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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

تأسست الشركة المتقدمة للبتروكيماويات كشركة مساهمه مقفلة في المملكة العربية 

،ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة 6112السعودية في األول من أكتوبر 

ألف طن متري سنويًا  021البولي بروبلين وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع البولي برولين 

 .6110% عن عام 2.6ألف طن متري بزيادة  275أنتجت الشركة  6112وفي عام 

أرباًحا صافية   6112حققت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في الربع األول من عام 

% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغت 26.0مليون ريال بارتفاع  102.22بلغت 

، 6112% مقارنة بالربع األول من عام 0.2مليون ريال بارتفاع بنسبة  10...0مبيعاتها 

ويعود ذلك إلى زيادة حجم المبيعات مقارنة بالربع نفسه من العام السابق الذي تم فيه 

% حيث حققت الشركة ربحًا 01.2صيانة دورية مجدولة. كما ارتفع الربح اإلجمالي بنسبة 

مليون ريال، وسجلت الشركة نمًوا في الربح التشغيلي بنسبة  127.22إجماليًا قدره 

 مليون ريال.  100.65% حيث بلغ الربح التشغيلي ..02

% في 60% مقارنة بـ 26تحسنت الهوامش بشكل كبير حيث بلغ هامش إجمالي الدخل 

% وارتفع 61% مقارنة بـ 21الربع المماثل من العام السابق وبلغ هامش الربح التشغيلي 

% وذلك نتيجة النخفاض أسعار اللقيم، حيث بلغ 21% إلى 15هامش صافي الدخل من 

دوالر للطن  212مبلغ  6112متوسط أسعار اللقيم )البروبان( خالل الربع األول من عام 

 دوالر للطن خالل الربع المماثل من العام السابق . .02مقارنة  بـ 

شهد قطاع البتروكيماويات تغيرات كبيرة في الفترة األخيرة بسبب انخفاض أسعار 

والناتجة عن انخفاض أسعار  6110مقارنة بعام  6112المنتجات البتروكيماوية في عام 

النفط وتباطؤ الطلب العالمي على  أغلب المنتجات البتروكيماوية. وابتداًء من الربع األول 

بدأت أسعار معظم المنتجات في التحسن تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط  6112من عام 

 باإلضافة إلى تحسن نمو الطلب على بعض المنتجات البتروكيماوية.

تراجعت أسعار البولي بروبلين تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط ووصلت إلى مستويات 

، ولكن التوقعات تشير إلى تحسن أسعار البولي بروبلين  6112منخفضة في نهاية عام 

. ومن المتوقع أن يزيد الطلب 6112% منذ بداية عام 62مستقباًل حيث ارتفعت بنسبة 

 %.2.7على البولي بروبلين في السنوات المقبلة بنسبة مركبة تبلغ 

تعد الصين ودول آسيا والمحيط الهادي عمالء المتقدمة الرئيسين حيث تشكل ما يقارب 

% من إجمالي مبيعات الشركة. تسعى المتقدمة تعزيز مبيعاتها من خالل اتفاقيات 22

تسويق طويلة وقصيرة األجل باإلضافة إلى تنويع استثماراتها من خالل استثمارها في 

المشروع المشترك في جمهورية كوريا الجنوبية إلنتاج البروبلين والذي تبلغ طاقته 

 ألف طن متري سنوًيا والتي سوف يكون أثرها إيجابًيا في األعوام القادمة. 211اإلنتاجية 

تشير تقديراتنا إلى انخفاض المبيعات والربح التشغيلي وصافي الدخل بنهاية العام 

% على التوالي نتيجة انخفاض أسعار 12.2% و12.0% و11.2بنسبة  6112الحالي 

وارتفاع المصاريف التشغيلية نظًرا الرتفاع أسعار  6112البولي بروبلين مقارنة بعام 

 الطاقة بالرغم من انخفاض أسعار اللقيم.

ريال، وبناء عليـه  26.72باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية فإن القيمة العادلة تبلغ 

 نوصي بزيادة المراكز.

