
 

 7102فبراير  27 

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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السندات 
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العا د على 

السندات 

 األلمانية

 مالمح ا  واق العالمية 

 ن  10( األخير والذي انعقد  ا بين FOMCأظهر اجتما  لجنة السو  الفدرالي المفتوح ) «

 هر يناير واألول  ن  هر فبراير الجاري أ  الفدرالي األ ريكي يدر  إ كانية رفع 
فيما لو حافظ اإلقتصاد األ ريكي على  ساره اإليجابي “ قريبا  ” عد ت الفا دة 

القا م. على الر م  ن ذل  فإ  الفدرالي األ ريكي بحاجة للتأكد  ن أ   عد ت 
% إضافة إلى المزيد  ن 7التضخم سترتفع باتجاه المعد ت  المستهدفة بحدود 

التحسن في ظروف سو  الوظا ف األ ريكية. بالنظر إلى الوضع القا م حاليا   حيث 

 عد ت التضخم عند أعلى  ستوياتها  نذ عدة سنوات في الوق  الذي تبدوا في 
 كاس   عد ت التوظيف األ ريكي راسخة و شجعة األ ر الذي ينبأ بأ  الفدرالي 

األ ريكي سيولي المزيد  ن ا هتمام لهذه التطورات في اجتماع  القادم في  ار  
 المقبل. 

 

ارتفع الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يقققيقد أداء القدو ر األ قريقكقي أ قام القعقمقالت  «

نقققطقة(  1.00% )أو 1.00الر يسية األخرى( لألسبو  الثالث على التوالي  رتفعا  بمقدار 
خالل تداو ت األسبو  المنتهي في  الرابع والعشرين  ن  هر فبراير  ن العام الجاري 

في األسبو  السابقق لق . أ قلققق  القعقمقلقة  011.11نقطة  قارنة بق  010.11ليغلق عند 
المشتركة )اليورو( تداو ت األسبو  على انخفاض  دفوعة بشكل ر يد بارتفا  ققيقمقة 

نقطة( خالل تداو ت  11% )1.1الدو ر األ ريكي . انخفض الثنا ي يورو / دو ر بمقدار 
دو را  لقلقيقورو يقوم القجقمقعقة القرابقع 0.11.1األسبو (  غلققا  تقداو ت األسقبقو  عقنقد 

 . 7102والعشرين  ن  هر فبراير الجاري 
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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   

نققطقة( خقالل تقداو ت األسقبقو  لقيقغقلقق عقنقد  11% ) 1.01ارتفع الثنا ي الجني  / الدو ر بمقدار  «

دو ر  قابل الجني  ا سترليني الواحد في ختام تداو ت األسبو  )الرابع والعشرين(  ن  0.70.7

  هر فبراير الجاري.
 

أ لق  أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام تداو ت األسبو  القفقا ق  عقلقى ارتقفقا  حقيقث   سق   «

أعلى   ستوياتها في ثمانية أسابيع )قبل أ  تنخفض بشكل طفيف يوم الجمعقة(. جقاء ا رتقفقا  
األخير ألسعار النفط بعد تأكيدات األ ين العام لمنظمة أوب  خالل األسبو  بأ  المنظمة تقتقطقلقع 

ارتفع  أسعار العقود اآلجلة لقخقام “.  في الوق  المحدد” لاللتزام الكا ل بخطتها لخفض اإلنتاج 
 11.11دو ر( للبر قيقل لقتقغقلقق عقنقد  1.11% ) 0.01 ر  تكسا  الوسيط )تسليم إبريل( بمقدار 

دو ر للبر يل في ختام تداو ت األسبو  في الوق  الذي أنه  في  أسعار العقود اآلجلة لقخقام 
دو ر للبر قيقل القواحقد( لقيقغقلقق  1.00% )  1.17برن   )تسليم أبريل( األسبو  على ارتفا  بمقدار 

دو ر للبر يل يوم الجمعة الرابع والعشرين  ن فبقرايقر  قن القعقام  11.11تداو ت األسبو   عند 
 الجاري.

