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0 

 

 % 0232أرباح الشركات ترتفع بنحو 

 3102في التسعة أشهر من عام 

سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية نموًا في األرباح المجمعععة لعلعربعع 

% مقارنة بالربع المماثل معن العععام السعابعفز   عفع ت        0.31بنسبة  3102الثالث من عام 

% عن الفترة المقابلة معن العععام العمعاذعي  بعتلع  بعلع عت 0232أرباح التسعة أشهر بنحو 

معلعيعار  23313“  تعدا  ” األرباح الصافية للشركات المدرجة في السوق المالية السععوديعة 

 مليار ريا  في التسعة أشهر األ لى3 388..ريا  خال  الربع الثالث من العام الحالي   

 

حققت أغلب القطاعات القيادية في السوق السعودية  تقدمًا في أرباح الربع الثعالعث معن 

العام الحالي بالمقارنة  مع نفس الفترة من العام الماذي3  ال ي ا   عطعاا العبعنعو   عو 

% .2.3% إلعى 8334أكثر القطاعات مسا مة في أرباح السوق  إن انخفضت حصته من 

خال  التسعة أشهر من العام الحاليز كما انخفضت مسا مة  طاا المواد األساسية من 

% بعفعضعل 0833% إلعى 32.%ز حقف  طاا المرافف العامة طفرة  معن 3438% إلى .3

األرباح االستثنائية في شركة الكهرباء السعوديةز  يرجع السبب الرئيسي  راء   تا النمعو 

الكبير  و تحقيف شركة الكهرباء السعودية مكاسب استثنائية جعراء شعطعب ر عيعد حسعا  

 ريا  في الربع األ   من  تا العام 3  331مديونية رسوم البلديات بقيمة 

 

 يوذح الجد   التالي يبين الت ير في أرباح القطاعات خال  التسع أشهر معن  عتا العععام 

 مع مسا متها ألرباح السوق اإلجمالية3

 ملخص

يستعرض  تا العتعقعريعر نعتعائعج الشعركعات العمعدرجعة فعي السعوق العمعالعيعة 

  مقارنتها بنفس الفترة من العام السابف3 3102السعودية  للربع الثالث 

 نمو األرياح المجمعة للسوق )مليار ريا (

 المسا مة إلى اإلجمالي         افي الدخل )مليون ريا (       افي الدخل )مليون ريا (   