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 محمد الغالبي

 محلل مالي

Malghalbi@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز  التوصية
 26.72 القيمة العادلة )ريال(

 07.50 )ريال( 6112مايو  11السعر كما في 

 %11.1 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2330 رمز تداول

 61.00 أسبوع )ريال( 26أعلى سعر لـ 

 31.90 أسبوع )ريال( 26أدنى سعر لـ 

 27.8% التغير من أول العام

 696 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لـ 

 7,862 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2,097 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 164 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %7.52 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة 

 %2.27 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 نظرة على قطاع البتروكيماويات

والتي كان سببها  6110مقارنة بعام  6112شهد قطاع البتروكيماويات تغيرات كبيرة في الفترة األخيرة حيث انخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية في عام 

بدأت أسعار معظم المنتجات  6112انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي على أغلب المنتجات البتروكيماوية. وابتداًء من الربع األول من عام 

لين والبولي روبالبتروكيماوية في التحسن تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط باإلضافة إلى تحسن نمو الطلب على بعض المنتجات البتروكيماوية مثل البولي ب

 ايثيلين عالي الكثافة والبولي ايثيلين منخفض الكثافة والبولي سترين.

 ويوضح الجدول التالي تغيرات أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية:

 العرض والطلب العالمي على البروبلين

%من إجمالي إنتاج البروبلين عالمًيا في 20دخل نحو  6110يعد البروبلين ثاني أهم مادة خام بعد اإليثلين إلنتاج  المواد الكيميائية العضوية األخرى. وفي عام 

 % في إنتاج األكريلونيتريل.      2% في إنتاج أكسيد البروبلين و7صناعة البولي بروبلين وبحدود 

% من إجمالي االستهالك العالمي في عام 22تعد كل من الصين والواليات المتحدة وأوروبا الغربية من أهم أسواق البروبلين الرئيسية والتي شكلت نحو 

من المتوقع أن تنمو األسواق الصينية واألمريكية بشكل كبير  6115حتى عام  6110.نتيجة للزيادة المتوقعة في الطاقة اإلنتاجية للبروبلين من عام 6110

% من إجمالي الزيادة في الطلب على البروبلين. من المتوقع أن 72وذلك نتيجة التطورات في صناعة البولي بروبلين ومن المقدر أن تبلغ حصتيهما بحدود 

%. وتشير التقديرات 27تشكل صناعة البولي بروبلين منها نحو  6110%عن عام .6بزيادة  6115مليون طن متري في عام  110يبلغ حجم سوق البروبلين نحو 

% على 0.2%. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على البروبلين بنسبة مركبة تبلغ ..0بنسبة مركبة تبلغ  6115حتى عام  6112إلى نمو العرض من عام 

 مدى الخمس سنوات القادمة.

 )مليون طن متري(  Propylene–زيادات الطاقة اإلنتاجية للبروبلين  )مليون طن متري(  Propylene–العرض والطلب العالمي للبروبلين 

 Q1 2016 Q1 2015 YoY Q4 2015 QoQ YTD أسعار السلع )دوالر/طن(

  25% (6%) 959 (19%) 1,115 902 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(

  12% (3%) 1,145 (8%) 1,202 1,111 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(

  14% (1%) 1,146 (7%) 1,218 1,129 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(

  17%  5% 1,063 (5%) 1,173 1,114 بولي سترين )جنوب شرق آسيا(
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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 العرض والطلب العالمي على البولي بروبلين

ط والتشققات لضغيستخدم البولي بروبلين على نطاق واسع في صناعة التعبئة والتغليف وذلك نظًرا لما يتميز به من مرونة وخفة الوزن والمقاومة العالية ل

 والحرارة التشغيلية ومقاومتها العالية لمعظم القلويات واألحماض باإلضافة إلى توفرها بأسعار تنافسية. 

