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أ علنت رشكة امسنت الاميمة عن النتاجئ املالية ال ولية للربع ال ول من العام احلايل حيث حققت الرشكة 

% عن 9241% عن الربع املامثل من العام املايض وارتفاع 1400مليون رايل ابرتفاع  972صايف رحب قدره 

مليون رايل بسبب ماكسب احملفظة الاستامثرية ،  911الربع السابق4 فاقت ال رابح توقعاتنا اليت قدرت بـ 

وأ رجعت الرشكة ارتفاع ال رابح مقارنة ابلربع املامثل من العام املايض ا ىل اخنفاض تلكفة املبيعات وزايدة 

% مقارنة ابلربع املامثل 141املاكسب الغري حمققة من احملفظة الاستامثرية عىل الرمغ من اخنفاض املبيعات بـ 

مليون طن مقابل  9401من العام املايض حيث بلغت مبيعات الامسنت خالل الربع ال ول من العام احلايل 

 مليون طن خالل نفس الفرتة من العام املايض4  9421

كام أ رجعت الارتفاع يف ال رابح مقارنة ابلربع السابق ا ىل تسجيل خمصص هبوط الاستامثر يف الربع السابق 

ابل ضافة ا ىل زايدة املاكسب الغري حمققة من احملفظة الاستامثرية يف الوقت اذلي ارتفعت فيه مبيعات 

مليون طن خالل الربع ال ول  9401ا ىل  5190مليون طن خالل الربع ال خري من عام  94.9الامسنت من 

 %4 90أ ي ابرتفاع يقدر بـ  5192من 

مليون  919اذلي حققت فيه الرشكة  5190% مقارنة ابلربع ال ول من 140ارتفع الرحب ال جاميل بنس بة 

% مقارنًة ابلربع السابق 141مليون رايل لنفس الفرتة من العام احلايل، بيامن اخنفض بنس بة  915رايل مقابل 

% مقارنًة ابلربع 5% و141مليون رايل4 كام اخنفض الرحب التشغييل بـ  910اذلي بلغ فيه ا جاميل ال رابح 

 مليون رايل4   911والربع السابق عىل التوايل ليصل ا ىل  5190املامثل من  

 أ برز املس تجدات

 5190أ قر جملس ال دارة خالل امجلعية العامة املنعقدة يف فرباير من العام احلايل توزيع ارابح نقدية لعام 

 % من رأ س مال الرشكة14.مليون رايل واليت متثل  11742رايل للسهم الواحد أ ي مبلغ ا جاميل  .بواقع 

وأ وىص جملس ال دارة يف جلس ته املنعقدة يف أ بريل بتوزيع أ رابح نقدية عن الربع ال ول من العام احلايل  

مايو من العام احلايل  9.مليون رايل بتارخي أ حقية يف  92941رايًل للسهم مببلغ ا جاميل قدره  1472بواقع 

 4 5192يونيو  55واترخي توزيع يف 

 التقيمي والتوصية

حققت الرشكة خالل الربع ال ول من العام احلايل أ رابحًا فاقت توقعاتنا وذكل بسبب اخنفاض تلكفة 

املبيعات ابل ضافة ا ىل زايدة املاكسب الغري حمققة من احملفظة الاستامثرية4 نتوقع أ ن تؤثر الس ياسات 

 احلكومية يف ما خيص الاساكن بشلك أ سايس عىل جحم الطلب املتوقع لال مسنت4 

 للمزيد من املعلومات يرىج التصال عىل: رايًل للسهم وابلتايل نويص بزايدة املراكز4 22412قمينا سهم امسنت الاميمة عند 
 

 تريك فدعق
 مدير ال حباث واملشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 ال دارة العامة:
 1115 .51 99 111+هاتف: 
 .102 071 99 111+فاكس: 

 901صندوق الربيد 
 99099الرايض 

 
 موقعنا عىل الش بكة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 التوصية
 55.85 القمية العادةل )رايل(

 47.95 )رايل( 5192أ بريل  91السعر كام يف 

 16.5% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.3020 رمز تداول

 74.00 أ س بوع )رايل( 25أ عىل سعر لـ 

 42.00 أ س بوع )رايل( 25أ دىن سعر لـ 

 -0.3% التغري من أ ول العام

 335 أ شهر )أ لف سهم( .متوسط جحم التداول لـ 

 9,701 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 2,589 الرمسةل السوقية )مليون دولر(

 202.5 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 9.75% ال مري سلطان محمد سعود الكبري أ ل سعود

 8.37% املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية

 5.53% املؤسسة العامة للتقاعد

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   
2013A 2014A 2015E 2016F 

 8.76 9.27 9.74 8.10 قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والرضائب والاهالك