 1M 3104 1M 3102 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102 القطاا

 %3438 %3.31 % 431 34..32.2 232...30 %0831 20231.. 2.3.032  طاا المواد األساسية

 %034 %032 % 433 0.83.33 0.28032 %38334 2.831 03034  طاا الطا ة

(138.)  طاا السلع الرأسمالية  (138)  - 33133 .232 (4232)% 132% 130% 

 %138 %133 %(0233) 28134 81830 %(033) 03331 03232  طاا الخدمات التجارية  المهنية

 %.13 %030 %(0133) .2003 134.. %(0234) 3.432 28231  طاا النقل

(.13)  طاا السلع طويلة االجل  (3232)  - 4138 (003.)  - 130% 131% 

 %131 %038 %(3.31) 22832 0.12332 %(.223) 32232 23333  طاا الخدمات االستهالكية

(01233)  طاا اإلعالم  3232 - (00133)  3132 - -130% 130% 

 %.13 %131 % 32. 23234 44138 %(0.322) 34333 23332  طاا تج ئة السلع الكمالية

 %138 %132 % 3134 23038 30232 %04831 03332 3231  طاا تج ئة األغتية

 %233 %230 % 0238 3.21.31 3.2.331 %4831 0.31233 12830  طاا إنتاج األغتية

 %131 %031 % 331 2033. 0831. %334 31331 32433  طاا الرعاية الصحية

 %133 %133 % 0132 04034 02338 %132 33. 233  طاا االد ية

 %.2.3 %8334 % 233 28.28832 22.34134 %0832 00.22232 1.13033  طاا البنو 

(81133)  طاا االستثمار  التمويل  34033 - (21234)  48031 - -133% 132% 

 %31. %233 % 3031 2.13832 3231..3 %2838 3.83131 1131..0  طاا االتصاالت

 %032 %333 %(0331) 0.82233 0.22830 %(0338) 23432 1833.  طاا التأمين

 %0833 %32. % 1830 03.32132 .4.8233 %431 3.21134 .8.13.3  طاا المرافف العامة

 %.13 %033 %(2231) 28033 0.02238 %(3232) 80833 38230  طاا إدارة  تطوير العقارات

 %01131 %01131 % 0232 88032... 12832..2 %0.31 23.13433 32.20233 السوق

أسبوعًا مع الكميات 33حركة مؤشر تدا   لع   
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  3102نتائج الربع الثالث

 

 السوق المالية السعودية

  افي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريا (

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا المواد األساسية

(81311)  8323 تكوين  - 0.32 (2132)  - 

 %(31) 8232 01238 %23.  33333  .333 مبكو

 %(03) 3432 2032 %02  334.  2321 بى سى آى

 % 22 0134. 82231 %034  383311  012383 معادن

 %(.2) 0338 2133 %(31)  2332  08328 أسال 

 %(82) .133 04033 %(84)  01311  31311 (0)اليمامة للحديد

(08384)  3330 انابيب السعودية  - 043. 238 (21)% 

(24312) كيمانو   (131)  22% (4832)  (0331)  .1 % 

 %(3) 81230 330 %2  01431  01034 بتر كي 

 % 03 .08.23 02.111 %00  ..3.2  3.321 ساب 

 % 4 0430. 24234 %0  383..0  0.4333 سافكو

 % 233 33..2 1331 %22  01034  01231 التصنيع

(8333)  3320 جبسكو  - 0032 (0133)  - 

 % 033 4234 2131 %308  .083  832 زجاج

 %(0) 22382 .2.30 %(3)  24303  243.3 اللجين

 %(30) 833 34. %348  1330  1308 فيبكو

 % 33 232 832 %31  4348  8388 أنابيب

(21313) نماء للكيما يات  (3313)  12% (.832)  (.34)  11 % 

(.838)  0333 معدنية  - 3833 (138)  - 

 %(20) 01133 08332 %(82)  30318  80303 ال امل للصناعة

(080311) مجموعة السعودية  334311  - 2131 414 - 

 % 23 28132 34330 %33  04330  01.32 الصحراء

 %(.) 0.31.33 0.22238 %02  48834  34.32 ينسا 

(30331)  ناعة الورق  (230)  .4% (2430)  (0232)  42 % 

(8138) سبكي  العالمية  03034  - 0033 322 - 

 % 0 .33233 338312 %01  31.380  0.1301 المتقدمة

 - 33... .4138 %080  2.0312  03.304 كيان السعودية

 %(01) 8438 30333 %2  02302  04341 الواحة

 %(3.) 00331 2.383 %(12)  1343  01320 اسمنت حائل

(02314)  03343 اسمنت نجران  - 0013.2 (01312)  - 

 %(31) 41383 021321 %(83)  01338  23310 اسمنت المدينة

 %(41) 22333 030344 %(.3)  03330  21311 اسمنت الشمالية

(.833) اسمنت ام القرى  3300  - (0333.)  21331 - 

 %(48) 04332 .8423 %(21)  3133  1233 اسمنت العربية

 %(20) 13308 232314 %(.8)  31303  34320 اسمنت اليمامة

 %(33) 284 208 %(32)  231.  313 األسمنت السعودي

 %(83) 0.8341 202303 %(34)  30338  41383 اسمنت القصي 

 %(43) 332 233 %(42)  32  028 اسمنت الجنو 

 %(82) 332 833 %(1.)  0.311  13311 اسمنت ينبع

 %(88) 11311 024311 %(42)  08311  83311 اسمنت الشر ية

(03302)  231 اسمنت تبو   - 31321 (3331)  - 

 %(.8) 23343 43324 %(40)  33.8  08311 اسمنت الجوف

 % 2 32.2.1 2...30 %03 20231.. 2.3.0 اإلجمالي

سبتمبر( 21(     أرباح الربع  الرابع )السنة المالية تنتهي في 0)  
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  3102نتائج الربع الثالث

