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 % 13أرباح الشركات ترتفع بنحو 

 7132في الربع األول من عام 

أعلنت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن قوائمها المالية للمممرا األولم  

لمتممت بمتم مبميم   وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية باستثناء البنوك وشركات التأمين والتمي أل

المعايير الدولية منذ فترا طويلة، ونتج عن عملية التحول إعادا تبويب القوائم المالميمة عمن 

 .7132فترات المقارنة فضال عن المركت االفتتاحي للمركت المالي كما في األول من يناير 

سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ارتفاعًا في األرباح المجمعة للمربمع 

% مقارنة بمالمربمع الممممماامع ممن المعمام السمابم ، وقمفمتت        13بنسبة  7132األول من عام 

مملميمار ريمال  11.2. حيث بلغت أرباح الربع األول 7132% عن الربع األخير من عام 311بنحو 

مملميمار ريمال فمي المربمع  1..3مليار ريال للربع الممااع من العام السابم ، و  77.72مقابع 

 .7132األخير من عام 

إلم  قم ماعمي  7132ويعود الفضع في االرتفاع الكبير مقارنة بالمربمع المممقمابمع ممن عمام 

المراف  العامة وق اع المواد األساسية في المقام األول، حيمث  حمقم  قم ماع المممرافم  

ملميمور ريمال فمي المربمع  213مليار ريال مقابع خسارا بمقدار  .العامة ربحا صافيا بلغ نحو 

المقابع من العام الماضي بسبب ش ب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات لملمشمركمة 

مليار ريال، بيمنممما ارتمفمعمت أربماح قم ماع المممواد األسماسميمة  5.9السعودية للكهرباء بمبلغ 

بفضع ارتفاع أسعار البتروكيماويات وذلك عل  الرغم من االنمفمفمال المكمبميمر فمي ربمحميمة 

 شركات االسمنت.

من جانب آخر، حافظ ق اع المصارف عل  تصدره ق اعات السوق من حميمث األربماح حميمث 

% فمي المربمع 7.2.% من اجمالي األرباح لكن تلك النسبة انففضت من 13استحوذ عل  

 .7132% في الربع األخير من عام 1.2.و  7132األول من عام 

الجدول التالي يبين التغميمر فمي أربماح المقم ماعمات خمالل المربمع األول ممن  مذا المعمام ممع 

 مسا متها ألرباح السوق اإلجمالية : 

