
 

 7102أبريل  03 

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  قابل الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 

0.45% 

5.48% 
4.00% 

(1.35%)

0.62% 0.04% 0.05% 

(1.04%)

(18.95%)
(24%)

(20%)

(16%)

(12%)

(8%)

(4%)

0%

4%

8%

   ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجني   اليورو    ر برن 
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العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

أعلن  المملكة المتحدة على لسا  ر يس الوزراء  )تيريزا  اي( بأنها طلللبل  رسلمليلا   لن  «

والذي يمثل طلبا  لخروجهلا  لن ا تلحلاد، للتلبلدأ بلذلل   01ا تحاد األوروبي تفعيل البند 
عا ين  ن المفاوضات الشاقة بين المملكة المتلحلدة و بلاقلي أعالاء ا تلحلاد واللبلالل  

عاوا  . في الو يات المتحدة األ ريكية ، أظهرت القلراءة اللثلاللثلة واألخليلرة  72عددهم 
لبيانات الناتج المحلي اإلجمالي أ  اإلنفا  اإلستهالكي كا  أقوى  ما تم تقلديلرف فلي 
القراءات السابقة األ ر الذي ساعد في رفع  عدل نمو الناج المحلي اإلجلملاللي حسل  

 (.7102القراءة الثالثة واألخيرة لبيانات الربع الرابع  ن العام الماضي )
 

ارتفع الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يلقليلس أداء اللدو ر األ لريلكلي أ لام اللعلملالت  «

أسابيع )على أسا  أسبوعلي(  لرتلفلعلا  بلملقلدار  4الر يسية األخرى( للمرة األولى  نذ 
 لن  لهلر  لار   00نقطة( خالل تداو ت األسبو  الملنلتلهلي فلي  1.27% )أو 1.20

في األسبو  السابق ل . أنه  العملة  66.20نقطة  قارنة بل  011.00الجاري ليغلق  عند 
المشتركة )اليورو( تداو ت األسبو  على انخفاض حليلأ أ لللق اللثلنلا لي يلورو   دو ر 

دو را  0.1207نلقلطلة(  لغلللقلا  تلداو ت األسلبلو  علنلد  042% )0.00 نخفاا  بمقدار 
لليورو. هذا وقد واصل الجني  ا سترليني ارتفاع  لألسبو  الثالأ على التلواللي حليلأ 

نقطة( خالل تداو ت األسبو  ليغلللق  22% ) 1.27ارتفع الثنا ي الجني    الدو ر بمقدار 
دو ر  قابل الجني  ا سترليني الواحد في ختام تداو ت األسبو  )الحلادي  0.7001عند 

 والثالثين(  ن  هر  ار  الجاري.



 الصفحة  2 7102أبريل   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   

 هدت أسعار النفط الخام ارتفاعا  بعد التصريحات األخيرة  ن الكوي  باإلضافة  للعلدد  لن دول  «

أوب  بدعم قرار تمديد اتفا  األ هر الستة الذي كا   ن المفترض أ  ينتهي خالل  هر يلونليلو 
القادم . إ  التفاؤل بخصوص اتفا  أوب  وتوقف اإلنتاج الليبي ساهما في رفع األسعار. هلذا 

( بأكثر  لن اللملتلوقلع، حليلأ Gasolineوقد تراجع  خزو  الو يات المتحدة األ ريكية  ن الوقود )
 ليو ( وذل  فلي األسلبلو  اللملنلتلهلي فلي  7 ليو  بر يل )توقعات بل  0.20سجل انخفاضا  بل 

الرابع والعشرين  ن  هر  ار  الجاري )وفقا  لتقرير إدارة  علو ات الطاقة(، لليلصلبلح إجلملاللي 
 ليو  بر يل. في الوق  نلفلسل  ارتلفلع اللطللل  علللى اللخلام  لن قلبلل  706.27المخزو  عند 

المصافي  في الو يات المتحدة األ ريكية إلى أعلى  ستوياتها في ثالث سنوات. ارتفع خلام 