 

وسط حالة  ن عدم  .710ارتفع  سندات الخزينة األ ريكية بأعلى  عدل أسبوعي لها  نذ يوليو  «

اليقين التي تكتنف الوضع السياسي في ا تقحقاد األوروبقي وتقالق قي القتقوققعقات بقخقصقو  
انخفض العقا قد عقلقى أذونقات القخقزيقنقة التحفيز المالي المرتق  في الو يات المتحدة األ ريكية. 

% 7.101% خالل تداو ت األسبو  ليغلق عنقد .0.7نقطة أسا  أو  01.1لمدة عشر سنوات بق 

 . 7102 ن  هر فبراير  70وذل  يوم الجمعة 
 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألقف طقلق  فقي األسقبقو   700 سجلة الو يا  المتحدة ا مريكية ازدادت طلبات إعالة البطالة في 
ألف طلق  فقي  711المنتهي في الثا ن عشر  ن  هر فبراير  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

٪ فقي األسقبقو  القمقنقتقهقي فقي 7األسبو  السابق ل . تراجع  طلبات الرهن العقاري بمعدل ققدره 
٪ فقي األسقبقو  السقابقق لق . ارتقفقعق  1.2السابع عشر  ن  هر فبراير  قارنة بتراجع بمعدل ققدره 

ألف  قنقزل  قققارنقة بقالقققراءة  111 بيعات المنازل الجديدة بأقل  ن المتوقع خالل  هر يناير  سجلة 
. هذا وسقجقلق   قبقيقعقات القمقنقازل .710ألف  نزل خالل  هر ديسمبر  111المعدلة با نخفاض إلى 

 قلقيقو   1.10 ليو  خالل  هر يناير  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفقا  إلقى  1..1القا مة زيادة حتى 
 ..710 نزل خالل  هر ديسمبر 

 قققارنقة بقالقنقمقو  .710٪ خقالل  قهقر ديسقمقبقر 1.0ارتفع    ر أسعار المنازل بمعدل  هري قدره  
٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر. تم تعديل  ق  قر جقا قعقة  قيقتقشقغقا  1.2المعدل با رتفا  إلى 

فقي تقققديقرات سقابقققة. انقخقفقض  ق  قر  قديقري  11.2خالل  هر فقبقرايقر  قن  1..1با رتفا  إلى 
خقالل  قهقر يقنقايقر.  11وفقا  للتقديرات األولية لشهر فبراير  قارنة بق  10.1المشتريات الصناعي إلى 

وفقا  للتقديرات األولية لشهر فبراير  قققارنقة بق  10.1كما تراجع    ر  ديري المشتريات المرك  إلى 
خالل  هر يناير. تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في كندا بأكقثقر  قن القمقتقوققع  سقجقال   11.0
 ..710٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر 0.1٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير  قارنة بق 7.0

 قارنة بقالقنقمقو القمقعقدل  .710٪ خالل  هر ديسمبر 1.1تراجع   بيعات التجز ة بمعدل  هري قدره 
٪. ولقدى 1٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر، و قارنة بالتوقعقات القتقي سقجقلق  1.1با رتفا  إلى 

٪ خقالل  قهقر 1.1استثناء  بيعات السيارات، سجل   بيعات التجز قة تقراجقعقا  بقمقعقدل  قهقري ققدره 

 ٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر.1.0- قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  .710ديسمبر 
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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   

 المملكة المتحدة واليابا  

 .710٪ خالل الربع الرابع  ن عقام 1.2نموا  بمعدل ربعي قدره المملكة المتحدة سجل ا قتصاد في 
% فقي 7٪ في تقديرات سابقة. أ ا على أسا  سنوي، فقد سجل الناتج نقمقوا  ققدره ..1 قارنة بق 