 ملفص

يستعرل  ذا المتمقمريمر نمتمائمج الشمركمات المممدرجمة فمي السموق المممالميمة 

 مع مقارنتها بنفس الفترا من العام الساب  7132السعودية  للربع األول 

 نمو األرياح المجمعة للسوق )مليار ريال(

 المسا مة إل  اإلجمالي     صافي الدخع )مليور ريال(   

 Q1 2016 Q4 2016 Q1 2017 النمو Q4 2016 النمو Q12016 Q1 2017 الق اع

 %27.9 %27.9 %25.9  %104.7 4,192.0  %49.1 8,580.4 5,755.1 ق اع المواد األساسية

 %0.5 %2.9 %2.7 (%64.4) 440.7 (%74.0) 156.8 603.3 ق اع ال اقة

 %0.6 %1.42 %0.4 (%15.9) 213.3  %106.6 179.5 86.9 ق اع السلع الرأسمالية

 %0.3 %0.5 %0.6  %52.5 69.3 (%21.3) 105.6 134.2 ق اع الفدمات التجارية والمهنية

 %0.7 %0.8 %1.3  %67.1 125.9 (%27.3) 210.4 289.6 ق اع النقع

 %0.2 %0.5- %0.1 - (68.4)  %61.2 48.5 30.1 ق اع السلع طويلة االجع

 %0.7 %1.7 %1.5 (%11.5) 256.8 (%31.8) 227.6 333.8 ق اع الفدمات االستهالكية

 %0.04 %0.3 %0.1 (%75.9) 45.8 (%7.9) 11.0 12.0 ق اع اإلعالم

 %1.1 %2.0 %0.9  %8.8 307.5  %75.6 334.6 190.6 ق اع تجتئة السلع الكمالية

 %0.3 %0.7 %0.3 (%19.2) 98.5  %11.3 79.6 71.5 ق اع تجتئة األغذية

 %1.4 %2.2- %2.8 - (332.8) (%31.6) 425.5 621.9 ق اع إنتاج األغذية

 %1.0 %1.0 %1.3  %110.9 151.2  %11.8 318.8 285.3 ق اع الرعاية الصحية

 %0.3 %1.2 %0.4 (%46.5) 187.0  %12.9 100.0 88.5 ق اع االدوية

 %37.9 %53.7 %52.6  %44.1 8,079.3 (%0.6) 11,645.8 11,719.2 ق اع البنوك

 %0.5 %1.0- %0.3 - (146.4)  %149.4 153.2 61.4 ق اع االستثمار والتمويع

 %7.8 %12.1 %9.5  %31.3 1,818.3  %13.5 2,387.5 2,103.7 ق اع االتصاالت

 %1.3 %5.3 %1.6 (%48.8) 793.3  %11.6 406.3 364.2 ق اع التأمين

 %16.3 %13.6- %3.4- - (2,041.3) - 5,000.8 (748.0) ق اع المراف  العامة

 %1.1 %5.6 %1.2 (%62.9) 848.7  %33.7 343.3 256.8 ق اع إدارا وت وير العقارات

 %100.0 %100.0 %100.0  %104.0 15,038.6  %38.0 30,715.2 22,260.0 السوق

أسبوعًا مع الكميات 7.حركة مؤشر تداول لم   
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 7132نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخع للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليور ريال(