 01.2دو ر( للبر يلل اللواحلد  سلجلال   7.20٪ )0.45( بل 7102 ر  تكسا  الوسيط )عقود  ايو 
دو ر أ ريكي للبر يل ليقفل عنلد  7.10٪ أو 4دو ر أ ريكي للبر يل. في حين تراجع خام برن  بل 

 .7102دو ر أ ريكي وذل  يوم الجمعة الثالثين  ن  هر  ار   07.50

 

ارتفع  أذونات الخزينة األ ريكية خالل تداو ت األسبو  الماضي بعد التعلليلقلات الصلادرة علن  «

ر يس الفيدرالي األ ريكي لو ية نيويورك، إذ قال بأ  رفع  عدل الفا دة لملرتليلن حلتلى نلهلايلة 

. تراجع العا د على أذونات الخزينة األ ريكية لفترة عشر سنوات بل  ٪ ليغلق 7.0العام يبدو  عقو  
 ٪ وذل  يوم الجمعة الحادي والثالثين  ن  هر  ار  المنصرم.7.06عند 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

٪ )نسبة سنوية( وذل  7.0نموا  بمعدل سنوي قدرف الواليات المتحدة األمريكية سجل اقتصاد في 
 ٪ في التقديرات السابقة لها.0.6 قارنة بنمو بمعدل ربعي قدرف  7102في الربع الرابع  ن عام 

ألف طل  في األسبو  المنتهي في الخا س والعشرين  705تراجع  طلبات إعانة البطالة  سجلة 

ألف في األسبو   720ألف، وبعد أ  سجل   742 ن  هر  ار   قارنة بالتوقعات التي سجل  
٪ في األسبو  المنتهي في الرابع 1.5السابق ل . تراجع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدرف 
٪ في األسبو  السابق ل . هذا وقد 7.2والعشرين  ن  هر  ار   قارنة بتراجع بمعدل قدرف 
٪ خالل  هر فبراير )أعلى  ن المتوقع( 0.0سجل   بيعات المنازل القا مة نموا  بمعدل  هري قدرف 

 ٪ خالل  هر يناير. 7.5 قارنة بتراجع بمعدل  هري قدرف 
 

٪ خالل 1.7٪  قارنة بنمو بمعدل قدرف 1.0ازداد اإلنفا  الشخصي خالل  هر فبراير بمعدل قدرف 
٪ خالل  هر فبراير كما هو  توقع 1.4 هر يناير. كما سجل الدخل الشخصي نموا  بمعدل قدرف 

٪ خالل  هر يناير )قراءة  عدلة با رتفا (. ارتفع    ر أسعار الناتج 1.0 قارنة بنمو بمعدل قدرف 
٪ 7 قارنة بنمو بمعدل قدرف  7102٪ في الربع الرابع  ن عام 7.0المحلي اإلجمالي بمعدل قدرف 

في تقديرات سابقة للربع نفس . سجل  خزو  تجارة الجملة خالل  هر فبراير نموا  بمعدل  هري 
٪ كمعدل  هري خالل  هر 1.0٪ )تقديرات أولية(  قارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 1.4قدرف 

خالل  هر  ار   قارنة بالقراءة المعدلة  070.2يناير. سجل    ر ثقة المستهل  ارتفاعا  إلى 
 62.6خالل  هر فبراير. تم تعديل    ر جا عة  يتشغا  با نخفاض إلى  002.0با رتفا  إلى 

 وفقا  لتقديرات سابقة. 62.2وفقا  للتقديرات األخيرة لشهر  ار   ن 
 

٪ خالل  هر يناير  قارنة 1.2نموا  بمعدل  هري قدرف الكندي سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
٪ خالل  هر 1.0٪، وبعد أ  سجل نموا  بمعدل  هري قدرف 1.0بالتوقعات بنمو بمعدل  هري قدرف 

 .7102ديسمبر 

 

 
 
 
 



