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0 

 

 % 00أرباح الشركات ترتفع بنحو 

 8102في عام 

توراجوعوا فوي احربواح “  تودال ” سَجلت الشركات المدرجة في السووق الوموالويوة السوعووديوة 

% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق،  1.0بنسبة  8102المجمعة للربع الرابع من عام 

.لبذلك بولو وت 8102% عن أرباح العام 00ارتفعت احرباح بنحو  8102لعلى مستوى العام 

 01.00نوحوو “  تودال ” احرباح الصافية للشركات المدرجة في السوق الموالويوة السوعووديوة 

 .8102مليار ريا  خال  عام  22..01مليار ريا  خال  الربع الرابع  ل 

مقارنة  8102حققت أغلب القطاعات القيادية في السوق السعودية  نموآ في أرباح  عام 

 . 8102بأرباح عام 

لال يزا  قطاع البنوك هو أكثر القطاعات مساهمة في أرباح السوق لإن انخفضت حصوتو  

كوموا انوخوفوضوت مسواهوموة قوطواع الوموواد  ,8102عوام  % خوال  8.0.% إلوى 0...من 

% إلوى 1.1%،لحقق قطاع المرافق الوعواموة نومووا مون ..88% إلى 88.8احساسية من 

% بفضل مكاسب استثنائية لشركة الكهرباء السعودية، لالتي ترجع الى شطب رصيد 2.2

 مليار ريا  .  1.0حساب مديونية لرسوم البلديات بقيمة 

 

م  8102ليوضح الجدل  التالي  الت ير في أرباح القطاعات خال  فتور  الوربوع الورابوع لالوعوام

 مع معد   مساهمتها إلى أرباح السوق اإلجمالية:

 ملخص

يستعرض هذا الوتوقوريور نوتوائوج الشوركوات الومودرجوة فوي السووق الوموالويوة 

 لمقارنتها بنفس الفتر  من العام السابق. 8102السعودية  للربع الرابع 

 نمو احرياح المجمعة للسوق )مليار ريا (

 المساهمة إلى اإلجمالي        صافي الدخل )مليون ريا (      صافي الدخل )مليون ريا (   

 8102 8102  النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 القطاع

 %8.8 %0.0 %8..8 1..8,80 0,8.2.8 %...2 821.2 ..02. قطاع المواد احساسية

 %..88 %88.8 %..0 80,2.8.8 82,002.0 %08.2 2,810.1 1...1,8 قطاع الطاقة

(88.1.) قطاع السلع الرأسمالية  (02...)  22.2% (880.8)  (000.2)  10..% -1.8% -1.0% 

 %..1 %1.1 %(01.0) ..08. 81.2. %(0..8) 28.2 ..88 قطاع الخدمات التجارية لالمهنية

 %1.8 %0.8 %(8..8) ..8.0 0,101.1 %(8...) ..81 0.8.0 قطاع النقل

(2..2) قطاع السلع طويلة االجل  (00..)  2..0% (0..8)  (.0.0)  (000.2)% 1.1% -1.1.% 

 %1.8 %..0 %(1.8.) 8.0.0 00.8.,0 %(28.2) 1..2 8.2.8 قطاع الخدمات االستهالكية

(8..) 1.1. قطاع اإلعالم  - (00.0)  11.8 - -1.0% 1.11% 

 %0.8 %..0 %0.0 ..0,880 0,821.1 %8.80 88.2. 01.2. قطاع تجزئة السلع الكمالية

 %1.1 %..1 %21.0 80.2. 11.8. %80.0 022.1 08.1 قطاع تجزئة احغذية

(22.8.) قطاع إنتاج احغذية  .2..8 - 8,028.. .,.8..0 12.8% 8..% ...% 

 %0.8 %0.8 %01.2 2..0,82 0,018.8 %00.8 0.1.. 028.0 قطاع الرعاية الصحية

 %1.8 %..1 %(82.2) 812.1 880.0 %(20.1) ..1. 0.2.1 قطاع االدلية

 %8.0. %0... %8.2 ...02,.. 0.2..,0. %..0. 01,208.2 8,120.1 قطاع البنوك

(0..08) قطاع االستثمار لالتمويل  (822.8)  (00...)% (108.1)  .2..0 - -1.2% 1..% 

 %0.8 %8.1 %1..8 ..20.,0 2,212.0 %0.0. ..80.,8 0,888.8 قطاع االتصاالت

(08.0.) 201.2 قطاع التأمين  - 8,..0.. 0,88..2 (.1.0)% 8.0% 0.1% 

(8..0,28) قطاع المرافق العامة  (1,1.1.0)  (801..)% .,208.1 2,1.1.2 .0.0% 1.1% 2.2% 

