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0 

 

 % 01أرباح الشركات ترتفع بنحو 

 9102في النصف األول من عام 

خالل النصف األول من العام الحاليي  أعيتينيش الشيركيات اليميدرجية فيي السيوق اليميالييية 

السعودية عن قوائمها المالية لتمرة األولى وفقًا لمعايير الميحياةياية اليدولييية بياةيتيثينيا  

الانوك وشركات التأمين والتي ٌألزمش بتطايق المعايير الدولية منذ فترة طويتة  ونتج عين 

عمتية التحول إعادة تاويب القوائم المالية عن فترات المقارنة فضال عن المركز االفتتاحيي 

 .9102لتمركز المالي كما في األول من يناير 

ةجتش الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تراجعًا في األرباح المجمعة لتيربيع 

% مقارنة بالربع المماثل مين اليعيام السيابيق  وقيفيزت        01.1بنساة  9102الثاني من عام 

% عن الفترة المقابتة من العام الماضي وبذلك بتغش األربياح 01أرباح النصف األول بنحو 

ميتيييار رييال خيالل  92“  تيداول” الصافية لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية 

 متيار ريال في النصف األول. 62الربع الثاني من العام الحالي و 

باةتثنا  قطاع االتصاالت  حققش القطاعات الرئيسية األخرى في السوق الميالييية تيراجيعيًا 

في أرباح الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضيي  وييرجيع 

الساب األةاةي ورا  النمو الكاير في أرباح النصف األول إلى تيحيقيييق شيركية اليكيهيربيا  

السعودية مكاةب اةتثنائية جرا  شطب رصيد حساب مديونية رةوم اليايتيدييات بيميايتي  

 متيار ريال. 6.2

فيما يتعتق بمساهمة القطاعات  ال يزال قطاع الانوك هو أكثر القطاعات مساهيمية فيي 

% خالل النيصيف األول مين اليعيام 80% إلى 86.1أرباح السوق وإن انخفضش حصته من 

% وحيقيق 92.0% إلى 92.2الحالي  كما انخفضش مساهمة قطاع المواد األةاةية من 

% بفضل األرباح االةتثنائية في شركية 03% إلى 3قطاع المرافق العامة طفرة كايرة من 

الكهربا  السعودية  ويوضح الجدول التالي ياين التغير في أرباح القطاعات خالل الينيصيف 

 األول من هذا العام مع مساهمتها ألرباح السوق اإلجمالية : 

 متخص

يستعرض هذا اليتيقيريير نيتيائيج الشيركيات اليميدرجية فيي السيوق اليميالييية 

 ومقارنتها بنفس الفترة من العام السابق. 9102السعودية  لتربع الثاني 

 نمو األرياح المجمعة لتسوق )متيار ريال(

 المساهمة إلى اإلجمالي        صافي الدخل )متيون ريال(      صافي الدخل )متيون ريال(   