ب على لطلوبالتالي حل البولي بروبلين بدياًل عن الكثير من المعادن في صناعة التعبئة والتغليف حيث يشكل البولي بروبلين أكبر حصة من إجمالي ا

 % في آسيا و المحيط الهادي. 65% عالميا  و بنسبة 62البوليمرات بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى نمو سيؤدي  جياارتفاع الطلب على صناعات االستخدام النهائي مثل التعبئة والتغليف والسيارات خفيفة الوزن والمنتجات االستهالكية بجانب تطور التكنلو

 %.2.7أسواق البولي بروبلين حيث من المتوقع أن يزيد الطلب على البولي بروبلين في الخمس سنوات المقبلة بنسبة مركبة قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من أسواق البولي بروبلين العالمية ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة 21ما يقارب  6110بلغت حصة آسيا والمحيط الهادي من البولي بروبلين في عام 

حاويات المواد  علىفي كل من الهند والصين والبرازيل باإلضافة إلى رابطة دول جنوب شرق اسيا نظرًا الرتفاع عدد السكان وتغير نمط الحياة وارتفاع الطلب 

جم سوق غ حالغذائية إلى جانب ارتفاع عدد محالت السوبر ماركت في هذه الدول والتي بدورها تزيد من الطلب على البولي بروبلين. من المتوقع أن يبل

 . 6110% عن عام 61بزيادة  6115مليون طن متري في عام  ..البولي بروبلين نحو 

 

 

 

 ( )مليون طن متري Polypropyleneالعرض والطلب العالمي على البولي بروبلين

 6110البوليمرات حسب المنتج 

 (Polypropyleneمتوسط معدل النمو السنوي للطلب للبولي بروبلين ) 
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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 نبذة عن الشركة

، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في 6112أكتوبر  1تأسست الشركة المتقدمة للبتروكيماويات كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية في 

قين عالميين. مسوصناعة وتحويل البتروكيماويات، والذي يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبلين وتسويقه وبيعه محلًيا من قبل الشركة وعالمًيا من خالل 

% من سعر البروبان في اليابان. تنتج الشركة مادة البروبلين بطاقة 61يعد البروبان المادة الخام الرئيسية والتي تحصلها عليه الشركة من خالل ارامكو بخصم 

 275أنتجت الشركة  6112ألف طن سنويًا. وفي عام  021ألف طن سنويًا يتم استخدامها إلنتاج البولي بروبلين والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  022إنتاجية تبلغ 

. تستخدم نسبة كبيرة من البولي بروبلين في تصنيع المنتجات المعمرة وشبه المعمرة ) مثل قطع غيار السيارات ، 6110% عن عام 2.6ألف طن متري بزيادة 

 السجاد ، األثاث وغيرها(.

 الشركات التابعة

 الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة

ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخاليا  6116هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في مارس 

 الضوئية واأللواح الضوئية.

 الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي

ويتمثل نشاطها باالستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع  6116هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في أغسطس 

 المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية األساسية منها أو التحويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وهي شركة  (AGHL) % في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة111باستثمار بنسبة  6110قامت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي خالل عام 

% في 21. وفي ذات العام قامت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي باستثمار بنسبة 6110ذات مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ في فبراير 

وذلك لمشروع  6110وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جمهورية كوريا الجنوبية في سبتمبر  (SK Advanced)شركة إس كي أدفانسد المحدودة 

 إلنشاء مصنع إلنتاج مادة البروبلين.  (SK Gas)مشترك مع شركة إس كي غاز المحدودة 

 

)الف طن(  polypropylene مبيعات وإنتاج الشركة من البولي بروبلين 

 مبيعات الشركة حسب المنطقة الجغرافية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية 
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 المتقدمة

 الصين ودول آسيا والمحيط الهادي العمالء الرئيسين

تسعى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إلى توجيه منتجها إلى أسواق ذات 

عوائد أفضل ولذلك قامت الشركة بخفض مبيعاتها في الصين لتصل إلى 

وذلك النخفاض أسعار  6110% في عام 22مقارنة بـ  6112% في عام .21.2

  %6.11البروبلين في الصين بشكل كبير ورفع مبيعاتها في أوروبا و تركيا من 

% على التوالي، باإلضافة إلى رفع مبيعاتها 1..10% و0.22% إلى 10.10و

في عام  %17.01% إلى 10.02من  6110في شبه القارة الهندية في عام 

6112. 