 %0.1 %..8 %(18.2) 0,101.2 8...8,0 %(1..0) 8.1. 182.2 قطاع إدار  لتطوير العقارات

 %011.1 %011.1 %00.0 8..22,.01 8..82,.0 %(1.0) 01,000.1 ..82.,01 السوق

أسبوعًا مع الكميات 18حركة مؤشر تدال  لو   
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  8102نتائج الربع الرابع

 

 السوق المالية السعودية

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

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع المواد احساسية

(80) تكوين  (02.2)  (80)% (28)  (028)  (020)% 

(08) مبكو  8. - 01 28 (88)% 

 %(1) .. 2. % .0 02 01 بى سى آى

(.8.) معادن  (011)  28 % (00)  201 - 

 %(20) 82 88 %(.0) 01 08 أسالك

 %(..) .01 088 %(1.) 00 81 (0)اليمامة للحديد

(28) انابيب السعودية  02 - (.1)  00 - 

(2.) كيمانو   (01)  21 % (018)  (88)  2.% 

(.08) بترلكي   .00 - .02 888 08.% 

 %1 1..,08 .02,20 %(00) 221,. 101,. سابك

 %(01) 820 0,1.2 %(22) .2 828 سافكو

 - 202 010 - 88. 0 التصنيع

(2) . جبسكو  - 0. (02)  (802)% 

(8) زجاج  (8)  2. % 88 21 811% 

 %08 0.2 001 % 18 10 2. اللجين

 %(.1) 1 00 %(28) 0 . فيبكو

(2..1) أنابيب  (8.1)  - . 1 8.% 

(282) نماء للكيماليات  2 - (800)  (8)  011% 

(8) معدنية  (01)  - 8. (81)  - 

 %(88) 011 0.2 % 2.. 1 0 الزامل للصناعة

 - .0,11 .8 - 08. .. مجموعة السعودية

 % . 1.. 0.. %(..) 01 022 الصحراء

 %0 22.,8 ...,8 % 88 228 212 ينساب

(1.) صناعة الورق  (..)  0 % (20)  (.8)  ..% 

 %001 2.. .. % 02. .02 8. سبكي  العالمية

 %(.0) 2.0 2.8 %(11) .01 818 المتقدمة

(881) 08 كيان السعودية  - 018 228 ..0 % 

 %(08) 2. .1 %(.2) 1.1 8 الواحة

 %(.8) 02 011 %(.8) . .8 اسمنت حائل

(08) 01 اسمنت نجران  - 082 (88)  - 

 %(12) .0 802 %(8.) .8 2. اسمنت المدينة

 %(22) .1 018 %(11) 01 0. اسمنت الشمالية

(..01) -  1.  8 اسمنت ام القرى  22 - 

 %(2.) .82 01. % 821 02 82 اسمنت العربية

 %(21) 010 18. %(10) 02 1. اسمنت اليمامة

 %(11) .1. 010 %(8.) 012 082 احسمنت السعودي

 %(8.) 818 11. %(.8) 22 88 اسمنت القصي 

 %(12) 28. 821 %(.8) 001 010 اسمنت الجنوب

 %(0.) 00. 182 %(2) 02 .01 اسمنت ينبع

 %(.1) 012 882 %(81) 8 18 اسمنت الشرقية

(88) 1 اسمنت تبوك  - 11 (88)  - 

 %(..) 0. 28 %(.0) 8 01 اسمنت الجوف

 %0 80,2.8.8 82,002.0 %00 2,810.1 ..1,8 اإلجمالي

مارس(  0.(     أرباح الربع  الثالث  )السنة المالية تنتهي في 0)  
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  8102نتائج الربع الرابع

 

 السوق المالية السعودية

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

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع الطاقة

(8) المصافي  2 - (.)  2 - 

 -  1..8.,0  1. % 0..81  2.0  080 بترل رابغ

 %(.1) 811 0,208 %(8.) 812 18. البحري

 %(80) .2 80 %(02) 08 01 الدريس

 %81  1..8,80  0,8.2.8 % ...2  821.2  ..02. اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع الخدمات التجارية لالمهنية

(81) طباعة لت ليف  (.2)  (..)% (..)  (20)  (018)% 

 %(2) 88. 100 %(8) 00 018 التموين

 %(01) ..08. 81.2. %(.8) 28.2 ..88 اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع السلع طويلة االجل