 H0 9102 H0 9102 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 القطاع

 %92.0 %92.2 %3.2 08.212.8 08.120.1 %(92.1) 2.188.1 1.208.9 قطاع المواد األةاةية

 %0.0 %9.8 %(82.9) 283.2 0.902.1 %(90.1) 812.9 202.8 قطاع الطاقة

 %1.9 %1.2 %(23.2) 18.2 390.6 %(10.1) 92.8 068.9 قطاع الستع الرأةمالية

 %1.8 %1.6 %(02.1) 993.1 922.8 %(02.2) 001.9 089.9 قطاع الخدمات التجارية والمهنية

 %1.2 %0.9 %(91.2) 822.1 210.2 %(06.1) 988.6 912.1 قطاع النقل

(2.2) 81.0 قطاع الستع طويتة االجل  - 21.9 80.2 (81.3)% 1.0% 1.0% 

 %0.1 %0.8 %(96.1) 689.0 293.1 %(02.3) 308.9 312.6 قطاع الخدمات االةتهالكية

(29.2) قطاع اإلعالم  1.8 - (92.2)  98.1 - -1.0% 1.18% 

 %0.8 %0.3 %99.6 218.1 232.2 %1.10 882.3 882.3 قطاع تجزئة الستع الكمالية

 %1.3 %1.3 %1.6 021.2 066.6 %2.1 12.1 18.1 قطاع تجزئة األغذية

 %9.3 %3.1 %(02.1) 0.911.2 0.698.3 %(6.2) 0.106.1 0.126.1 قطاع إنتاج األغذية

 %0.9 %0.3 %(1.2) 260.0 266.1 %(03.9) 922.0 302.9 قطاع الرعاية الصحية

 %1.3 %1.3 %02.2 063.8 092.2 %36.2 63.8 32.8 قطاع االدوية

 %80.1 %86.1 %(0.6) 99.220.0 93.301.8 %(9.8) 00.396.3 00.622.9 قطاع الانوك

(68.8) قطاع االةتثمار والتمويل  992.9 - 2.1 311.8 - 1.1% 1.2% 

 %1.9 %2.2 %03.2 8.218.0 8.183.8 %93.2 9.961.1 0.102.1 قطاع االتصاالت

 %0.3 %0.2 %(08.2) 202.6 132.2 %(38.2) 312.2 828.9 قطاع التأمين

 %03.1 %3.1 %322.9 2.921.9 0.602.1 %1.9 9.922.8 9.926.1 قطاع المرافق العامة

 %1.2 %0.2 %(63.2) 329.0 113.3 %(62.2) 912.1 229.2 قطاع إدارة وتطوير العقارات

 %011.1 %011.1 %01.1 66.222.8 61.212.2 %(01.1) 96.229.6 91.206.1 السوق

أةاوعًا مع الكميات 69حركة مؤشر تداول لي   
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )متيون ريال(