 

 السوق المالية السعودية

  افي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريا (

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا الطا ة

(032) المصافي  (1328)  223. % (333)  032 - 

(300) بتر  رابغ  214  - (08433)  2.338 - 

 %(.3) 31232 0.80338 %(.13.)  41330  .20332 البحري

 %(20) 3030 2832 % 131  0.33  0.30 الدريس

 % 4 .0.83 0.280 % 38334  2.831  03034 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا الخدمات التجارية  المهنية

(0033) طباعة  ت ليف  (833.)  41% (232)  (22301)  (23832)% 

 %(431) .2.33 80038 %(4)  02138  02133 التموين

 %(0233) 28134 81830 %(0) 03331 03232 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا السلع طويلة االجل

(.2338) مجموعة السريع  (81382)  (21)% (23332)  (2233.)  (08138)% 

(2321)  دق  (2342)  32% (.331)  (02302)  (4130)% 

 % 333 31343 3.310 %028  2338  0330 العبداللطيف

 %(4133) 3.310 23323 %(.1)  1331  3.323 الز ردي

(8343)  2308 مجموعة فتيحي  - (1323)  31382 - 

(.13) اإلجمالي  (3232)  (881)% 4138 (003.)  - 

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا النقل

 %(3832) 3031 4.31 %(48)  332  03323 سيسكو

 %(.383) 82233 3.032 %(02)  04130  012321 الخدمات األرذية

 %(0432) 01432 03234 %(.3)  4232  330.. الجماعي

 % 3132 8133 2238 %013  .083  2322 بات 

 %(233) 03231 02231 %(132)  .833  83313 بدجت السعودية

 %(0133) .2003 134.. %(.0) 3.432 28231 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا السلع الرأس مالية

(33323) أسترا الصناعية  333.  - (3233)  3132 - 

 %(8232) .323 01331 %01  32331  30301 بوان

 % 0030 2231 3132 %1  00388  01381  ناعات كهربائية

(38383) الخضري  (333.1)  3.% (01.33)  (4332)  2133 % 

(..843) الخ ف السعودي  (21333)  04% 3138 (2333)  - 

 - - - - - - )مو وفة عن التدا  (( 0)الكابالت 

(3300) االحساء  (33..)  (24)% (0133)  138. - 

(.2233) اميانتيت  4380  - (2033)  (3231)  (2338)% 

 %(238) 00132 00833 %(02)  21311  28341 البابطين

 %(3231) 3132 4132 %(1.)  0321  03301 الفخارية

 %(1830) 833 2332 %(14)  1302  2312 مس 

(132)  ادرات  (01341)  (08)% (0133)  (3332)  (03034)% 

(138.) اإلجمالي  (138)  011% 33133 .232 (4232)% 
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  3102نتائج الربع الثالث

 

 السوق المالية السعودية

  افي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريا (

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا تج ئة السلع الكمالية

(81302)  8318 شاكر  - 2131 (.333)  - 

(3.32) %238  3430  433 إكسترا  .333 - 

 % 30. 1231 .43. %.  33321  30314 ساكو

 % 4134 3134 .033 %22  1300  4342 ساسكو

 % 0.34 40332 30138 %02  38433  30231 جرير

 - - - %(11)  43.8  443.3 (0)الحكير

 % 32. 23234 44138 %(01) 34333 23332 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا إنتاج األغتية

