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 لواليات المتحدة االمريكية ا

  استمرار تصاعد ضغوط األسعار
% على أساس شهري، 0.2 اً بنسبةقراءة المؤشر نمو سجلتاألمريكي في أكتوبر مفاجئة غير متوقعة لألسواق، إذ  ينتراجع نمو مؤشر أسعار المنتج شكل

%. وكان مؤشر أسعار المنتجين األساسي )الذي يستثني أسعار 8.0% إلى 8.4%. وانخفض معدل النمو السنوي من 0.4أي أقل من التقديرات البالغة 
خفض مؤشر أسعار المنتجين %، وان0.5% مقابل مكاسب متوقعة بنسبة 0.3الشهر الماضي، إذ ارتفع بنسبة خالل المواد الغذائية والطاقة( مستقراً 

% 6.7كما تباطأت وتيرة مؤشر أسعار المنتجين األساسي على أساس سنوي إلى  وتراجع تضخم أسعار السلع. 2020للخدمات للمرة األولى منذ نوفمبر 
جاءت أقل من المتوقع والتي تشير إلى أن %. وتوفر أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين دليالً إضافياً بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي 7.1مقابل 

الر وانخفاض التضخم في الواليات المتحدة من الممكن أن يكون قد بلغ ذروته. وكان انخفاض أسعار السلع من العوامل المساعدة، باإلضافة إلى قوة الدو
تجزئة أقوى من المتوقع، مسجلة أعلى معدل نمو في ثمانية تكاليف الشحن، مما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات. ومن جهة المستهلك، جاءت مبيعات ال

مما يشير إلى أن المستهلك األمريكي  %،1.3بنسبة في أكتوبر أشهر. حيث ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة والتجزئة األساسية )باستثناء السيارات والوقود( 
 ا العام.يبدو في حالة جيدة على الرغم من االرتفاع الحاد ألسعار الفائدة هذ

 
ً بشكل غير متوقع األسبوع الماضي وظلت بالقرب من أدنى مستويات ها من جهة أخرى، انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية هامشيا

الحثيثة لمجلس  التاريخية، مما يؤكد قوة سوق العمل في الوقت الذي بدأت فيه بعض األجزاء أخرى من االقتصاد في التباطؤ. وعلى الرغم من الجهود
سوق العمل  ن معدالت التوظيف تواصل نموها بوتيرة قوية. وأضافأاالحتياطي الفيدرالي للتحكم في وتيرة نمو االقتصاد وكبح جماح التضخم، إال 

 ين لكل أمريكي يبحث عن عمل.روظائف أكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، وما يزال هناك نحو منصبين شاغاألمريكي 
 

  المزيد من المناقشات حول تشديد السياسات النقدية
الل خمام العديد من مسؤولي االحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ أقد تساهم البيانات األخيرة في تعقيد األمور 

لوصول إلى ذروة تدابير التشديد النقدي. ويتمسك المسؤولون بالتأكيد على أن األشهر المقبلة والتكهنات الجديدة حول اقتراب سياسات البنك المركزي من ا
متوالية للتأكد من أن ضغوط األسعار  بوتيرةالتضخم ما يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأنه يجب أن تنخفض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية 

 %.2ركزي والبالغ تتجه إلى مستويات تتسق مع المستوى المستهدف للبنك الم
 

نقطة أساس في وقت مبكر من الشهر المقبل، لكنه  50وأشار نائب رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي، اليل برينارد، إلى تفضيل رفع سعر الفائدة بمقدار 
دالي، رئيسة بنك االحتياطي الفيدرالي  أضاف أنه ما يزال هناك "لدينا عمل إضافي بحاجة للتنفيذ فيما يتعلق برفع معدالت الفائدة". في حين صرحت ماري