 5.47 5.83 6.18 5.33 قميه املنشأ ة /الايرادات

 13.26 13.47 14.08 10.86 مضاعف الرحبية

 %6.4 %6.4 %6.4 %6.4 عائد ال رابح

 2.30 2.41 2.53 2.43 مضاعف القمية ادلفرتية

 6.83 6.97 7.11 6.13 مضاعف الايرادات

 %2.0 %2.0 %13.8- %2.2- منو الايرادات
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 نظرة عامة عىل قطاع الامسنت

شهد قطاع الامسنت حاةل من التحسن خالل الربع ال ول من الـعـام احلـايل حـيـث ارتـفـعـت 

% مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض وبدأ  خمزون اللكنكـر ابلـرتاجـع 91مبيعات الربع ال ول بـ 

بهناية مارس يف ا شارة ا ىل حتسن مس توايت الطلب لقطاع الامسنـت مـقـارنـة مبـشـزون شـهـر 

% عن أ قىص حد بـلـغـه يف ديسـمـرب 2مليون طن مرتاجًعا بـ  5142ديسمرب املايض حيث بلغ 

 4  .519% عن ديسمرب 01مليون طن مرتفًعا بـ  5941املايض واذلي بلغ 

% عن الـربـع 1مليون طن ابرتفاع  9142بلغ انتاج الامسنت خالل  الربع ال ول من العام احلايل 

% عن الفـرتة املـقـابـةل 91مليون طن ابرتفاع  9140املامثل من العام املايض بيامن بلغت املبيعات 

 من العام املايض4 

أ ربع رشاكت مدرجة أ علنت عن توسعات ستبدأ  انتاهجا الفعيل خالل العام احلايل، رشكتان مـهنـا 

بدأ ت التشغيل التجرييب خالل الربع ال ول ، حيث بدأ ت امسنت اجلنوبية التشغيل الـتـجـريـيب 

خلط انتاهجا الثالث مبصنع هتامة واذلي من املتوقع أ ن يبدأ  تشغيهل خالل الربع الثالث هذا العـام، 

وكذكل امسنت اجلوف بدأ ت التشغيل التجرييب خلط انتاهجا الثاين واذلي من املتوقـع أ ن يـبـدأ  
  انتاجه الفعيل خالل الربع الثاين من العام اجلاري4

 

 توسعات الطاقة الانتاجية لرشاكت الامسنت 

 

 

 مبيعات االسمنت السنوية للقطاع )مليون طن(

57.255.6
53.3

48.4

42.9
37.9

32.7
30.3

27.026.124.1

20142013201220112010200920082007200620052004

 مبيعات االسمنت الشهرية للقطاع )مليون طن(

 تطورات مخزون الكلنكر الشهرية للقطاع )مليون طن(

5755534741373027252422

0.60.40.6
1.5

1.5
1.2

2.8
3.52.31.71.9

20142013201220112010200920082007200620052004

 م يون  ن الت  ير  م يون  ن التس يما  الم  ية 

 تصدير واستيراد االسمنت 

 المشروع الشركة 

الطاقة 

اإلنتاجية 

 اليومية )طن(

بدء التشغيل 

 مالحظات المتوقع

  -  خط إنتاج جديد اسمنت الشمالية

  6102الربع األول  6,000 مصنع جديد  اسمنت ام القرى

 10,000 خط إنتاج جديد امنت العربية
النصف الثاني 

6102 
 

  تحت الدراسة 10,000 خط إنتاج جديد اسمنت اليمامة 

  تحت الدراسة 5,500 خط إنتاج جديد اسمنت القصيم

 اسمنت الجنوبية

 مصنع اسمنت بيشة 6102الربع الرابع  5,000 خط إنتاج جديد

   6102الربع الثالث  5,000 خط إنتاج جديد
مصنع اسمنت تهامة     

 )بدأ التشغيل التجريبي (

  تحت الدراسة 10,000 خط إنتاج جديد اسمنت الشرقية 

   6102الربع الرابع  5,000 خط إنتاج جديد اسمنت تبوك

 )بدأ التشغيل التجريبي(  6102الربع الثاني  5,000 خط إنتاج جديد اسمنت الجوف

     

 

14.9 15.0 15.7 15.8 16.0 15.8

18.5
19.8 20.1

21.2 21.4 21.6 21.3 20.9 20.5

4.83 4.77

5.41 5.34 5.37
5.08

2.79

4.16

4.70

4.07

5.09

5.59 5.43
5.26

5.81
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 رشكة امسنت الاميمة

مليون رايل وتطور رأ س املـال  52م برأ س مال قدره 9119تأ سست رشكة امسنت الاميمة عام 