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع المواد األساسية

(3.1) 3.1 تكوين  - (.3.7)  31.2 % 

(37.2) %(31.2) 1.1 32.3 مبكو  - 

 %(21.1) 31.1 %(1..1) 1.. 31.3 ب  س  آى

(131.2) % 13.3 2..72 311.1 معادر  - 

 %(11.7) 33.2 %(....) 2.2 32.1 أسالك

 % 21.7 71.2 %(31.1) 13.1 2... (3)اليمامة للحديد

(23.1) % 31.3 31.7 ..3 انابيب السعودية  - 

(..72) كيمانول  (..2)  21.2 % (12.1)  3..1 % 

(371.2) % 13.1 322.1 373.1 بتروكيم  - 

 % 3.1. 1.121.1 % 21.1 ..711.. 7.111.1 سابك

 % 1.1. 721.2 % 3.2. 171.1 721.1 سافكو

(1.1) 1.2 جبسكو  - 2.1 - 

(2..) % 33.1 7..3 31.2 زجاج  - 

 %(71.1) 12.7 % 1..11 73.1 7.3 اللجين

 % 21.7 7.2 % ..17 ..1 1.7 فيبكو

(33.1) أنابيب  (7..)  22.7 % (1.1)  (.11.1)% 

(73.1) نماء للكيماويات  (1.3)  37.. % (212.3)  11.. % 

(7.7) %(32.2) ..3 33.2 معدنية  - 

 % 771.1 32.3 % 2.3 7... ..3. الكيميائية

 - 3.1 %(73.1) 13.3 7.1. التامع للصناعة

 % 1..11 7.1. % 121.1 131.1 71.1 مجموعة السعودية

 %(12.1) 3.1.3 % 2..2 12.1 1.2. الصحراء

 %(1.7) 211.3 % 11.7 213.7 173.2 ينساب

(2.3) صناعة الورق  (2.1)  31.3 % (11.7)  33.. % 

 % 332.1 13.1 % 32.7 13.2 11.7 سبكيم العالمية

 %(11.7) 712.3 %(37.1) 371.1 317.1 المتقدمة

(1..31) كيار السعودية  72... - 13.2 331.1 % 

 %(23.1) 73.7 %(21.1) 3.1 17.1 اسمنت حائع

 %(1..7) 1..3 %(33.2) 33.7 23.1 اسمنت نجرار

 %(1..3) 3..1 %(13.1) 12.1 21.1 اسمنت المدينة

 %(..7) 32.1 %(23.2) ..32 17.1 اسمنت الشمالية

(1.2) اسمنت ام القرى  32.1 - 3.1 - 

 % 733.2 1..7 %(1...) 311.2 2..77 اسمنت العربية

 % 32.1 11.1 %(22.7) 1.3. ..3.1 اسمنت اليمامة

 %(33.3) 332.1 %(12.1) 1..32 721.1 األسمنت السعودي

 %(1.2) 33.3 %(11.1) 31.1 311.2 اسمنت القصيم

 %(11.1) 3.7.1 %(27.1) 1..31 731.1 اسمنت الجنوب

 % 33.3 1..31 %(..72) 371.1 323.1 اسمنت ينبع

 %(1.3) 7.1. %(13.1) 1.1. 32.1 اسمنت الشرقية

 % 72.1 2.3 %(1.7.) 3.2 73.1 اسمنت تبوك

 % 22.1 1.2 %(11.3) 32.1 71.2 اسمنت الجوف

 % 311.2 1.317.1 % 11.3 31..3 ..2.. اإلجمالي

سبتمبر( 11(     أرباح الربع  الثاني )السنة المالية تنتهي في 3)  
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 7132نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخع للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليور ريال(

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع ال اقة

(1.27) المصافي  1.1 - (7.3)  - 

(12.2) بترو رابغ  (711.2)  (..1.7)% 371.1 - 

 % 71.2 111.1 %(13.7) 123.1 237.1 البحري

 %(..3) 31.3 %(..12) 31.2 72.3 الدريس

 %(21.1) 111.2 %(21.1) 3.2 211 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع الفدمات التجارية والمهنية

  %42.3 (27.4) - (15.8) 3.8 طباعة وتغليف

  %25.6 96.66 (%6.9) 121.4 130.4 التموين

  %52.5 69.3 (%21.3) 105.6 134.2 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع السلع طويلة االجع

 - (64.1) (%53.5) 1.4 3.1 مجموعة السريع

 - (0.1) - 0.81 (8.6) صدق

  %273.4 3.3 (%16.3) 12.4 14.8 العبدالل يف

 - (0.8) (%56.9) 22.0 51.0 الزوردي

 - (6.8) - 11.9 (30.2) مجموعة فتيحي

 - (68.4)  %61.2 48.5 30.1 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع النقع

  %48.6 104.41 (%19.3) 155.1 192.1 الفدمات األرضية

 (%40.1) 5.87 (%89.4) 3.5 33.3 الجماعي

 - (16.56) (%39.4) 9.3 15.3 باتك

  %31.9 32.20 (%13.0) 42.5 48.8 بدجت السعودية

  %67.1 125.91 (%27.3) 210.4 289.6 اإلجمالي

( لم تعلن نتائجها المالية3)  

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع السلع الرأس مالية

 % 37.3. 7.31 % 1.7. 31.2 37.3 أسترا الصناعية

 % 3..1 33.12 %(71.1) 73.2 ..73 بوار

 %(11.2) .31.7 % 37.3 31.2 1.1 صناعات كهربائية

(32.3) 7.7 الفضري  - 37.3. - 

(1..2) %(..21) 37.7 12.2 الفتف السعودي  - 

(..311) التصنيع  311.1 - 371.11 (32.7)% 

 - - - - - )موقوفة عن التداول(( 3)الكابالت 

(3.2) االحساء  3.3 - (37.73)  - 

(3..1) ..1 اميانتيت  - (1.31)  - 

 % 1.1 73.71 %(3.2) 77.3 71.7 سيسكو

 % 3.1 11..1 %(..3) 11.3 11.2 الباب ين

 % 321.1 1..1 %(21.2) 33.1 11.2 الففارية

(3..) مسك  1.1 - 1.11 (37.3)% 

(3.2) صادرات  (1.1)  (312.1)% (7..1)  (17.1)% 

 %(1..3) 731.71 % 312.2 ..321 32.1 اإلجمالي
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 7132نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخع للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليور ريال(