 % 1333 0.14230 33338 %243  31.  02133  افوال

(1322)  فرة  (.333)  03% (.33)  (0232)  (4038)% 

 - - - %.  0318.  28328 (0)سدافكو 

 % 234 0.44138 0.40032 %1  442  44832 المراعي

 %(3334) 3032 4.31 %(04)  .0.3  3338 حلواني إخوان

 %(8331) 82333 2312. %(81)  02322  3.343 ناد 

 %(1331) 338 3.314 %4  .038  0381 جاكو

(00333) تبو  ال راعية  (08382)  (3.)% (33348)  (01322)  0838 % 

(13.1) األسما   (231.)  01% (31322)  (34381)  0031 % 

(3341) الشر ية للتنمية  (8342)  01% (00324)  (03302)  (233)% 

 %(.323) 32331 48343 %(43)  00382  ..233 الجوف

 %(3833) 34. 0032 %2  4343  4381 جازادكو

 % 0238 3.21.31 3.2.331 %48 0.31233 12830 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا الخدمات اإلستهالكية

 %(3.31) 8.131 42331 %(31)  023311  0.2311 الطيار

 %(.223) .203 03033 %(8.)  1311  333.1 مجموعة الحكير

 %(0.33) 2238 1130 %(81)  03310  31340 د ر

(133) 331 %(28)  1320  1382 شمس  - 

 % 3831 2231 3834 %3  31311  .0131 الخليج للتدريب

 %(433) 03333 04330 %(3)  34312  31331  رفي لألغتية

 %(3.31) 22832 0.12332 %(28) 32232 23333 اإلجمالي

 1M 3102 النمو 1M 3104 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا اإلعالم

(33341) (0)تهامه  333 001% - - - 

(1343.) األبحاث  التسويف  3333 023% (00133)  - 3132 

(01233) اإلجمالي  3232 - (00133)  - 3132 

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا تج ئة األغتية

 % 00332 .3.031 .02333 %204  031343  24301 أسواق ا العثي 

 %(2231) 3130 .233 %(41)  2330  .3230 أسواق الم رعة

(.33) أنعام القابضة  (2322)  (041)% (132)  (0233)  - 

 % 3138 432 334 %23  3338  032 ثمار

 % 3134 23038 30232 %048 03332 3231 اإلجمالي

مارس(  20(     أرباح الربع الثاني )السنة المالية تنتهي في 0)  
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  3102نتائج الربع الثالث

 

 السوق المالية السعودية

  افي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريا (

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا البنو 

 %(333) 3.123 2.181 %.8  0.122  231 الرياض

 %(232) 448 231 %83  .33  040 الج يرة

 % 8031 0.131 .2313 %42  23.38  30138 استثمار

 %(3233) 0.111 0.20830 %.2  242  .3433 األ  

 %(131) 2.011 2.024 %(0)  0.110  0.101 السعودي الفرنسي

 %(033) .2.38 ..2.3 %1  0.1.2  113 سا 

 % 833 3.21333 .3..3.3 %2  22333  23032 العربي

 %(332) 01..2 2.104 %(3)  .0.21  0.280 سامبا

 % 132 .4.44 4.121 %02  3.343  3.111 الراجحي

 % 3333 20433 3.433 %1  38.30  .3323 البالد

 % 2133 0.830 0.003 %28  383  203 اإلنماء

 % 230 2.384 2.121 %.  3.034  0.143 اال لي

 % 233 28.28832 22.34134 %08 00.22232 1.13033 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا اإلستثمار  التمويل

 % 01.38 .3132 1312 %310  13.3  3330 متطورة

(8.301) عسير  838  - (.230)  3.32 - 

(1334)  13114 الباحة   - 1313 3(3.)  - 

(238314) المملكة  382338  - (23138)  31331 - 

(81133) اإلجمالي  34033 - (21234)  48031 - 

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا االد ية

 % 0132 04034 02338 %1  333.  2333 الد ائية

 % 0132 04034 02338 %1 33. 233 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا الرعاية الصحية