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع المواد األةاةية

(09.2)  09.6 تكوين  - 08.8 (90.2)  - 

 %(11) 90.8 016.0 %(22)  01.9  11.3 ماكو

 %(93) 01.8 98.1 %(6)  09.6  03.9 بى ةى آى

 %23 239.0 326.6 -  362.6  020.9 معادن

 %(16) 1.9 66.2 %(22)  1.6  31.2 أةالك

 - - - %(26)  02.9  22.2 (0)اليمامة لتحديد

 %66 02.2 00.2 -  2.2  3.1 انابيب السعودية

(92.8) -  9.2  1.0 كيمانول  (3.1)  12% 

 %(2) 311.9 392.8 %(32)  039.3  911.1 بتروكيم

 %08 1.281.9 2.121.2 %(96)  3.216.2  8.261.1 ةابك

 %1 292.2 610.3 %(39)  918.3  319.3 ةافكو

(02.1) %2  23.2  12.6 التصنيع  022.2 - 

(9.6)  9.3 جاسكو  - 2.1 (2.1)  - 

 %012 69.1 96.3 %993  32.2  00.2 زجاج

 - 91.2 9.1 - - - (9)التجين

 %(62) 3.2 1.8 %(21) 1.8  3.2 فياكو

 %021  1.2  1.9 %(29)  3.0  00.9 أنابيب

(30.8) نما  لتكيماويات  (9.6)  29% (63.8)  (2.2)  11% 

(2.8)  00.1 معدنية  - 99.2 (8.2)  - 

 %(96) 21.9 018.0 %(92)  32.6  60.9 الزامل لتصناعة

 %001 311.1 010.1 %(68)  21.1  060.1 مجموعة السعودية

 %01 018.6 062.8 %(08)  11.2  013.8 الصحرا 

 %(01) 263.2 0.022.0 %(68)  386.2  282.8 ينساب

(2.9) صناعة الورق  (3.1)  82% (08.3)  (01.0)  92% 

 %061 060.8 21.2 -  62.1  00.8 ةاكيم العالمية

 %(6) 301.2 336.1 %0  028.6  029.0 المتقدمة

(22.2) %082  989.1  22.3 كيان السعودية  612.6 - 

 %(19) 01.2 62.0 %(21)  9.2  92.1 اةمنش حائل

(8.9)  33.2 اةمنش نجران  - 26.9 2.1 (23)% 

 %(23) 61.9 032.6 %(10)  09.8  28.9 اةمنش المدينة

 %(23) 98.2 20.2 %(13)  1.3  81.2 اةمنش الشمالية

(8.8) اةمنش ام القرى  1.6  - (1.1)  96.6 - 

 %(23) 032.9 322.2 %(26)  36.6  080.1 اةمنش العربية

 %(22) 23.1 922.1 %(21)  09.9  002.3 اةمنش اليمامة

 %(82) 961.2 609.1 %(29)  23.2  982.1 األةمنش السعودي

 %(82) 033.8 982.2 %(63)  63.9  008.1 اةمنش القصيم

 %(28) 022.6 660.9 %(26)  28.6  921.9 اةمنش الجنوب

 %(31) 916.1 331.1 %(61)  11.1  062.1 اةمنش يناع

 %(32) 16.6 033.6 %(92)  36.1  82.1 اةمنش الشرقية

 %(22) 01.1 89.8 %(28)  0.3  90.0 اةمنش تاوك

 %(88) 92.1 82.6 %(68)  01.6  99.2 اةمنش الجوف

 %8 08.212.8 08.120.1 %(31) 2.188.1 1.208.9 اإلجمالي

ةاتمار( 31(     أرباح الربع  الثالث )السنة المالية تنتهي في 0)  

(     لم تعتن نتائجها المالية9)  
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )متيون ريال(

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الطاقة

(1.9) المصافي  (0.1)  - (1.2)  9.1  - 

 %01  22.1  28.8 -  302.1  010.1 بترو راب 

 %(69)  639.1  0.011.1 %(21)  063.2  812.0 الاحري

 %(89)  39.1  62.3 %(32)  01.3  91.6 الدريس

 %(82)  283.2  0.902.1 %(90)  812.9  202.8 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الخدمات التجارية والمهنية

(09.1)  1.8 طااعة وتغتيف  - 8.9 (91.2)  - 

 %(2) 969.8 929.9 %(1)  030.1  080.1 التموين

 %(02) 993.1 922.8 %(02) 001.9 089.9 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الستع طويتة االجل

(92.2)  1.0 مجموعة السريع  - 3.9 (91.0)  - 

(01.3)  1.0 صدق  - (1.6)  (2.6)  - 

 %(6) 92.0 92.8 %2  03.2  09.2 العادالتطيف

(2.1) الزوردي  2.8  - 88.1 91.8 (36)% 

(3.2) %(61)  03.0  92.3 مجموعة فتيحي  96.0 - 

(2.2) 81.0 اإلجمالي  - 21.9 80.2 (81)% 

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع النقل

 %(03) 82.9 63.9 %(02)  98.0  92.1 ةيسكو

 %(91) 922.8 311.1 %(31) 099.3 026.1 الخدمات األرضية

 %2 83.1 32.8 - 32.6 2.0 الجماعي

 %(3) 96.3 92.0 %61 02.0 01.2 باتك

 %(01) 16.0 26.1 %(1) 89.2 82.9 بدجش السعودية

 %(90) 822.1 210.2 %(06) 988.6 912.1 اإلجمالي

( لم تعتن نتائجها المالية0)  

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الستع الرأس مالية

(01.2) أةترا الصناعية  2.1  - 9.9 92.2 - 

 %(23) 31.6 10.1 %(13)  1.2  63.9 بوان

 %09 90.2 02.9 %09  01.2  2.1 صناعات كهربائية

(62.9) الخضري  (96.1)  62% (68.1)  (89.1)  90% 

(6.0)  91.2 الخزف السعودي  - 22.3 2.1 (20)% 

 - - - - - - )موقوفة عن التداول(( 0)الكابالت 

(09.3) االحسا   9.2  - (03.2)  8.6 - 

(08.6)  0.2 اميانتيش  - 9.0 (21.3)  - 

 %0 11.3 22.2 %3  80.9  32.2 الاابطين

 %(60) 91.1 62.6 %(33)  02.0  93.2 الفخارية

 %(28) 8.3 20.2 %(22)  1.8  22.1 مسك

(1.6) صادرات  (03.9)  - (1.2)  (06.1)  - 

 %(28) 18.2 390.6 %(10) 92.8 068.9 اإلجمالي
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )متيون ريال(