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع تجتئة السلع الكمالية

  %49.6 (29.6) - (14.9) 28.0 شاكر

 (%50.4) 26.2 - 13.0 (45.9) إكسترا

 (%27.0) 42.1  %7.1 30.8 28.7 ساكو

 (%62.5) 13.3  %206.1 5.0 1.6 ساسكو

  %3.0 214.9  %26.6 221.4 175.0 جرير

  %96.0 40.5 - 79.4 3.2 (3)الحكير

  %8.8 307.5  %75.6 334.6 190.6 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع إنتاج األغذية

 - (913.5) (%96.0) 4.8 119.4 صافوال

  %15.1 (5.8) - (5.0) 0.14 وفرا

  %6.7 68.747 (%8.2) 73.4 80.0 (3)سدافكو 

 (%39.7) 544.3  %13.7 328.3 288.7 المراعي

 - (15.0)  %49.5 20.4 13.7 حلواني إخوار

  %509.9 0.7 (%83.1) 4.3 25.6 نادك

 (%19.4) 0.3 (%99.8) 0.2 95.3 جاكو

  %85.4 (25.7)  %44.8 (3.7) (6.8) تبوك التراعية

 (%99.9) 12.8 (%9.8) 0.009 0.01 األسماك

  %36.8 (5.7)  %11.8 (3.6) (4.1) الشرقية للتنمية

  %58.6 5.1 (%7.9) 8.1 8.8 الجوف

 - 1.0 (%239.8) (1.7) 1.2 جازادكو

 - (332.8) (%31.6) 425.5 621.9 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع الفدمات اإلستهالكية

 (%3.7) 142.0 (%28.3) 137.0 191.0 ال يار

 (%55.8) 18.1 (%83.7) 8.0 49.2 مجموعة الحكير

  %4.4 23.6 (%22.2) 24.7 31.7 دور

  %36.6 (1.6) - (1.01) 0.64 شمس

 (%67.7) 19.4 (%21.1) 6.3 8.0 الفليج للتدريب

 (%4.8) 55.4 (%1.2) 52.7 53.4  رفي لألغذية

 (%11.5) 256.8 (%31.8) 227.6 333.8 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع اإلعالم

  %8.2 (7.6)  %28.3 (7.0) (9.7) (3)تهامه

 (%66.3) 53.4 (%17.1) 18.0 21.7 األبحاث والتسوي 

 (%75.9) 45.8 (%7.9) 11.0 12.0 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع تجتئة األغذية

 (%37.0) 95.5  %29.0 60.2 46.6 أسواق ع العثيم

  %49.6 15.1 (%11.5) 22.5 25.5 أسواق المترعة

  %20.0 (5.7) (%61.5) (4.6) (2.8) أنعام القابضة

  %123.1 (6.4) (%35.3) 1.5 2.3 امار

 (%19.2) 98.5  %11.3 79.6 71.5 اإلجمالي

مارس(  13(     أرباح الربع الرابع )السنة المالية تنتهي في 3)  
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 7132نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخع للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليور ريال(

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع البنوك

 % 7.2.2 717.1 %(31.3) 3.112.1 3.321.2 الريال

 % 13.2 ..3.7 %(11.1) 732.1 133.1 الجتيرا

 % 31.3 117.7 % 21.1 111.1 731.1 استثمار

(711.1) %(12.2) 171.1 ..33. األول  - 

 % 1..31 121.3 % 7.1 3.311.1 3.123.1 السعودي الفرنسي

 % 21.2 212.1 %(1.1) 3.112.1 3.313.2 ساب

 % 1..1 3..2. % ..7 223.1 211.7 العربي

 % 31.1 3.131.3 %(7.1) 3.713.1 3.721.7 سامبا

 % ..3 7.112.1 % 31.3 7.771.1 7.132.1 الراجحي

 % 1.2 ..773 % 13.1 771.1 ..321 البالد

 % 3.1 131.1 % 2.2 173.1 113.1 اإلنماء

 % 33.7 7.732.1 % 7.2 7.217.2 7.211.3 اال لي

 % 11.3 3.121.1 %(1.2) 3..33.21 33.231.7 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع اإلستثمار والتمويع