فإن هذا ال يعني أنهم كانوا على وشك إنهاء حملة التشديد  الوقت،بينما تتمثل اإلستراتيجية في رفع األسعار ثم الصمود لبعض ونه أفي سان فرانسيسكو، 
% مناسبة. واتبع جيمس 5.25-% 4.75الخاصة بهم، وأكدت أن وقف رفع سعر الفائدة ليس خياراً في الوقت الحالي، ويبدو أن أسعار الفائدة في حدود 

إلى  % على األقل، مشيراً 5.25-%5لى رفع سعر الفائدة لتتراوح في نطاق بوالرد، رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي في سانت لويس نبرة مماثلة، ودعا إ
لة بعد" فيما يتعلق أن "المستوى األدنى" "مقيد بما فيه الكفاية". وقال نيل كاشكاري رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "لم نصل إلى هذه المرح

 تناع بأن معدل التضخم توقف عن الصعود.بالتوقف عن رفع سعر الفائدة وأضاف أنه يريد االق
 

  تراجع الدوالر
نقدية. وعلى تعرض الدوالر لضربة قوية بعد صدور بيانات ضعيفة عن التضخم وإمكانية قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسات ال

في الفترة األخيرة، لينهي تداوالت  113بعد أن وصل إلى  106حول مستوى  الرغم من تحسن مبيعات التجزئة، إال أن مؤشر الدوالر األمريكي ظل يحوم
 .106.969 األسبوع مغلقاً عند مستوى

 

 أبرز النقاط:

  مسؤولي والتضخم ذروته، وبلوغ أحدث قراءة لمؤشر أسعار المنتجين في الواليات المتحدة تشير إلى إمكانية تراجع ضغوط األسعار
 .بعد الواقع من خالل تأكيد أن دورة التشديد النقدي لم تقترب من ذروتهارض أالفيدرالي سارعوا إلى إعادة موجة التفاؤل إلى 

  41ضغوط أزمة تكاليف المعيشة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في  يساهم في تصعيدبيان توقعات الخريف للمملكة المتحدة 
 % في أكتوبر.11.1عاماً بوصوله إلى 

  40إلى أعلى مستوياته في ارتفاع معدل التضخم في اليابان  ً % للشهر السابع على التوالي، وبنك اليابان 2واستقراره فوق مستوى  عاما
 يتمسك بسياسة التحفيز النقدي.

  مما يعطي مجااًل لتفوق  113بعد تراجعه من مستوى  106يحوم بالقرب من  هومؤشر تدفع بالدوالر إلى التراجعضعف البيانات األمريكية
 .ينأقرانه الرئيسي
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  أوروبا

  بصيص من األمل
إذ ارتفع نتاج. شهد الربع الثالث من العام الحالي تحسن وتيرة اإلنتاج بشكل ملحوظ على مستوى المنطقة، وساهم تراجع مشاكل االمدادات في تعزيز نمو اإل

ن هناك أفي الربع الثالث من العام. إال على أساس ربع سنوي % 0.5، مما أدى إلى تسجيل نمواً بنسبة الماضي % في سبتمبر0.9اإلنتاج الصناعي بنسبة 
 ى ضعف اإلنتاج في المستقبل.الطلبات الجديدة وتوقعات اإلنتاج وزيادة المخزونات إل، وذلك نظراً إلشارة بداية انتعاش قوييمثل ذلك أمل ضئيل في أن 

 
% على أساس سنوي(. ويعزى هذا االرتفاع 1.7% في الربع السابق )0.2وارتفعت التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة 

نه من المتوقع أن ينكمش االقتصاد في الربع الرابع من العام. وتم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة أجزئياً إلى تحسن بيانات اإلنتاج الصناعي. إال 
%، بينما لم تشهد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين األساسي لمنطقة اليورو تغيراً يذكر 10.6% إلى 10.7اليورو على أساس سنوي في أكتوبر وخفضه من 