 ٪ في تقديرات سابقة. 7.7 قارنة بنمو بمعدل قدره  .710الربع الرابع  ن عام 

 ليار ين ياباني بعد أ  سجل  1..010خالل  هر يناير عجزا  بمبلغ قدره الياباني سجل الميزا  التجاري 
. و قققارنقة .710 ليار ين ياباني ) عدل با نخفاض( خالل  هقر ديسقمقبقر  01.0.فا ضا  بمبلغ قدره 

٪ خقالل 1.1 ليار ين ياباني. انخفض    ر الصناعات الشا قل بقمقعقدل ققدره  71.1.-بالمتوقع عند 
٪ في الشقهقر السقابقق لق . ارتقفقع  ق  قر  قديقري 1.0 قارنة بنمو بمعدل قدره  .710 هر ديسمبر 

خقالل  قهقر  17.2وفقا  للتقديرات األولية لشهر فبراير  قارنة بقق  11.1المشتريات الصناعي  سجال  
 يناير.

  نطقة اليورو 

٪ وفقا  للتقديرات األخيقرة 0.0بمعدل سنوي قدره منطقة اليو و ارتفع    ر أسعار المستهل  في 
٪ كمعدل سقنقوي خقالل  قهقر 0.0لشهر يناير كما هو  توقع  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

خالل  هر فبرايقر  قققارنقة بقالقققراءة القمقعقدلقة  7..-. تراجع    ر ثقة المستهل  إلى .710ديسمبر 
وفقققا   11.1خالل  هر يناير. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصقنقاعقي  سقجقال   0.0-با رتفا  إلى 

خالل  هر يقنقايقر. ارتقفقع  ق  قر  قديقري القمقشقتقريقات  11.7للتقديرات األولية لشهر فبراير  قارنة بق 
 خالل  هر يناير. 10.0وفقا  للتقديرات األولية لشهر فبراير  قارنة بق  .1المرك  إلى 

٪ فقي القربقع 1.0نموا  بمعدل ربقعقي ققدره  .710في الربع األخير  ن عام ا لماني سجل ا قتصاد 

( كما هو  توقع،  ماثال  لما سجل  في التقديرات السابقة لقهقا.  .710األخير  ن عام  ) عدل  وسميا 
٪ في الربع األخقيقر 0.7أ ا على أسا  سنوي، فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا  بمعدل قدره 

،  ماثال  لما سجل  في التقديرات السابقة لها. تراجع    ر ثقة المستهل  بقأكقثقر  قن .710 ن عام 

لقمقنقا   IFOخالل  قهقر فقبقرايقر. ارتقفقع  ق  قر  01.7خالل  هر  ار   قارنة بق  01المتوقع  سجال  
 011.1خالل  هر فبراير  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلقى  000األعمال خالفا  للتوقعات  سجال  
خقالل  011.7خالل  هر فبقرايقر  قققارنقة بقق  010للتوقعات  سجال   IFOخالل  هر يناير. ارتفع    ر 
 1..00خالل  هر فقبقرايقر  قققارنقة بقق  000.0للتقييم الحالي  سجال   IFO هر يناير. كما ارتفع    ر 

 خالل  هر يناير.

٪ كمعدل سنوي وفقا  للتقديرات األخيرة لشهر 0.1فرنسا سجل تضخم    ر أسعار المستهل  في 
٪ كمعدل سنوي في التقديرات السابقة لها. حافظ    ر ثقة القمقسقتقهقلق  عقلقى 0.0يناير  قارنة بق 
خالل  هر فبراير كما هو  توقع،  ماثال  لما سجل  خالل  هر يناير. ارتقفقع  ق  قر  011 ستواه عند 

خالل  هر يناير. تقراجقع  ق  قر  .01خالل  هر فبراير  قارنة بق  012الثقة في قطا  التصنيع  سجال  
خقالل  ..11وفقا  للتقديرات األولية لشهر فبراير  قارنة بق  17.1 ديري المشتريات الصناعي  سجال  