 الصفحة  3 7102أبريل   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   

 المملكة المتحدة واليابا  

٪ كمعدل ربعي في الربع الرابع 1.2عند المملكة المتحدة تم تأكيد نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
)تقديرات أخيرة(،  ماثال  لما سجل  في تقديرات سابقة. أ ا على أسا  سنوي، فقد  7102 ن عام 

٪ وفقا  للتقديرات األخيرة للربع الرابع  ن 0.6تم تعديل نمو الناتج المحلي اإلجمالي با نخفاض إلى 
٪ في التقديرات السابقة لها. تراجع  طلبات الرهن العقاري خالفا  للتوقعات 7 قارنة بل  7102عام 
ألف خالل  هر يناير.  26.0ألف خالل  هر فبراير  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  25.0إلى 

٪ خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل 0.0هذا وقد سجل  أسعار المنازل نموا  بمعدل سنوي قدرف 
 ٪ خالل  هر فبراير.4.0سنوي قدرف 

 

٪ خالل  هر يناير. حافظ  0٪ خالل  هر فبراير  قارنة بل 7.5 سجال  اليابان تراجع  عدل البطالة في 
خالل  هر فبراير،  0.40نسبة الوظا ف إلى المتقد ين للحصول على عمل على  ستواها عند 

 ماثال  للمسجل خالل  هر يناير. ازداد اإلنتاج الصناعي الياباني خالل  هر فبراير بمعدل  هري 
٪ خالل  هر يناير. ارتفع    ر أسعار المستهل  1.4٪  قارنة بتراجع بمعدل  هري قدرف 7قدرف 

٪ 1.0٪ كما هو  توقع  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدرف 1.0خالل  هر فبراير بمعدل سنوي قدرف 
خالل  هر يناير. ولدى استثناء األطعمة الطازجة، سجل    ر أسعار المستهل  نموا  بمعدل سنوي 

 ٪ خالل  هر يناير.1.0٪ خالل  هر فبراير كما هو  توقع  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدرف 1.7قدرف 
٪  قارنة بنمو بمعدل سنوي 1.0حقق  تجارة التجز ة خالل  هر فبراير نموا  بمعدل سنوي قدرف 

 ٪ خالل  هر يناير.0قدرف 

 
  نطقة اليورو 

( وفقا  للتقديرات األخيرة لشهر  ار ، 0-عند )منطقة اليورو تم تأكيد    ر ثقة المستهل  في 
٪ كمعدل 0.0 ماثال  لما سجل  في التقديرات السابقة لها. سجل  توقعات    ر أسعار المستهل  

٪ كمعدل سنوي وأقل  ن المسجل خالل 0.5سنوي خالل  هر  ار ، وهو أعلى  ن المتوقع عند 

٪ خالل 4.2نموا  بمعدل سنوي قدرف  M3٪ كمعدل سنوي. سجل  الكتلة النقدية 7 هر فبراير عند 
 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير.4.5 هر فبراير  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 

 

ألف في  00-ألف خالل  هر  ار   قارنة بل  01-تراجع التغير في البطالة  سجال  ألمانيا، في 
ألف(. سجل  نسبة طلبات إعالة البطالة تراجعا  طفيفا   04-الشهر السابق ل  ) عدل با نخفاض عن 

٪ خالل  هر فبراير. تراجع تاخم    ر أسعار المستهل  0.6٪ خالل  هر  ار   قارنة بل 0.5إلى 
٪ 7.7٪ كمعدل سنوي )تقديرات أولية(  قارنة بل 0.2خالل  هر  ار  إلى  ا دو  التوقعات  سجال  
خالل  هر  007.0لمناخ قطا  األعمال  سجال   IFOكمعدل سنوي خالل  هر فبراير. ارتفع    ر 

 010.2للتوقعات إلى  IFOخالل  هر فبراير ) عدل با رتفا (. كما ارتفع    ر  000 ار   قارنة بل 
 006.0للوضع الحالي  سجال   IFOخالل  هر فبراير. وارتفع    ر  014.7خالل  هر  ار   ن 