 %(831) .00033 002328 %30  323.3  0.383 الكيميائية

 % 2033 32.33 0.033 %33  2432  8138 المواساة

 % 2831 32031 022 %34  243.1  413.1 دله الصحية

 %(8.32) 4331 03131 %(3)  32311  32333 رعاية

 % 3234 22330 43382 %08  .3233  31322 الحمادي

 %(3131) 333333 322313 %(81)  41312  11348 المستشفى السعودي األلماني

 % 331 2033. 0831. %4 31331 32433 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا اإلتصاالت

 % 0138 2.333 04..4 %.0  3.430  3.302 االتصاالت

(04432) إتحاد إتصاالت  (02833)  (3)% (08238)  (33233)  (34234)% 

(344) زين السعودية  2  - (.88)  32 - 

(313.0)  03324 (0)عتيب لالتصاالت  - - - - 

 % 3031 2.13832 3231..3 %28 3.83131 1131..0 اإلجمالي

مارس(  20(     أرباح الربع الثاني )السنة المالية تنتهي في 0)  
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  3102نتائج الربع الثالث

 

 السوق المالية السعودية

  افي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريا (

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا التأمين

 %(238) .34.3 32..3 %(88)  0313202  3.23328 التعا نية

(833) متاليف إيه أي جي العربي  (01322)  (084)% (0338.)  (3138.)  (2332)% 

 % 3331 .3331 0.32.3 %2  43.2  4321 ج يرة تكافل

(03338) %222  0030  032 مالذ للتأمين  33 - 

(83133) 3334 %1  41303  41313 ميدغلف للتأمين  - 

 % 3231 38331 01324 %34  .231  4320 أليان  إس إف

 % 34431 33324 0832 %033  33312  328. سالمة

 % 3232 00333 1031 %00  .8832  21311  الء

 % 332. 4433 2433 %38  32302  0.323 الدرا العربي

 %(2430) 3312 1328 %(33)  3314  3323 سا  للتكافل

 %(33.) 2232 8134 %(4)  04321  02322 سايكو

(.233)  3421.  فا للتأمين  - 8134 232 (1232)% 

(1332) إتحاد الخليج  3310  - 234 08322 ..3. % 

 % 3031 3130 3830 %32  341.  230 األ لي للتكافل

(348.) األ لية  2304  - (303..)  2313 - 

 % 0131 03383 033.1 %(04)  2312  832 أسيج

(0341) التأمين العربية  23.2  - 2342 03342 38131 % 

 % .823 8131 2832 %(21)  04341  32301 االتحاد التجاري

 %(234.) 0133 03233 %(23)  2338  34344 الصقر للتأمين

(3302)  3431.1 المتحدة للتأمين  - ..33 3133 (233.)% 

(1332)  3320 اإلعادة السعودية  - (3231)  3132 - 

 %(34.) 21133 82233 %(02)  .30431  341323 بوبا العربية

 % 00238 022313 43324 %11  3.320  31332 تكافل الراجحي

 % 0231 3432 32383 %(.0)  23.1  1384 ْتشب

 % 3.32 82341 22314 %02  03331  00301 اكسا التعا نية

 % 433 0334 0832 %(22)  8342  4314 الخليجية العامة

 % 831. .213 8230 %0.0  32311  333. بر ج للتأمين

 %(3034) 23382 8038 %(.3)  3.0.  03330 العالمية

 % 3134 8230 3231 %21  01331  .0831 سوليدرتي تكافل

 % 4132 2034 0.34 %3  33.  313. الوطنية

 % 132 32. 234 %3.  08343  2310 أمانة للتأمين

(4334) عناية  1322  - (3032)  (132)  3438 % 

(0301) اإلنماء طوكيو م  (2332)  (018)% (01324)  (1314)  3233 % 

 %(0331) 0.82233 0.22830 %(03) 23432 1833. اإلجمالي
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  3102نتائج الربع الثالث