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع تجزئة الستع الكمالية

(90.0)  82.1 شاكر  - 26.1 (32.1)  - 

(38.2) %928  83.8  00.1 إكسترا  62.8 - 

 %1 20.0 26.1 %2  81.8  32.0 ةاكو

 %12 00.6 2.9 %88  2.6  8.6 ةاةكو

 %99 322.9 310.8 %02  082.1  092.6 جرير

 %31 300.1 992.8 %8  939.8  993.9 (0)الحكير

 %93 218.1 232.2 %1 882.3 882.3 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع إنتاج األغذية

 %(32) 938.0 329.2 %(01)  992.3  963.6 صافوال

(1.6)  1.2 وفرة  - 1.1  (6.8)  - 

 - - - %(6)  22.9  10.8 (0)ةدافكو 

 %2 0.119.8 282.1 %9  228.0  261.8 المراعي

 %(31) 39.2 82.2 %(23)  09.0  39.2 حتواني إخوان

 %(82) 31.9 62.3 %(92)  96.2  36.2 نادك

 %(22)  1.2 21.3 %(22)  1.2  3.1 جاكو

(8.2) تاوك الزراعية  (9.9)  63% (00.8)  (6.2)  81% 

(2.2) األةماك  (2.3)  8% (02.2)  (01.6)  2% 

(9.1) الشرقية لتتنمية  (3.2)  (26)% (2.1)  (2.6)  (96)% 

 %(61) 06.1 30.2 %(22)  2.2  99.2 الجوف

 %(21) 0.2 8.2 %0  3.2  3.2 جازادكو

 %(02) 0.911.2 0.698.3 %(2) 0.106.1 0.126.1 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الخدمات اإلةتهالكية

 %(92) 381.2 812.2 %(92)  900.2  922.2 الطيار

 %(26) 99.1 26.2 %(01)  08.1  02.6 مجموعة الحكير

 %(3) 61.8 21.6 %06  33.6  92.0 دور

(1.2) 0.2 %(19)  1.9  1.2 شمس  - 

(3.3) الختيج لتتدريب  01.2  - 8.2 02.1 921% 

 %(2) 22.0 019.1 %(09)  83.8  82.6 هرفي لألغذية

 %(96) 689.0 293.1 %(02) 308.9 312.6 اإلجمالي

 H0 9102 النمو H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع اإلعالم

(00.0) (0)تهامه  0.2  - - - - 

(60.2) األبحاث والتسويق  2.1  - (92.2)  - 98.1 

(29.2) اإلجمالي  1.8 - (92.2)  - 98.1 

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع تجزئة األغذية

 %32 030.8 22.8 %83  20.9  82.1 أةواق ع العثيم

 %(02) 89.2 69.2 %(96)  91.3  92.9 أةواق المزرعة

(6.2)  6.1 أنعام القابضة  - 9.9 (01.0)  - 

 %6 8.6 8.3 %61  3.1  9.1 ثمار

 %1 021.2 066.6 %2 12.1 18.1 اإلجمالي

مارس(  30(     أرباح الربع األول )السنة المالية تنتهي في 0)  
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )متيون ريال(

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الانوك

 %(01) 0.126.3 9.302.2 %(92)  182.2  0.082.1 الرياض

 %(99) 832.0 661.1 %98  991.0  022.1 الجزيرة

 %39 211.2 630.8 %00  366.2  390.8 اةتثمار

 %(32) 282.1 0.160.3 %(81)  399.0  632.2 األول

 %(0) 9.011.2 9.092.1 %(8)  0.118.2  0.181.1 السعودي الفرنسي

 %(2) 9.026.0 9.923.3 %(9)  0.092.9  0.060.2 ةاب

 %3 0.202.0 0.622.9 %8  182.0  101.1 العربي

 %(3) 9.619.1 9.628.8 %(3)  0.921.2  0.308.9 ةاماا

 %1 8.819.2 8.122.9 %2  9.010.2  9.160.2 الراجحي

 %30 821.0 361.8 %31  931.1  013.2 الاالد

 %08 212.2 111.8 %02  811.9  812.0 اإلنما 

 %0 6.091.1 6.121.8 %(0)  9.802.8  9.832.2 االهتي

 %(0) 99.220.0 93.301.8 %(9) 00.396.3 00.622.9 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع اإلةتثمار والتمويل