%. وتحسنت التوقعات االقتصادية أللمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل ملحوظ في نوفمبر مقارنة بشهر 5عند مستوى على أساس سنوي وظلت مستقرة 
(عن تحسن معنويات المستثمرين في ظل توقعات بتباطؤ ZEWنها ما تزال سلبية. وكشف مؤشر الثقة االقتصادية الصادر عن مؤسسة )أأكتوبر، إال 

 المقبلة. كما سجل مؤشر معنويات االقتصاد االلماني مكاسب جيدة، لكنه ما يزال في المنطقة السلبية. التضخم على مدار األشهر
 

نقطة أساس في اجتماع الشهر  50ووفقاً لتقارير صادرة عن وكالة بلومبرج، تميل المناقشات األولية للبنك المركزي األوروبي تجاه رفع سعر الفائدة بمقدار 
اك تسارع مفاجئ في وتيرة التضخم قبل ذلك الحين. وضمن األسباب التي تم االستشهاد بها جاء تزايد مخاطر الركود في المقدمة، هذا المقبل ما لم يكن هن

% في االقتراب مما يسمى 2نقطة أساس إلى  50إلى جانب امكانية تراجع ضغوط أسعار المستهلكين، واحتمال أن يساهم رفع معدل اإليداع بمقدار 
 المحايد الذي لم يعد يحفز االقتصاد. بالمستوى

 
. وكان إلصرار البنك المركزي األوروبي على مواصلة 1.03قبل أن يتراجع إلى  1.04عند  ياتهواستفاد اليورو من ضعف الدوالر ووصل إلى أعلى مستو

وأنهت العملة الموحدة تداوالت الحفاظ على قوة اليورو. رفع سعر الفائدة في الوقت الذي تدور فيه المضاربات حول مجلس االحتياطي الفيدرالي دوراً في 
 .1.0325 عند مستوى ةاألسبوع مغلق

  

 المملكة المتحدة

 عاما   41التضخم يصل إلى أعلى مستوياته في 
حتى مع ارتفاع نمو األجور )بما المسجلة سابقاً، % 3.5سبتمبر مقابل  المنتهية في% في األشهر الثالثة 3.6ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 

. وكشف مؤشر آخر عن تشديد سوق العمل وتقدم عدداً أقل من األشخاص الماضي % خالل الثالثة أشهر المنتهية في سبتمبر6في ذلك المكافآت( إلى 
ألف  17.3ير من التوقعات التي أشارت إلى أقل بكثأي ألف شخص،  3.3عانة البطالة إعدد المتقدمين بطلبات  وبلغالبطالة.  إعاناتبطلبات للحصول على 

وكانت هناك عالمات دالة على اعتدال وتيرة الطلب مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة، على الرغم من أنها ما تزال ألف الشهر الماضي.  3.9ومقابل 
 تباطؤ االقتصاد. مرتفعة بالمعايير التاريخية. وبصفة عامة، ما تزال البيانات تشير إلى سوق عمل ضيقة حتى مع

 
عاماً خالل شهر أكتوبر.  41وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 

لمسجلة في سبتمبر، بينما استقر % ا10.1% على أساس سنوي، فيما يعد أعلى من المتوقع ومقابل 11.1وسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بنسبة 
، ارتفعت التكاليف 2022% على أساس سنوي. وقال مكتب اإلحصاء الوطني: "في أكتوبر 6.5مؤشر أسعار المستهلكين األساسي دون تغيير عند مستوى 

هدت األسعار المحلية للبنزين أكبر زيادة، % مقابل الكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى أكثر مما كانت عليه قبل عام. وش88.9في المتوسط، بنسبة 
 بأكثر من ضعف مستوياتها قبل عام. 2022حيث ارتفعت األسعار في أكتوبر 

 
 50الفائدة بمقدار  ومن المرجح أن توفر تلك البيانات الدعم ألعضاء لجنة السياسات النقدية المنادين بتشديد السياسات، الذين من المتوقع أن يرفعوا أسعار