وفقا  للتقديرات األولية لشهر  7..1 هر يناير. في حين ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك  إلى 
 خالل  هر يناير. 10.0فبراير  قارنة بق 

٪ كمعدل سنوي 0ارتفع    ر أسعار المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي  سجال  إيطاليا، في 
٪ في التققديقرات السقابقققة 1.2وفقا  للتقديرات األخيرة لشهر يناير  قارنة بق نمو بمعدل سنوي قدره 

خالل  هر فبرايقر  قققارنقة بقالقققراءة  ...01لها. تراجع    ر ثقة المستهل  خالفا  للتوقعات  سجال  
خالل  هر يناير. ارتفقع  ق  قر القثقققة فقي ققطقا  القتقصقنقيقع خقالفقا   ..010المعدلة با نخفاض إلى 

خقالل  قهقر  011خالل  هر فبراير  قارنة بالقراءة المعدلة بقا رتقفقا  إلقى  1..01للتوقعات  سجال  
 قققارنقة بقتقراجقع  .710٪ خالل  قهقر ديسقمقبقر 1.1يناير. تراجع   بيعات التجز ة بمعدل  هري قدره 

 ٪ خالل  هر نوفمبر.1.2بمعدل  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   

 األسوا  النا ئة 

٪ كقمقا هقو  قتقوققع، 7.71٪ إلى 01على تخفيض  عدل الفا دة  ن البرازيلي عمل المصرف المركزي 
وذل  في الثاني والعشرين  ن  هر فبراير. تسار  تضقخقم  ق  قر أسقعقار القمقسقتقهقلق  بقأكقثقر  قن 

٪ كمعدل  قهقري خقالل  قهقر 1.10٪ كمعدل  هري خالل  هر فبراير  قارنة بق 1.10المتوقع  سجال  
 ليار دو ر أ قريقكقي خقالل  قهقر يقنقايقر  قققارنقة  1120يناير. انخفض إجمالي الديو  القا مة  سجال  

. ارتفع  نسقبقة .710 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر ديسمبر  .101بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
٪ خالل  هر يناير  قارنة بق 0..0صافي الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بأقل  ن المتوقع  سجلة 

 ..710٪ خالل  هر ديسمبر 01.1

 ليار دو ر أ قريقكقي فقي  111.1 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجال  الرو ي انخفض ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في األسبو   ..111األسبو  المنتهي في السابع عشر  ن  هر فبراير  قارنة بق 
٪ خالل 1.1٪ خالل  هر يناير  قارنة بق ..1السابق ل . ارتفع  عدل البطالة بما يفو  التوقعات  سجال  

٪ خالل  هر يقنقايقر  قققارنقة 7.1. سجل اإلنتاج الصناعي نموا  بمعدل سنوي قدره .710 هر ديسمبر 
. تراجع   بيعات التجز ة الحقيقققيقة بقمقعقدل .710٪ خالل  هر ديسمبر 1.7بنمو بمعدل سنوي قدره 

 ..710٪ خالل  هر ديسمبر 1.1٪ خالل  هر يناير  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 7.1سنوي قدره 

 دول  جلد التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

٪ خالل 1.0تراجعا  بمعدل سنوي قدره المملكة العربية السعودية سجل    ر أسعار المستهل  في 
 M2. حقق  الكتلة النقدية .710٪ خالل  هر ديسمبر 0.2 هر يناير  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل  هر يناير  قققارنقة بقنقمقو بقمقعقدل 1.0المتحدة نموا  بمعدل  هري قدره اإلما ا  العربية في 
خالل  هر تركيا . تراجع    ر استغالل القدرة اإلنتاجية في .710٪ خالل  هر ديسمبر 0 هري قدره 

 ٪ خالل  هر يناير. 21.1٪  ن 21.0فبراير تراجعا  طفيفا  إلى 
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 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
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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 
دو ر أ ريكي لكل أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي لألونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د  لى السندا  السيادية -اإل الق ا  بو ي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات -01العا د على السندات الحكو ية األ ريكية استحقا  