 خالل  هر فبراير.  005.4خالل  هر  ار   قارنة بل 
 

٪ كمعدل 0.0خالل  هر  ار  بشكل طفيف إلى فرنسا تراجع تاخم    ر أسعار المستهل  في 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. حافظ    ر ثقة المستهل  على  ستواف 0.7سنوي  قارنة بل 

 خالل  هر  ار  كما هو  توقع،  ماثال  لما سجل  خالل  هر فبراير. 011عند 
 

خالل  هر  ار  بمعدل إيطاليا ارتفع    ر أسعار المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي في 
٪ خالل  هر فبراير. ارتفع    ر الثقة في 0.2٪  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدرف 0.0سنوي قدرف 

خالل  هر فبراير  012.4خالل  هر  ار   قارنة بل  012.0قطا  التصنيع خالفا  للتوقعات إلى 
خالل  هر  ار   قارنة بل  012.2(. ارتفع    ر ثقة المستهل   سجال  012.0) عدل با رتفا   ن 

 خالل  هر فبراير. 012.2
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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   

٪ كمعدل سنوي 7.0خالل  هر  ار   سجال  إسبانيا تباطأ تاخم    ر أسعار المستهل  في 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. انخفا   بيعات التجز ة خالل  هر فبراير بمعدل 0 قارنة بل 

 ٪ خالل  هر يناير.1.0٪  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدرف 0سنوي قدرف 
 

 األسوا  النا ئة 

٪  قارنة بتراجع بمعدل 2خالل  هر يناير بمعدل سنوي قدرف البرازيل تراجع   بيعات التجز ة في 
. تباطأ تاخم    ر أسعار المستهل  بأكثر  ن المتوقع 7102٪ خالل  هر ديسمبر 4.6سنوي قدرف 

 ٪ كمعدل  هري خالل  هر فبراير.1.15٪ كمعدل  هري خالل  هر  ار   قارنة بل 1.10 سجال  
 ليار دو ر  0124 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر فبراير  قارنة بل  0121سجل  إجمالي الديو  القا مة 

أ ريكي خالل  هر يناير. ارتفع  نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر  ن المتوقع 
٪ خالل  هر يناير. سجل الميزا  التجاري البرازيلي 42.4٪ خالل  هر فبراير  قارنة بل 42.4 سجلة 

 ليو  دو ر أ ريكي في األسبو  المنتهي في الساد  والعشرين  ن  هر  0217فا اا  بل  
  لين دو ر أ ريكي في األسبو  السابق ل .  0402 ار  المنصرم  قارنة بفا ض بمبل  قدرف 

 
خالل  00.5خالل  هر فبراير إلى  00.2 ن الصين ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي في 

 ليار دو ر  766 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجال  الروسي  هر  ار . ازداد ا حتياطي 
 ليار دو ر  060.2أ ريكي في األسبو  المنتهي في الرابع والعشرين  ن  هر  ار   قارنة بل 
نموا  بمعدل  7102أ ريكي في األسبو  السابق ل . حقق ا قتصاد الروسي في الربع الرابع  ن عام 

٪ في الربع الثالأ  ن العام 1.4٪ كما هو  توقع  قارنة بتراجع بمعدل سنوي قدرف 1.0سنوي قدرف 
 ليو  دو ر  01074فا اا  بمبل  قدرف  7102نفس . حقق الحسا  الجاري في الربع الرابع  ن عام 

  ليو  دو ر أ ريكي في الربع السابق ل  2511أ ريكي  قارنة بل 
 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

 ليار ريال سعوي  0611.2 سجال  لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفض ا حتياطي األجنبي 
  M2 ليار ريال سعودي خالل  هر يناير. سجل  الكتلة النقدية 0602.0خالل  هر فبراير  قارنة بل 
 ٪ خالل  هر يناير.0٪ خالل  هر فبراير  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدرف 0.0نموا  بمعدل سنوي قدرف 

 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر فبراير 7.05 سجال  عمان تسار  تاخم    ر أسعار المستهل  في 