(.2) مجموعة السريع  (00)  8. % (02)  (88)  8% 

(01) .1.1 %(21) . 8 صدق  - 

(..1) العبداللطيف  2 - 80 .1 8.% 

(0) الزلردي  . - 28 .8 (12)% 

(08) مجموعة فتيحي  (81)  (00)% (00)  0 - 

(2..2) اإلجمالي  (00..)  2.% (0..8)  (.0.0)  (081)% 

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع النقل

 %(1.) 10 01 %(28) 2 80 سيسكو

 %(82) 118 282 %(8.) .2 .01 الخدمات احرضية

(81) 0.8 الجماعي  - 0.8 20 (.1)% 

(02) باتك  08 - 02 1. 80.% 

 %(08) 011 021 %(..) 88 8. بدجت السعودية

 %(.8) ..8.0 0,101.1 %(..) ..81 0.8.0 اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع السلع الرأس مالية

(20) أسترا الصناعية  80 - (0.)  18 - 

 %(8.) 20 .00 % 11 02 08 بوان

 %02 12 0. % .8 .8 81 صناعات كهربائية

(8.) الخضري  (.2)  (00)% (000)  (010)  01 % 

(2) الخزف السعودي  (21)  - 81 (02)  - 

(8.1) الكابالت   (.2)  80 % (8.1)  (81)  22 % 

(.0) االحساء  (01)  88 % (.1)  (2)  22 % 

(818) اميانتيت  (.2)  88 % (8..)  (01)  20 % 

 %(1) 0.2 011 %(0) 2. 0. البابطين

(0..1) . الفخارية  - 2. 80 (21)% 

 %(.8) .0 81 % 88 8 . مسك

(.) صادرات  (81)  - (0.)  (000)  - 

(88.1.) اإلجمالي  (02...)  22% (880.8)  (000.2)  10% 
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  8102نتائج الربع الرابع

 

 السوق المالية السعودية

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

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع تجزئة السلع الكمالية

(1.) شاكر  (82)  (08.)% .0 (020)  - 

(8) % 000 18 82 إكسترا  0.1 - 

 %1 0.1 080 %(.) 0. 8. ساكو

 %01 1. 82 %(1.) 0 .0 ساسكو

 %08 828 ..2 % 02 818 801 جرير

 %(01) 882.0 ..0.. %(0) 8.2. ..0. (0)الحكير

 %0 ..0,880 0,821.1 %8 88.2. 01.2. اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع إنتاج احغذية

(002) صافوال  (.8)  02 % (.2.)  0,182 - 

(08) لفر   (.2)  (808)% (81)  (11)  (0.8)% 

 %(0) 801 8.1 %(.0) 18 28 (0)سدافكو 

 %8 8,088 8,0.8 %(.) .10 1.2 المراعي

(02) حلواني إخوان  81 - 18 20 .2% 

(8) 2 نادك  (888)% 0. .1 (18)% 

.(.) جاكو  0 - 10 . (0.)% 

(81) تبوك الزراعية  (00)  .. % (.8)  (.1)  88% 

(01) احسماك  (0.)  (.2)% (.1)  (.0)  (.)% 

(1) الشرقية للتنمية  (.)  0 % (02)  (02)  1.8% 

(8) . الجوف  - 28 82 (28)% 

(8) جازادكو  (1)  (082)% 0 . (2.)% 

(22.8.) اإلجمالي  .2..8 880% 8,028.. .,.8..0 12% 

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع الخدمات اإلستهالكية

 %(0.) 02. .80 %(88) 02 0.0 الطيار

(.8) 1 مجموعة الحكير  - 082 0 (0.)% 

 %(00) 00 008 %(81) 02 80 دلر

(2..0) شمس  1.82 - 1.12 1... (.0)% 

 %81 18.21 8.11. %(01) .2..0 0..02 الخليج للتدريب

 %(8) 811 802 %(.0) 8. 11 هرفي لألغذية

 %(1.) 8.0.0 00.8.,0 %(20) 1..2 8.2.8 اإلجمالي

 8102 النمو 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع اإلعالم

(8) (0)تهام   0 - (.8)  - 1 

(.) .1 احبحاث لالتسويق  - (12)  - .2 

(8..) 1.1. اإلجمالي  (012)% (00.0)  - 11.8 

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع تجزئة احغذية

 %02 11. 888 % 21 022 02 أسواق ع العثي 

 %(1.) 10 08 %(..) 0 02 أسواق المزرعة

(.0) أنعام القابضة  (01)  00 % (0.)  (88)  (018)% 

(2) ثمار  8 - (0)  0 - 

 %21 80.2. 11.8. %80 022.1 08.1 اإلجمالي

مارس(  0.(     أرباح الربع  الثالث  )السنة المالية تنتهي في 0)  
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  8102نتائج الربع الرابع

