؤشر أسعار المستهلك Jan F 1.80% 1.80%

Wed 22 / 02 13:00 EC مؤشر أسعار المستهلك الرئيس  Jan F 0.90% 0.90%

Wed 22 / 02 18:00 US مبيعات المنازل القائمة Jan 0.90% -2.80%

Wed 22 / 02 22:00 US محضر إجتماع الجنة الفدرالية للسوق المفتوح Feb-01 -- -- --

Thu 23 / 02 10:00 GE GFK - مؤشر ثقة المستهلك Mar 10.1 10.2

Thu 23 / 02 10:00 GE التغير الفصلي في الصادرات 4Q 1.40% -0.40%

Thu 23 / 02 10:45 FR الثقة بقطاع التصنيع Feb 106 106

Fri 24 / 02 18:00 US مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Feb F 96 95.7

 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  والمترمنة في هذا التقاريار تاعابار عان وجاهاة ناظاره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويرات الم لع لم و  ولن ترتبط أو تتأ ر بشكل  اباا ار أو  ايار  اباا ار باتاوصاياات  احاددة أو 

  وجهات نظر  عينة يترمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لع   تعبر بالررورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقا  دو

 سابع إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فاي حاال   7101/  فبرايار /   01. يرجد تاريخ جميد بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   7102/  فبراير /   71يرجد تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نا  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيد أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الار ام  ان أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  و وقة وذات  صداقية عاالاياة ، فان  بانا  الاباالد   يرامان 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعاودياة لان ياكاو  بانا  الاباالد أو أي  ان فاروعا  أو  اركااتا 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو المو(فين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي ناو   كاا  عان أياة خساارة أو ضارر نااجام عان  اساتاخادام 

 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 7102فبراير   71أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    
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