 

 البولي بروبلين في تحسن أسعار

شهدت أسعار البولي بروبلين انخفاضات تزامنا مع انخفاضات أسعار النفط 

ولكن التوقعات  6112ووصلت إلى مستويات منخفضة جًدا في نهاية عام 

% منذ بداية 62تشير إلى تحسن أسعار البولي بروبلين والتي ارتفعت بنسبة 

والتي بدورها تساعد على نمو األرباح مستقباًل. وارتفع إنتاج الشركة  6112عام 

% مقارنة 2.6ألف طن متري بزيادة قدرها  275من مادة البولي بروبلين إلى 

ألف طن متري بالرغم من توقف اإلنتاج ألعمال الصيانة  221البالغ  6110بعام 

يوم وهذا يوضح مدى التحسن في الكفاءة التشغيلية  66المجدولة لمدة 

ومقدرة الشركة على خفض المصاريف والتكاليف بالرغم من انخفاض أسعار 

 المنتج. 

 

 المشروع المشترك

بدأت شركة المتقدمة للبتروكيماويات مشروًعا مشترًكا مع شركة إس كي غاز 

الكورية وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية إلنشاء مصنع إلنتاج 

% لشركة 02% و21البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية. وتبلغ حصة المتقدمة 

% لشركة الكيماويات البترولية الكويتية . بدأ التشغيل 62إس كي غاز الكورية و

والذي تبلغ طاقته   6112التجريبي لمصنع إنتاج الروبلين في الربع األول من عام 

ألف طن متري في السنة وسيخضع المصنع الختبار األداء لمدة  211اإلنتاجية 

شهر إلى ثالثة أشهر للتحقق من اعتمادية واستدامة التشغيل التجاري للمصنع 

والذي من المتوقع أن يظهر األثر المالي لهذا االستثمار في الربع الثاني من 

 هذا العام وذلك بعد بدء التشغيل التجاري للمصنع.

 اتفاقيات لتسويق منتج الشركة

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بتوقيع اتفاقيات تسويق طويلة األجل 

لبيع منتجات الشركة وذلك مع كل من شركة متسوبيشي  6112في تاريخ يناير 

وشركة دومو إنفستمنت قروب  (ألف طن متري سنوياً  121)كوربوريشن اليابانية 

ألف طن متري سنوًيا( وذلك ابتداًء من اليوم األول من شهر  111  )البلجيكية 

ولمدة عشر سنوات. قامت الشركة أيضًا بتوقيع اتفاقيات  6115يناير من عام 

 6112تسويق قصيرة األجل سارية المفعول اعتباًرا من األول من فبراير من عام 

ولمدة أربع سنوات مع كل من شركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية وشركة 

دومو كيميكالز إيشيا المحدودة )إحدى الشركات المملوكة لشركة دومو 

إنفستمنت قروب البلجيكية( وذلك لبيع كميات إضافية من البولي بروبلين بواقع 

ألف طن متري سنويا لكل منهما. وسيتم إنتاج هذه الكميات اإلضافية من  21

البولي بروبلين من مادة البروبلين كمنتج وسيط التي يتم شراؤها من مصدر 

 محلي و سيكون األثر المالي من هذه االتفاقيات إيجابيا خالل األعوام القادمة.

 أسعار خام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(

 أسعار البولي بروبلين )دوالر أمريكي/ طن متري(

 أسعار البروبان )دوالر أمريكي/ طن متري(
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 المتقدمة

 نظرة على األداء المتوقع خالل السنوات القادمة

 المبيعات

 6112مقارنة بعام  6112% في عام 11.2نتوقع انخفاض المبيعات بنسبة 

% 6.2لتراجع أسعار البولي بروبلين، ونتوقع نمو المبيعات بنسبة مركبة تبلغ 

وذلك في ظل تحسن أسعار البولي بروبلين  .611حتى  6112وذلك من عام 

تدريجًيا والطلب الجيد على منتج الشركة باإلضافة إلى اتفاقيات التسويق 

قصيرة وطويل األجل التي تدعم المبيعات والتواجد في أسواق ذات عائد 

 أفضل مثل األسواق األوروبية و التركية. 