يانات تضغط على بنك إنجلترا ن البأنقطة أساس في االجتماع القادم في ديسمبر. وفي حين يعتقد العديد من المحللين أن التضخم قد بلغ ذروته اآلن، إال 
لغاية" على للحفاظ على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المعتاد. وتفضل سواتي دينجرا، أحدث المسؤولين في بنك إنجلترا، التحركات "التدريجية ل

االرتفاع، فقد يدخل االقتصاد في ركود أعمق بكثير،  رى خطر المبالغة في سياسات التشديد. وأشارت إلى أنه إذا استمرت أسعار الفائدة فيتأسعار الفائدة و
 ألن االقتصاد يبدو اآلن أكثر تباطؤاً مما كان يعتقد في السابق.

 
 فاتورة المذبحة االقتصادية

لكة المتحدة لسد مليار دوالر( وخفض إنفاق المم 65مليار جنيه إسترليني ) 55كشف وزير الخزانة جيريمي هانت النقاب عن حزمة زيادات ضريبية بقيمة 
 25مليار جنيه إسترليني هذا إلى جانب  30المالية للبالد واستعادة المصداقية االقتصادية لبريطانيا. وتتضمن الخطة خفض النفقات بنحو  المواردفجوة 

 مليار جنيه إسترليني في هيئة زيادات ضريبية، والتي تشمل اإلجراءات التالية:
 

ألف جنيه إسترليني إلى  150%، أي من 45وخفض أعلى معدل إضافي لضريبة الدخل بنسبة  2028بريل تجميد حدود ضريبة الدخل حتى أ -
ألف جنيه إسترليني، والذي يتعارض بشكل مباشر مع التخفيضات الرئيسية التي عرضتها الميزانية المصغرة الكارثية في سبتمبر الماضي،  125

 .زيادة عدد دافعي الضرائبمما يعني 
 

آالف جنيه إسترليني العام المقبل وخفضه إلى النصف مرة أخرى إلى  6اإلعفاء الضريبي لضريبة األرباح الرأسمالية بمقدار النصف إلى خفض  -
صل إلى ألف جنيه ببدل اإلعفاء الضريبي لتوزيعات األرباح إلى النصف ل خفض ، إلى جانب2024آالف جنيه إسترليني اعتباراً من أبريل  3

 .2024جنيه إسترليني في عام  500عام المقبل وإلى إسترليني ال
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جنيه إسترليني ألسر المتقاعدين،  300، وعاناتإجنيه إسترليني لمن يتلقون  900مدفوعات إضافية لتكلفة المعيشة "للفئات األكثر احتياجاً"، و -
 جنيه إسترليني لمن يتلقون مخصصات اإلعاقة. 150و
 

 .%35% إلى 25على شركات النفط والغاز من رفع ضريبة األرباح االستثنائية  -
 

ً بدالً من 3,000تمديد الحد األقصى ألسعار الطاقة المنزلية لمدة عام واحد بعد أبريل وبحد أقصى قدره  - جنيه  2,500جنيه إسترليني سنويا
 .إسترليني

 
 .مستويات التضخم في سبتمبربما يتماشى مع  -% 10زيادة مدفوعات الرعاية االجتماعية والمعاشات التقاعدية بنسبة  -

 
 .عاماً فما فوق، والتي تعتبر أكبر زيادة مسجلة 23جنيه إسترليني في الساعة لمن يبلغون  10.42% إلى 9.7رفع الحد األدنى لألجور بنسبة  -

 
وأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البالد منذ تزيد هذه اإلجراءات من المصاعب المالية التي يتعرض لها ماليين البريطانيين في الوقت الذي يواجهون فيه أسو

عاماً،  41نها كانت خطوات ضرورية للحد من استمرار ارتفاع التضخم ألعلى مستوياته منذ أن هانت يعتقد أعقود وأطول ركود شهدته على اإلطالق. إال 
 مولة تنطوي على مخاطر مثل اإلنفاق غير الممول".واستعادة سمعة المملكة المتحدة. وقال هانت لمجلس العموم: "التخفيضات الضريبية غير الم