 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير.0.26 قارنة بل 
 
 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بالعجز  0.26خالل  هر فبراير عجزا  قدرف التركي سجل الميزا  التجاري  

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يناير. 4.00المعدل با رتفا  إلى 
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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  قابل الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
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 

 أسوا  النفط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البر يل بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار العقود ا جلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود ا جلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الذه   اإل ال  األسبوعي 
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 على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
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 على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
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 7102أبريل   10أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9828 1.3125 1.09 GOLD - SPOT 1,249.20 0.45%

  3 - Month 1.1496 1.7350 1.53 SILVER - SPOT 18.27 2.83%

  6 - Month 1.4232 2.0100 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,962.50 1.21%

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,837.50 0.58%

  12 - Month 1.8018 2.2075 1.93 WTI - NYMEX 50.60 5.48%

BRENT - ICE 52.83 4.00%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.255 4.7063 0.62%   S&P 500 2,363 0.80%

EUR / USD 1.0652 3.9945 (1.35%)   Dow Jones 20,663 0.32%

AUD / USD 0.7629 2.8609 0.08%   NASDAQ 5,912 1.42%

USD / CHF 1.0026 3.7403 1.13%   FTSE 100 7,323 (0.19%)

USD / CAD 1.3318 2.8157 (0.45%)   DAX Index 12,313 2.06%

USD / JPY 111.39 0.0337 0.04%   CAC Index 5,123 2.02%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 18,909 (1.83%)

USD / SAR 3.7502 1.0000 0.00%   TASI  Index 7,002 1.79%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Sat 01 / 04 04:45 CH مديري المشتريات الصناعي Mar 51.7 51.7

Mon 03 / 04 10:55 GE مديري المشتريات الصناعي Mar F 58.3 58.3

Mon 03 / 04 11:00 EC مديري المشتريات الصناعي - منطقة اليورو Mar F 56.2 56.2

Mon 03 / 04 11:30 UK مديري المشتريات الصناعي  Mar 55 54.6

Mon 03 / 04 16:45 US مديري المشتريات الصناعي Mar F 53.5 53.4

Mon 03 / 04 17:00 US مديري إدارة التوريد الصناعي - الواليات المتحدة Mar 57.2 57.7

Tue 04 / 04 17:00 US طلبات السلع المعمرة Feb F 1.90% 1.70%

Tue 04 / 04 17:00 US أوامر التصنيع - الواليات المتحدة Feb 1.00% 1.20%

Wed 05 / 04 15:15 US ADP التغير في عدد الوظائف - إحصائية Mar 195k 298k

Thu 06 / 04 09:00 GE طلبات السلع المعمرة - شهري Feb 4.00% -7.40%

Fri 07 / 04 09:00 GE اإلنتاح الصناعي - شهري Feb -0.20% 2.80%

Fri 07 / 04 11:30 UK اإلنتاح الصناعي - شهري Feb 0.20% -0.40%

Fri 07 / 04 11:30 UK نتائج قطاع التصنيع - شهري Feb 0.30% -0.90%

Fri 07 / 04 15:30 US التغير في عدد الوظائف غير الزراعية Mar 175k 235k

Fri 07 / 04 15:30 US معدل البطالة Mar 4.70% 4.70%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتامنة في هذا التقلريلر تلعلبلر علن وجلهلة نلظلرف 

وحدف في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعوياات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  لبلا لر أو  ليلر  لبلا لر بلتلوصليلات  لحلددة أو 

  وجهات نظر  عينة يتامنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالارورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقل  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فلي حلال   7102   أبريلل     10. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102   أبريل      10يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نل  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على اللر لم  لن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية علالليلة ، فلن  بلنل  اللبلالد   يالملن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعلوديلة للن يلكلو  بلنل  اللبلالد أو أي  لن فلروعل  أو  لركلاتل 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نلو   كلا  علن أيلة خسلارة أو ضلرر نلاجلم علن  اسلتلخلدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة احنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة احنكليزية( 
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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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