 الربح التشغيلي

مقارنة بعام  6112% في عام 12.0نتوقع انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 

النخفاض أسعار البولي بروبلين وارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية  6112

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على الرغم من انخفاض أسعار اللقيم. ونتوقع أن 

حتى عام  6112% وذلك من عام 1.6تحقق الشركة نموًا بنسبة مركبة تبلغ 

نتيجة لتحسن أسعار البولي بروبلين وانخفاض أسعار اللقيم باإلضافة  .611

إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على التحكم في المصاريف 

 والتكاليف التشغيلية التي بدورها تساهم في نمو األرباح التشغيلية.

 صافي الدخل

مقارنة  6112% في عام 12.2تشير تقديراتنا إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 

وذلك نتيجة إلى انخفاض أسعار البولي بروبلين وارتفاع المصاريف  6112بعام 

 6112% من عام 6..التشغيلية. ونتوقع نمو صافي الدخل بنسبة مركبة تبلغ 

نتيجة لتعافي أسعار البولي بروبلين وتحسن الطلب على منتج  .611حتى عام 

الشركة باإلضافة إلى األرباح المتوقعة الناتجة من االستثمار في المشروع 

المشترك إلنشاء مصنع إلنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية وذلك من 

 % من حصة المشروع.21خالل شركتها التابعة والتي تبلغ حصتها 

تشير توقعاتنا إلى أن الشركة قادرة على دفع توزيعات نقدية منتظمة خالل 

األعوام القادم وذلك لما تتمتع به الشركة من مركز مالي قوي وتدفقات نقدية 

 متينة.

 المخاطر

 .التقلبات والتغيرات في أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة 

  تقوم الشركة ببيع منتج واحد في أسواق تنافسية مما يجعلها عرضة إلى

 المخاطر التنافسية.

 .تباطؤ نمو الطلب في األسواق الرئيسية 

 التقييم والتوصية

ريـال،  26.72باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية فإن القيمة العادلة تبـلـغ 

 وبناء عليه نوصي بزيادة المراكز.

 

 

 صافي الدخل )مليون ريال(

 المبيعات )مليون ريال(

 الربح التشغيلي )مليون ريال(
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 المتقدمة

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخل )مليون ريال(

  6,610  6,167  6,277  2,122  6,7.2 إجمالي االيرادات 

  ..1,6  1,612  1,2.2  6,107  1,527 تكلفة المبيعات

 27 20 01 02 02 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 25. 27. 520 502 770 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة

%.6 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  21%  01%  01%  25%  

 617 660 611 615 615 االستهالكات واإلطفاءات

 206 202 702 722 222 الربح التشغيلي

 61 61 .1 12 12 صافى مصاريف التمويل

(2) 6 2 أخرى  6 6 

 227 257 712 721 227 صافي الدخل 

%61 العائد على المبيعات  62%  21%  6.%  21%  

 0.11 2.20 0.22 .0.2 2.01 ربحية السهم

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  012  675  2.  0..  200 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  606  620  666  .15  622 ذمم مدينة 

  165  161  160  162  102 المخزون 

  61  61  66  65  17 أخرى 

  .75  222  022  1,620  576 إجمالي األصول قصيرة األجل 

           

  6,102  6,112  6,175  6,171  6,122 صافى الموجودات الثابتة

  2  2  2  .1  27 موجودات غير ملموسة

  62  62  62  .6  65 أخرى

  2,261  .2,26  2,022  6,250  6,621 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  0,115  2,5.1  2..,2  .6.,2  2,662 إجمالي الموجودات 

           

  612  151  .61  671  227 ذمم دائنة 

  22  22  22  22  165 أخرى 

  .62  622  6.2  267  0.2 مطلوبات قصيرة األجل 

           

  .55  .1,11  .1,10  ..1,1  022 دين طويل األجل وصكوك

  72  .2  02  22  .6 مطلوبات غير جارية 

  11.,6  6,221  6,215  6,277  6,620 حقوق المساهمين

  0,115  2,5.1  2..,2  .6.,2  2,662 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 المتقدمة

 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم . وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %11القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %11القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 % 11القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 ...5 – 612 – 11 – 522+ اإلدارة العامة:

 1111 – 112 – 11. الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 11 – 522+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 11 – 522+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 11 – 522+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 11 – 522+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 1.111–27تصريح هيئة السوق المالية رقم 
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