 %82 00.1 2.6 %(98)  2.2  01.1 متطورة

(36.1) %(22)  3.2  06.2 عسير  98.8 - 

(1.3)  1.1 الااحة   - 1.10  (1.3)  - 

(11.1) الممتكة  902.3  - 38.2 386.8 - 

(68.8) اإلجمالي  992.9 - 2.1 311.8 - 

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع االدوية

 %91 063.8 092.2 %32  63.8  32.8 الدوائية

 %91 063.8 092.2 %32 63.8 32.8 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع الرعاية الصحية

 %(06) 13.2 21.2 %(81)  91.6  82.8 الكيميائية

 %99 020.6 039.9 %91  22.3  23.2 المواةاة

 %31 066.1 009.9 %92  21.1  68.0 دله الصحية

 %(29) 36.1 29.8 %(22)  02.6  62.3 رعاية

 %91 63.2 80.1 %98  96.2  91.2 الحمادي

 %(2) 029.9 021.3 %(93)  62.0  28.0 المستشفى السعودي األلماني

 %(0) 260.0 266.1 %(03) 922.0 302.9 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع اإلتصاالت

 %2 8.213.2 8.621.1 %1  9.322.2  9.919.9 االتصاالت

(012.2)  3.9 إتحاد إتصاالت  - 99.2 (369.1)  - 

(391.3) زين السعودية  2.2  - (621.3)  63.9 - 

(61.0) (0)عذيب لالتصاالت  66.8  - - - - 

 %08 8.218.0 8.183.8 %98 9.961.1 0.102.1 اإلجمالي

مارس(  30(     أرباح الربع األول )السنة المالية تنتهي في 0)  
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )متيون ريال(

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع التأمين

 %38 812.0 316.8 %9  981.1  983.2 التعاونية

(2.2) متاليف إيه أي جي العربي  (3.9)  62% (00.3)  (01.0)  01% 

 %36 02.9 09.1 %80  1.2  2.3 جزيرة تكافل

(092.2) مالذ لتتأمين  6.1  - (092.1)  03.2 - 

(02.2) ميدغتف لتتأمين  (802.3)  - (8.8)  (601.3)  - 

 %92 02.2 03.0 %98  2.1  2.3 أليانز إس إف

 %882 31.3 6.6 %833  02.9  3.1 ةالمة

 %33 22.1 60.1 %02  36.2  31.2 وال 

 %082 83.1 02.6 %099  99.3  01.0 الدرع العربي

 %(80) 3.2 2.2 %(32)  0.1  9.1 ةاب لتتكافل

 %(01) 91.2 93.3 %(82)  00.6  90.2 ةايكو

 %(18) 2.2 81.2 %(36)  9.29  8.6 وفا لتتأمين

 %61 09.8 2.1 %(01)  6.21  2.8 إتحاد الختيج

 %91 91.8 02.1 %02  00.0  2.3 األهتي لتتكافل

(6.1) األهتية  8.0  - (03.9)  8.1 - 

 %80 00.6 1.9 %61  2.2  8.8 أةيج

 %26 1.1 6.3 %23  3.2  9.0 التأمين العربية

 %389 33.9 2.6 %300  96.0  2.0 االتحاد التجاري

 %(20) 09.0 031.2 %(11)  2.1  61.1 الصقر لتتأمين

 %(0) 20.2 29.8 %(32)  92.8  83.9 المتحدة لتتأمين

(1.2) اإلعادة السعودية  03.8  - (92.2)  91.2 - 

 %3 019.6 022.2 %81  086.1  018.9 بوبا العربية

 %092 26.9 33.9 %21  80.0  98.8 تكافل الراجحي

 %36 01.2 08.1 %(02)  2.1  00.1 ْتشب

 %32 30.0 99.1 %62  08.1  2.6 اكسا التعاونية

 %89 00.1 2.2 %(3)  00.3  00.2 الختيجية العامة

 %20 66.1 38.2 %93  92.1  99.2 بروج لتتأمين

 %(02) 93.2 92.9 %(82)  2.0  03.6 العالمية

 %19 93.2 03.1 %32  09.2  2.6 ةوليدرتي تكافل

 %090 93.8 01.2 %10  2.2  8.9 الوطنية

(1.2) أمانة لتتأمين  (0.1)  22% (1.8)  (2.8)  - 

(6.6) عناية  (3.6)  32% (06.0)  (01.1)  33% 

(01.1) اإلنما  طوكيو م  (2.6)  30% (01.3)  (6.1)  21% 

 %(06) 202.6 132.2 %(36) 312.2 828.9 اإلجمالي
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل لتشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )متيون ريال(