 

 السوق المالية السعودية

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

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع البنوك

 %08 0.2,. 8..,. % ..8 .02 .80 الرياض

 %(8) 818 828 % 82 .00 018 الجزير 

 %.. 00.,0 .0,11 % 02 18. 18. استثمار

(8.0) احل   .82 8.0 % 0,121 0,..2 81% 

 %0 1.8,. 101,. % .0 .8. .2. السعودي الفرنسي

 %8 011,. 801,. % 02 212 212 ساب

 %2 182,. .8,81 % 08 ..2 121 العربي

 %..1 .1,18 1,112 % 00 .0,80 0,101 سامبا

 %08 0,080 8,082 % 81 .1.,8 8,1.2 الراجحي

 %02 0.8 818 % 8 882 880 البالد

 %.. 8,100 0,118 % .. 121 01. اإلنماء

 %1 0,818 02.,0 % 08 8,112 8,882 االهلي

 %0 ...02,.. 0.2..,0. %0. 01,208.2 8,120.1 اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع اإلستثمار لالتمويل

 %018 0. 08 % 12. 01 8 متطور 

(08) عسير  (.1.)  (828)% (080)  (.8.)  (20)% 

 - . .1.1 - 11.. 1.10 الباحة 

(1.) المملكة  20 - (.11)  22. - 

(0..08) اإلجمالي  (822.8)  (00.)% (108.1)  .2..0 - 

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع االدلية

 %(82) 812 888 %(20) 1. 0.2 الدلائية

 %(82) 812 888 %(20) 1. 0.2 اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع الرعاية الصحية

 %2 0.8 ..0 % 20 0. 02 الكيميائية

 %0. 2.. 812 % 1. 00 22 المواسا 

 %0. 801 881 % 88 .2 18 دل  الصحية

(21) رعاية  .0 - 11 0. 8.% 

 %8. 018 .2 % .00 0. 01 الحمادي

 %(02) 11. .2. %(00) 28 88 المستشفى السعودي احلماني

 %02 2..0,82 0,018.8 %08 0.1.. 028.0 اإلجمالي

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع اإلتصاالت

 %.0 .01,02 8,800 % 82 8,2.0 .8,18 االتصاالت

(21) إتحاد إتصاالت  (088)  (010)% (80.)  (210)  (8.8)% 

(..0) زين السعودية  (.1)  22 % (020)  08 - 

(12) (0)عذيب لالتصاالت  (..)  .0 % (00)  (2)  0.% 

 %.8 ..20.,0 2,212.0 %0. ..80.,8 0,888.8 اإلجمالي

مارس(  0.(     أرباح الربع الثالث )السنة المالية تنتهي في 0)  
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  8102نتائج الربع الرابع

 

 السوق المالية السعودية

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

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع التأمين

(201) 808 التعالنية  - 810 (0.2)  - 

(2) متاليف إي  أي جي العربي  (.2)  (.21)% (88)  (10)  (022)% 

 %88 1. 81 % .0 8 8 جزير  تكافل

(81) مالذ للتأمين  (.2)  (.8)% (011)  (00)  0.% 

 (0ميدغلف للتأمين)