(..7) مت ورا  1.1 - 7.7 .3.1 % 

(1.2.) عسير  71.2 - (12.1)  - 

 %(31.1) 1.13 %(11.1) 1.112 1.13 الباحة 

(7.7.) % 37.2 371.3 ..331 المملكة  - 

(312.1) % 311.1 3.1.7 23.1 اإلجمالي  - 

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع االدوية

 (%46.5) 187.0  %12.9 100.0 88.5 الدوائية

 (%46.5) 187.0  %12.9 100.0 88.5 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع الرعاية الصحية

 % 37.2 2..2 % 71.1 3..3 ..23 المواساا

 % 21.2 7.1. % ..12 3..3 3.3. دله الصحية

(23.1) %(1...) ...3 11.1 رعاية  - 

 % 321.2 31.2 % 17.1 73.1 73.3 الحمادي

 % 71.3 31.2 % 1.1 3..31 311.7 المستشف  السعودي األلماني

 % 331.1 3.3.7 % 33.3 133.3 1..73 اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع اإلتصاالت

 % 73.1 7.131.1 % 1.. 72.7..7 7.112.2 االتصاالت

(321.3) 31.2 إتحاد إتصاالت  - (21.2)  (311.2)% 

(7.1.1) زين السعودية  1... - (311.3)  - 

(27.2) (3)عذيب لالتصاالت  (77.1)  21.3 % (21.1)  21.. % 

 % 13.1 3.333.1 % ..31 ..7.132 7.311.2 اإلجمالي

مارس(  13(     أرباح الربع الرابع )السنة المالية تنتهي في 3)  
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 7132نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخع للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليور ريال(

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع التأمين

 (%24.5) 212.3  %160.5 160.3 61.5 التعاونية

 (%9.8) (6.3) (%86.7) (6.9) (3.7) متاليف إيه أي جي العربي

 (%3.4) 7.5  %27.3 7.3 5.7 جتيرا تكافع

 - (24.7)  %209.8 8.9 2.9 مالذ للتأمين

 - 12.0 - (93.0) 13.8 ميدغلف للتأمين

  %74.0 5.1  %30.5 8.8 6.8 أليانت إس إف

 (%11.8) 16.1  %467.2 14.2 2.5 سالمة

  %22.4 26.3  %57.9 32.2 20.4 والء

 (%53.8) 44.7  %178.3 20.7 7.4 الدرع العربي

 (%15.7) 2.5 (%43.8) 2.1 3.8 ساب للتكافع

 (%46.4) 17.5  %462.9 9.4 1.7 سايكو

 (%63.7) 10.0 (%90.0) 3.7 36.5 وفا للتأمين

 (%62.1) 17.4  %362.4 6.6 1.42 إتحاد الفليج

  %0.9 9.3  %22.3 9.4 7.7 األ لي للتكافع

 - (0.01) - 0.7 (8.3) األ لية

 - (4.5)  %29.6 4.9 3.8 أسيج

  %7.2 4.8  %60.2 5.2 3.2 التأمين العربية

 (%21.3) 10.3  %476.4 8.1 1.4 االتحاد التجاري

 (%45.0) 9.3 (%93.0) 5.1 72.6 الصقر للتأمين

  %203.4 11.3  %77.8 34.2 19.2 المتحدا للتأمين

 (%82.3) 42.4 - 7.5 (17.7) اإلعادا السعودية

 (%81.0) 193.5 (%49.5) 36.7 72.6 بوبا العربية

 - - -  -  - )موقوفة عن التداول(( 3)وقاية للتكافع

 (%5.9) 36.3  %289.4 34.1 8.8 تكافع الراجحي

 (%34.0) 13.9  %311.7 9.1 2.2 ْتشب

  %86.7 8.7  %22.9 16.3 13.2 اكسا التعاونية

 - 10.2  %91.8 (0.3) (3.9) الفليجية العامة

 (%41.5) 47.8  %133.9 28.0 12.0 بروج للتأمين

  %235.0 4.9  %5.1 16.5 15.7 العالمية

 (%35.6) 16.5  %206.6 10.6 3.5 سوليدرتي تكافع

 (%22.0) 20.1  %148.6 15.7 6.3 الوطنية

 - 11.7 - (4.6) 8.2 أمانة للتأمين

 - 4.5  %31.5 (6.6) (9.6) عناية

 (%24.6) 1.9 - 1.5 (7.4) اإلنماء طوكيو م

 (%48.8) 793.3  %11.6 406.3 364.2 اإلجمالي

(     لم تعلن عن نتائجها المالية.3)  
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 السوق المالية السعودية