 %01.1 66.222.8 61.212.2 %(01.1) 96.229.6 91.206.1 إجمالي السوق

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع المرافق العامة

 %81 019.1 23.3 %28  32.1  93.1 الغاز

 %322 2.022.8 0.883.2 %(1.6)  9.930.2  9.989.1 كهربا  السعودية

 %322 2.921.9 0.602.1 %1.9 9.922.8 9.926.1 اإلجمالي

 النمو H0 9102 H0 9102 النمو Q9 9102 Q9 9102 قطاع إدارة وتطوير العقارات

 %82 22.2 82.2 %(62)  01.1  89.1 العقارية

 %(08) 001.6 091.6 %(92)  68.8  28.8 طياة

 - - - %(1)  62.0  62.9 (0)مكة 

 %(63) 11.2 012.2 %(22)  86.3  039.1 التعمير

 %(23) 02.3 998.2 %(16)  36.8  931.2 إعمار

(2.0)  30.2 الاحر األحمر  - 23.1 3.1 (26)% 

 - - - %822  63.1  2.6 (9)جال عمر

 %(22) 93.0 010.0 %(26)  00.1  83.9 دار األركان

(2.9)  1.6 مدينة المعرفة  - 0.1 (02.0)  - 

 %66 22.1 82.2 %00  92.2  98.2 األندلس

 %(68) 329.0 113.3 %(62) 912.1 229.2 اإلجمالي

هي مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري السابق.0831رجب  92(   أرباح الربع األول المنتهي في 0)  

.9102يونيو  31(    تمثل أرباح شهرين وثمانية عشر يومًا والمنتهية في 9)  
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 9102نتائج الربع الثاني 

 

 السوق المالية السعودية

 إخال  المسؤولية

ماليية وميدييرييهيا وميواليفيييهيا ال ال بذلش شركة الاالد المالية أقصى جهد لتتأكد من أن محتوى المعتومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة الاالد

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

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرةال هذا التقرير بطريقة مااشرة او غير مااشرة ألي شخص آخر أو نشره كتيًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  .المساقة من شركة الاالد المالية

 كما نتفش االنتااه بأن هذه المعتومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار اةتثماري.

 .يعتار أي إجرا  اةتثماري يتخذه المستثمر بناً  عتى هذا التقرير ةواً  كان كتيًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكامتة وحده

سيتيشيار اةيتيثيمياري ميؤهيل قيايل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتار مشورة أو خياًرا أو أي إجرا  آخر يمكن أن يتحقق مستقاال. لذلك فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 .االةتثمار في مثل هذه األدوات االةتثمارية

 تحتفظ شركة الاالد المالية بجميع الحقوق المرتاطة بهذا التقرير.

 

 11011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 الاالد المالية
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 clientservices@albilad-capital.com الاريد االلكتروني:

 2111 – 913 – 00 – 222+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 111 الهاتف المجاني:
 

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

 2911 – 921 – 00 – 222+  هاتف:
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com الاريد االلكتروني:

 2962 – 921 – 00 – 222+  هاتف:

 

 

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

 2961 – 921 – 00 – 222+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عتى الشاكة:

 

  إدارة الوةاطة
 abicctu@albilad-capital.com الاريد االلكتروني:

 2931 – 921 – 00 – 222+  هاتف:

 

 المصرفية االةتثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com الاريد االلكتروني:

 2962 – 921 – 00 – 222+  هاتف:

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@albilad-capital.com الاريد اإللكتروني:

 2961 – 921 – 00 – 222+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عتى الشاكة:

 تركي فدعق

 مدير  إدارة األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 فريق األبحاث

Researchteam@albilad-capital.com 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research
file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