82  -  - 28 - - 

 %.. 1. .8 % 011 01 1 أليانز إس إف

 %088 28 1. %(2) 01 02 سالمة

 %80 0.0 018 % .8 80 .8 لالء

 %.. 018 80 %(2) 8. 1. الدرع العربي

(00) . ساب للتكافل  - 08 (1)  - 

 %(00) 18 18 %(02) 01 08 سايكو

(..) 2 لفا للتأمين  - 1. (..)  - 

 %80 82 .8 %(.0) .0 01 إتحاد الخليج

 %81 1. 88 %(08) 2 8 احهلي للتكافل

 %(10) 01 80 %(02) 8 .. احهلية

(1) أسيج  . - 8 08 002% 

 %2. 01 2 %(2.) 8 . التأمين العربية

 %0. 22 1. % 22 02 01 االتحاد التجاري

 %(88) 80 022 %(82) 0 01 الصقر للتأمين

(.8) .0 المتحد  للتأمين  - 011 .2 (2.)% 

 %211 81 8.. %(18) 02 2. اإلعاد  السعودية

 %(81) 80. 181 %(82) 28 011 بوبا العربية

 %80 022 80 % 2. .. 8. تكافل الراجحي

 %. 0. 1. %(01) 0 00 ْتشب

 %11 1. 1. % 001 .0 2 اكسا التعالنية

 %(0) 08 00 %(2.) 2 01 الخليجية العامة

 %1 82 .8 %(21) 02 1. برلج للتأمين

 %(1) 2. 8. % 8.8 00 . العالمية

(0) .0 سوليدرتي تكافل  - .0 .0 0% 

 %01 1. 2. %(2.) 08 00 الوطنية

(01) . أمانة للتأمين  - 0 (8)  - 

(1) عناية  (1)  (2)% (80)  (01)  .0% 

(0) اإلنماء طوكيو م  2 - (80)  (.)  8.% 

(08.0.) 201.2 اإلجمالي  - 8,..0.. 0,88..2 (.1)% 

(   ل  تتمكن من  نشر قوائمها المالية 0)  
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  8102نتائج الربع الرابع

 

 السوق المالية السعودية

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

 %00.0 8..22,.01 8..82,.0 %(1.0) 01,000.1 ..82.,01 إجمالي السوق

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع المرافق العامة

(.0) .. ال از  - 0.2 082 (0.)% 

(0,882) كهرباء السعودية  (1,180)  (818)% .,1.1 2,018 18% 

(8..0,28) اإلجمالي  (1,1.1.0)  (801..)% .,208.1 2,1.1.2 11% 

 النمو 8102 8102  النمو Q. 8102 Q. 8102 قطاع إدار  لتطوير العقارات

(08) العقارية  .1 - 2. 0.. 81% 

 %(81) 811 828 %(12) 81 12 طيبة

 %(00) 822 800 %(.1) 81 11 (0)مكة 

 %(81) 801 820 % 010 22 8. التعمير

 %(20) .88 200 %(18) 081 81. إعمار

(12) 02 البحر اححمر  - 01 (21)  - 

(28) جبل عمر  (10.)  (22.)% 22 (210)  - 

 %080 .11 810 % 221 80. 2. دار احركان

(88) .0 %(81) 2 1. مدينة المعرفة  - 

 %80 008 08 %(1) 01 02 احندلس

 %(.1) 0,101.2 8...8,0 %(.0) 8.1. 182.2 اإلجمالي

هو مقارنة بنفس الفتر  من العام الهجري السابق.0..0محرم  1.(   أرباح الربع الثالث المنتهي في 0)  
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 السوق المالية السعودية

 إخالء المسؤللية

مالويوة لموديوريوهوا لموو وفويوهوا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكور   في هذا التقرير  صحيحة لدقيقة لمع ذلك فإن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أل تعهدات صراحة أل ضمنًا بشأن محتويات التقرير لال يتحملون بطريقة مباشر  أل غير مباشر  أي مسؤللية قانونية نات

احغوراض دلن الومووافوقوة الوخوطويوة  مون ال يجوز إعاد  نسخ أل إعاد  توزيع أل إرسا  هذا التقرير بطريقة مباشر  ال غير مباشر  حي شخص آخر أل نشره كليًا أل جوزئويوًا حي غورض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

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

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أل جزئيًا هو مسؤلليت  الكاملة لحده

سوتوشوار اسوتوثومواري موؤهول قوبول ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أل يعتبر مشور  أل خياًرا أل أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نونوصوح بوالورجووع إلو

 .االستثمار في مثل هذه احدلات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 18011–2.تصريح هيئة السوق المالية رق  

 البالد المالية

 

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

 0888 – .81 – 00 – 022+ اإلدار  العامة:

 1110 – 002 – 811 الهاتف المجاني:

 
 إدار  احصو 
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترلني:

 2881 – 801 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدار  الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكترلني:

 2810 – 801 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 إدار  احبحاث لالمشور 
 research@albilad-capital.com البريد اإللكترلني:

 2811 – 801 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترلني:

 28.1 – 801 – 11 – 966+  هاتف:

 

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

 2812 – 801 – 11 – 966+  هاتف:

 إدار  احبحاث لالمشور 

 research@albilad-capital.com البريد اإللكترلني:

 2811 – 801 – 11 – 966+  هاتف:

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

 تركي فدعق

 مدير  إدار  احبحاث لالمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 أحمد عبدالكري  

 محلل مالي 

A.alsaihati@albilad-capital.com 

 

 فريق احبحاث

Researchteam@albilad-capital.com 

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