 
. وتظهر وكان بيان الخريف مصحوباً بتوقعات طال انتظارها من مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، والتي رسمت صورة اقتصادية قاتمة لبريطانيا

% العام المقبل. وقال 1.4ن عام"، ومن المقرر أن ينكمش االقتصاد بنسبة التوقعات أن المملكة المتحدة اآلن في حالة ركود وتتوقع أن يستمر "أكثر قليالً م
 .هانت إن خطة الحكومة الجديدة تضمن أن يكون االنكماش أبطأ

 
ي تشير إلى مواصلة وعلى الرغم من اآلفاق السلبية للملكة المتحدة، فقد ارتفع الجنيه االسترليني بفضل استفادته من انخفاض الدوالر. وساهمت التوقعات الت

شرة، لينهي تداوالت األسبوع مبا 1.19إلى تعزيز قيمة الجنيه اإلسترليني قريباً من بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى 
 .1.1892عند مستوى 

  

 والمحيط الهادئ آسيا

  الصين تدق طبول جوفاء
ألنشطة تعطيل و في وقت سابق 19-تزايد حاالت االصابة بفيروس كوفيدالتدابير التي تم اتخاذها بعد تراجع أداء االقتصاد الصيني في أكتوبر على خلفية 

% في العام السابق وانكمشت مبيعات التجزئة للمرة األولى منذ مايو، 6.3% مقابل 5المستهلك. إذ تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى  معنوياتاألعمال وتدمير 
%. وشهد شهر أكتوبر تزايد حاالت اإلصابة بالفيروس، حيث شددت 5.5% عن العام السابق. وظل معدل البطالة مرتفعا عند مستوى 0.5متراجعة بنسبة 

 على السفر خالل عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعاً.وعدم التشجيع ت الضوابط قبل مؤتمر الحزب الشيوعي السلطا
 
خطواتها حتى اآلن لدعم استقرار سوق العقار وتقليل العبء االقتصادي الناجم عن سياسات "صفر كوفيد، مما أدى إلى في اتخذت بكين مؤخراً أقوى و

في ظل إشارة توقعات االقتصاديين إلى إمكانية استمرار ونه أتفاؤل المستثمرين. إال أن األمر سيتطلب عدة فترات ربع سنوية حتى يتحقق أي انتعاش، كما 
خالل العام المقبل، يتعرض المسؤولون لضغوط للقيام بالمزيد. وقال المكتب الوطني لإلحصاء إن أساس تعافي االقتصاد  19-وس كوفيداضطرابات فير

 ً  أن الصين ستتبنى اسلوباً "علمياً وفعاالً" لضوابط كوفيد والتنمية االقتصادية. ليس قوياً بعد، مضيفا
 

 عاما   40ى أعلى مستوياته منذ اليابان تتعامل مع ارتفاع معدل التضخم إل
في أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم إلى تقويض التعافي بعد جائحة كوفيد في ثالث أكبر اقتصاد على  الكبيرةأدى ارتفاع التضخم العالمي والزيادات 

% في األشهر 0.3القتصاد الياباني بشكل غير متوقع بنسبة مستوى العالم. وأدى ضعف الين الياباني إلى زيادة التداعيات السلبية على االقتصاد. وانكمش ا
 إنفاقحاداً مقارنة بالربع الثاني حيث تراجع  %(، متراجعاً للمرة األولى منذ العام الماضي. ويمثل هذا األداء تباطؤاً 1.2الثالثة حتى سبتمبر )بمعدل سنوي 

 ً لإلنفاق الرأسمالي، بشكل  المستهلكين وسط عودة ظهور حاالت كوفيد وتراجع تداول الين الياباني. وانخفضت طلبيات اآلالت األساسية، التي تعتبر مقياسا
تي تؤثر على خطط اإلنفاق % في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق في إشارة إلى تباطؤ االقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف االستيراد ال4.6غير متوقع بنسبة 

 الرأسمالي للشركات.
 