 

 السوق المالية السعودية

  افي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريا (

 % 0232 88032... 12832..2 %0.31 .23.1343 32.20233 إجمالي السوق

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا المرافف العامة

 % 2433 08033 01232 %.3  2.322  21322 ال از

 % 1330 03.831 4.223 %.43  3.34031  .8.13 كهرباء السعودية

 % 1830 03.32132 .4.8233 %431 3.21134 .8.13.3 اإلجمالي

 النمو 1M 3104 1M 3102 النمو Q2 3104 Q2 3102  طاا إدارة  تطوير العقارات

 %(333) 1130 1330 %(82)  31341  24331 العقارية

 %(0230) 02333 30038 %(33)  .4832  33.1. طيبة

 - - - %(2)  014311  008311 (0)مكة 

 %(8132) 02832 33331 %32  8334  2230 التعمير

 %(338.) 8231 31831 %(43)  32  41 إعمار

(03321)  01331 البحر األحمر  - 2238 (133)  (00331)% 

(41321)  42323 (3)جبل عمر  - - - - 

 % 131 32332 302333 %4.  31134  003382 دار األركان

(1303) مدينة المعرفة  (00341)  (3.)% (.30)  (323.)  (38231)% 

 % 2430 01238 2431 %133  34383  34322 األندلس

 %(2231) 28033 0.02238 %(38) 80833 38230 اإلجمالي

  ع مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري السابف082.3شوا   31(   أرباح الربع الثاني المنتهي في 0)
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 السوق المالية السعودية

 إخالء المسؤ لية

ماليعة  معديعريعهعا  معوالعفعيعهعا ال ال بتلت شركة البالد المالية أ صى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المتكورة  في  تا التقرير   حيحة  د يقة  مع ذل  فإن شركة البالد

 3عن ذل جة يقدمون أي ذمانات أ  تعهدات  راحة أ  ذمنًا بشأن محتويات التقرير  ال يتحملون بطريقة مباشرة أ  غير مباشرة أي مسؤ لية  انونية نات

األغعراض د ن العمعوافعقعة العخعطعيعة  معن ال يجوز إعادة نسخ أ  إعادة توزيع أ  إرسا   تا التقرير بطريقة مباشرة ا  غير مباشرة ألي شخص آخر أ  نشره كليًا أ  جع ئعيعًا ألي غعرض 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن  ته المعلومات ال تشكل تو ية بشراء أ  بيع أ راق مالية أ  التخاذ  رار استثماري3

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتخته المستثمر بناًء على  تا التقرير سواًء كان كليًا أ  ج ئيًا  و مسؤ ليته الكاملة  حده

سعتعشعار اسعتعثعمعاري معؤ عل  عبعل ى مليس الهدف من  تا التقرير أن يستخدم أ  يعتبر مشورة أ  خياًرا أ  أي إجراء آخر يمكن أن يتحقف مستقبال3 لتل  فإننا نعنعصعح بعالعرجعوا إلع

 3االستثمار في مثل  ته األد ات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهتا التقرير3

 

 1.011–22تصريح  يئة السوق المالية ر   

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital3com البريد االلكتر ني:

 ...1 – 312 – 00 – 144+ اإلدارة العامة:

 1110 – 004 – 11. الهاتف المجاني:
 

 إدارة األ و 
 abicasset@albilad-capital3com البريد االلكتر ني:

 43.1 – 311 – 00 – 144+   اتف:
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital3com البريد االلكتر ني:
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 إدارة األبحاث  المشورة
 research@albilad-capital3com البريد اإللكتر ني:
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 capital3com/research-www3albilad المو ع على الشبكة:
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 abicctu@albilad-capital3com البريد االلكتر ني:

 4321 – 311 – 00 – 144+   اتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد االلكتر ني:
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