 صافي الدخع للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليور ريال(

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع المراف  العامة

  %52.2 42.7  %29.3 65.0 50.3 الغاز

 - (2,084.0) - 4,935.8 (798.3) كهرباء السعودية

 - (2,041.3) - 5,000.8 (748.0) اإلجمالي

 النمو Q4 2016 النمو Q1 2016 Q1 2017 ق اع إدارا وت وير العقارات

  %122.3 24.3  %111.3 54.0 25.6 العقارية

 (%8.4)  61.2  %3.7 56.1 54.1 طيبة

 (%52.3) 114.0  %12.2 83.0 74.0 (3)مكة 

  %15.2 37.7 (%19.8) 43.4 54.2 التعمير

 -  429.0 (%35.7) (19.0) (14.0) إعمار

 (%23.7) 11.4 (%72.6) 8.7 31.8 البحر األحمر

 (%21.3) 79.3 - 62.4 (44.0) (7)جبع عمر

 (%67.5) 37.3 (%79.0) 12.1 57.9 دار األركار

 - 29.8  %7.8 (6.9) (7.5) مدينة المعرفة

  %100.9 24.6  %99.4 49.5 24.8 األندلس

 (%62.9) 848.7  %33.7 343.3 256.8 اإلجمالي

  %104.0 15,038.6  %38.0 30,714.4 22,260.0 إجمالي السوق

  م مقارنة بنفس الفترا من العام الهجري الساب .3113ربيع اآلخر  11(    أرباح الربع الرابع المنتهي في 3)

  م مقارنة بنفس الفترا من العام الهجري الساب .3113جمادى اآلخرا  71(    أرباح الربع الثاني المنتهي في 7)
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 السوق المالية السعودية

 إخالء المسؤولية

مالميمة وممديمريمهما وممو مفميمهما ال ال بذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أر محتوى المعلومات المذكورا  في  ذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإر شركة البالد

 .عن ذلكجة يقدمور أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأر محتويات التقرير وال يتحملور ب ريقة مباشرا أو غير مباشرا أي مسؤولية قانونية نات

األغمرال دور الممموافمقمة المفم ميمة  ممن ال يجوز إعادا نسخ أو إعادا توزيع أو إرسال  ذا التقرير ب ريقة مباشرا او غير مباشرا ألي شفص آخر أو نشره كليًا أو جمتئميمًا ألي غمرل 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأر  ذه المعلومات ال تشكع توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التفاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتفذه المستثمر بناًء عل   ذا التقرير سواًء كار كليًا أو جتئيًا  و مسؤوليته الكاملة وحده

سمتمشمار اسمتمثممماري ممؤ مع قمبمع   مليس الهدف من  ذا التقرير أر يستفدم أو يعتبر مشورا أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أر يتحق  مستقبال. لذلك فإننا نمنمصما بمالمرجموع إلم

 .االستثمار في مثع  ذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتب ة بهذا التقرير.

 

 13311–12تصريا  يئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

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

 1333 – 711 – 33 – 122+ اإلدارا العامة:

 1113 – 332 – 311 الهاتف المجاني:
 

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

 6280 – 290 – 33 – 122+   اتف:
 
 

 إدارا الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 33 – 122+   اتف:

 

 

 إدارا األبحاث والمشورا
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 33 – 122+   اتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 33 – 122+   اتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 33 – 122+   اتف:

 إدارا األبحاث والمشورا

 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 33 – 122+   اتف:

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

 تركي فدع 

 مدير  إدارا األبحاث والمشورا

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 فري  األبحاث

Researchteam@albilad-capital.com 
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