% 3.6، إذ ارتفع إلى 1982يسجله منذ فبراير  معدلوتسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين األساسي على مستوى البالد في أكتوبر إلى أسرع 
الواردات والمنتجات نحو االرتفاع. وظل معدل نمو مؤشر إلى دفع تكاليف الياباني % الشهر السابق بعد أن أدى ضعف الين 3.0على أساس سنوي مقابل 

 % للشهر السابع على التوالي.2أسعار المستهلكين أعلى من مستوى بنك اليابان المستهدف البالغ 
 

ان هاروهيكو كورودا وعلى الرغم من تزايد ضغوط األسعار، يرفض بنك اليابان االنضمام إلى مسيرة رفع أسعار الفائدة العالمية. وظل حاكم بنك الياب
حزمة التحفيز ملتزماً بحجته القائلة بأن تكاليف السلع العالمية تمثل نصف عوامل ارتفاع األسعار، وهي عوامل مؤقتة. ويأمل صانعو السياسة أن تساعد 

بعد ستجلب إنفاقاً متجدداً من قبل السياح األجانب  االقتصادي األخيرة التي أقرتها الحكومة في تعزيز النمو خالل األشهر المقبلة وأن إعادة فتح حدود اليابان
 جذباً للسياح بفضل انخفاض تكاليفها. أكثر أن أصبحت اليابان
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ه الضغوط الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي والتضخم الحاد، تتعامل اليابان مع التحدي المتمثل في تراجع الين الياباني إلى أدنى مستويات تلكباإلضافة إلى و
اباني واستقراره ن ضعف الدوالر في الفترة األخيرة أدى إلى الضغط على الين اليأ. إال ةضغوط تكلفة المعيش تزايدعلى اإلطالق مقابل الدوالر، مما أدى إلى 

  .140.35 . وأنهى الين الياباني تداوالت األسبوع عند مستوى141دون مستوى 
 

 السلع

  آفاق قاتمة ألسواق النفط
بعض قيود الحجر الصحي األسبوع الماضي حيث أصبح من الواضح أن حاالت لتالشت موجة عابرة من التفاؤل والتي نتجت عن قرارات تخفيف الصين 

مكانية زيادة استهالك النفط وزيادة إكوفيد المتزايدة هناك ستستمر في إعاقة حركة السفر، كما أدت البيانات االقتصادية الضعيفة من الصين إلى تقليص 
المستثمرين تركيزهم مرة أخرى نحو المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب بعد هدوء  وجيهتفي ظل  هاتشديد أوضاع السوق. وواصلت أسعار النفط تراجع

 .دوالر للبرميل 90وأنهى خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت تداوالت األسبوع دون مستوى وتيرة التوترات الجيوسياسية. 
 

 الكويت

 الدينار الكويتي

 .0.30765 مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوىالدوالر األمريكي تداوالت األسبوع  أنهى

 

 2022 - نوفمبر -20 أسعار العمالت

  
  
  

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0364 1.0314 1.0398 1.0325 1.0185 1.0615 1.0602 

GBP 1.1865 1.1859 1.1954 1.1892 1.1760 1.2260 1.2343 

JPY 140.19 139.62 140.50 140.35 136.90 144.00 130.02 

CHF 0.9519 0.9496 0.9550 0.9546 0.9390 0.9690 0.9834 

  
 
 
 © Copyright Notice. The Weekly Money Market Report is a publication of the National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the 

prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. 
This report and other NBK research can be found in the “News & Insight” section of the National Bank of Kuwait’s website. Please visit our website, www.nbk.com, for other 
bank publications. For further information please contact: NBK Treasury Group, Tel: (965) 2221 6603, Fax: (965) 2229 1441, Email: tsd_list@nbk.com 