 سنوات  -01العا د على السندات الحكو ية ا لمانية استحقا  

 العا د  لى السندا  السيادية -اإل الق ا  بو ي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات-01العا د على السندات الحكو ية اإليطالية استحقا  

 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 7102فبراير   72أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.7806 1.5040 1.18 GOLD - SPOT 1,257.19 1.83%

  3 - Month 1.0540 1.8270 1.62 SILVER - SPOT 18.37 2.07%

  6 - Month 1.3607 2.0530 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,885.00 0.27%

  9 - Month - 2.4060 - COPPER - LME 3 MTH 5,928.00 (0.54%)

  12 - Month 1.7396 2.2460 1.93 WTI - NYMEX 53.99 1.10%

BRENT - ICE 55.99 0.32%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2462 4.6733 0.40%   S&P 500 2,367 0.69%

EUR / USD 1.0563 3.9611 (0.50%)   Dow Jones 20,822 0.96%

AUD / USD 0.7676 2.8785 0.16%   NASDAQ 5,845 0.12%

USD / CHF 1.0075 3.7221 0.49%   FTSE 100 7,244 (0.77%)

USD / CAD 1.3091 2.8646 (0.04%)   DAX Index 11,804 0.40%

USD / JPY 112.12 0.0334 (0.64%)   CAC Index 4,845 (0.46%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,284 0.25%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  Index 7,046 (1.19%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 27 / 02 13:00 FR ثقة المستهلك Feb F -6.2 -6.2

Mon 27 / 02 16:30 EC طلبيات السلع المعمرة Jan P 1.70% -0.50%

Tue 28 / 02 10:45 EC مؤشر أسعار المستهلك Feb P 1.50% 1.30%

Tue 28 / 02 16:30 US الناتج المحلي اإلجمالي - المعدل سنويًا 4Q S 2.10% 1.90%

Wed 01 / 03 04:00 GE مديري المشتريات الصناعي - األرقام الرسمية Feb 51.2 51.3

Wed 01 / 03 04:45 GE مديري المشتريات الصناعي Feb 50.8 51

Wed 01 / 03 11:15 UK مديري المشتريات الصناعي Feb 55.8 55.6

Wed 01 / 03 11:45 EC مديري المشتريات الصناعي Feb 53.5 53

Wed 01 / 03 11:50 EC مديري المشتريات الصناعي Feb F 52.3 52.3

Wed 01 / 03 11:55 US مديري المشتريات الصناعي Feb F 57 57

Wed 01 / 03 12:00 US مديري المشتريات الصناعي Feb F 55.5 55.5

Wed 01 / 03 12:30 GE مديري المشتريات الصناعي Feb 55.7 55.9

Wed 01 / 03 16:30 GE اإلنفاق الشخصي Jan 0.30% 0.50%

Wed 01 / 03 16:30 FR الدخل الشخصي Jan 0.30% 0.30%

Wed 01 / 03 18:00 US مديري إدارة التوريد الصناعي Feb 56 56

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 العمال  ا جنبية
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 أ واق النقد
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 المبيعا  وا و اق النقدية

+966 11 479 8880 
Salesdesk@bankalbilad.com  
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 ق ا   م ة   ا ت صوا       ا لو وز يونوة   

   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   
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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 التققريقر تقعقبقر عقن وجقهقة نقظقره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  قبقا قر أو  قيقر  قبقا قر بقتقوصقيقات  قحقددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فقي حقال   .710/  فبراير /   71. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  فبراير /   72يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نق  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على القر قم  قن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عقالقيقة ، فقإ  بقنق  القبقالد   يضقمقن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعقوديقة لقن يقكقو  بقنق  القبقالد أو أي  قن فقروعق  أو  قركقاتق 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نقو   كقا  عقن أيقة خسقارة أو ضقرر نقاجقم عقن  اسقتقخقدام 

 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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