 مليار رايل4  2.03حىت وصل ا ىل 

نتاج الامسنت ومش تقاته وال جتار فيـه حـيـث تـنـتـ   يقوم نشاط الرشكة عىل أ ساس صناعة وا 

الرشكة الامسنت العادي والامسنت املقاوم لل مالح وامسنت التشطيبات من خالل مصنعها يف 

فران  نتاجية التصمميية الس نوية لل  مليون طن لكـنـكـر مبـا  2412مدينة الرايض4 وتبلغ الطاقة ال 

% من ا جاميل طاقهتـا .91مليون طن امسنت س نواًي، واس تطاعت الرشكة  انتاج  1452يعادل 

نتاجية خالل عام  مليون  1411مليون طن لكنكر مقابل  .149، حيث انتجت الرشكة 5190ال 

نتـاج4 كـام بـلـغ 9أ ي ابرتفاع قدره  .519طن خالل  % بسبب زايدة كفاءة تشغيل خطوط ال 

نتاج الامسنت   .519مليون طن خالل عام  14.1مقابل  5190مليون طن خالل عام  .240ا 

%4 واكنت مجيع مبيعات الرشكة قد متت يف املنطقة الوسطى من املـمـلـكـة 92أ ي بنقص قدره 

 العربية السعودية، ومل تصدر الرشكة أ ي جزء من مبيعاهتا خارج اململكة4

نتاج رشكة الاميمة من الامسنت واللكنكر  نـتـاج 99% و 1ميثل ا  % عىل التـوايل مـن ا جـاميل ا 
% مـن ا جـاميل 91رشاكت الامسنت يف اململكة4 واس تحوذت الرشكة عىل حصة سوقية تبـلـغ 

 51904مبيعات القطاع لعام 

% من رأ س ..4..متتكل رشكة امسنت الاميمة رشكة منتجات صناعة الامسنت "جبدة" بنس بة 

مال الرشكة، كام تقوم الرشكة بعدة استامثرات يف عدد من الرشاكت متتكل فهيا نسب مـتـفـاوتـة 

 وتعمل يف نشاط انتاج أ كياس الورق اخلاصة بتعبئة الامسنت4

 

% من رأ س مال الرشكة المينية 51برشاء نس بة  5191قامت الرشكة خالل الربع ال ول من عام 

مليون رايل، حيث متتكل الرشكـة الـميـنـيـة  72مليون رايل أ ي ما يعادل  72.السعودية البالغ 

مليون  940السعودية مصنع امسنت ابتيس، الواقع ابلقرب من مدينة عدن وتبلغ طافته التصمميية 

طن من الامسنت س نواًي، ويعترب املصنع يف بداية فرتته التجريبية واليت تأ خرت بسبب الظروف 

  الراهنة اليت متر هبا امجلهورية المينية4

 

 مبيعات االسمنت السنوية  )مليون طن(

5.45

6.316.37
6.01

5.47
5.19

4.36
4.63

3.85
3.57

3.12

20142013201220112010200920082007200620052004

 استثمارات الشركة
 6102قيمة االستثمار بنهاية 

 نسبة الملكية )ألف لاير(

 %33.33 610102 شركة منتجات صناعة االسمنت

 %2.262 0060211 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 %1.126 2 شركة الكيان للبتروكيماويات

 %3.06 0210221 شركة اسمنت حائل

 %61 310121 الشركة اليمنية السعودية لإلسمنت

 مبيعات االسمنت الشهرية )ألف طن(

2.79

1.35

0.52

1.321.40

0.98

0.66

0.080.06

0.61

1.49

20142013201220112010200920082007200620052004

 تطورات مخزون الكلنكر السنوية )مليون طن(

 تطورات مخزون الكلنكر الشهرية  )مليون طن(

486 484

534
505 512

484

266

416
454

380

444
482

501
474

519

1.32 1.26
1.43

1.55
1.70 1.78

2.07
2.20

2.29
2.49

2.65
2.79

2.88 2.82 2.82
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 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(
 - -  4.7.3 ا جامىل الايرادات 
 - -  430.3 تلكفة املبيعات 

 - -  44.1 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع
 - -  512 الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%...1 هامش الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   - - 
 - -  ..31 الاس هتالاكت وال طفاءات

 - -  ..0 اخملصصات
%(868) 1.66.61  1.861 الرحب التشغييل   

 - -  0.1  صاىف مصاريف المتويل 
-  دخل الاستامثر  - - 

 - -  41.1 أ خرى 
 - -  .1836 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

 - -  0.0 الزاكة والرضيبة 

%861 1626186  .1616 صاىف ادلخل   

%37.1 العائد عىل املبيعات   
- - 

 النمو Q1 2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(
 - -  1,147.2 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  298.4 ذمم مدينة 

 - -  175.9 اخملزون 

 - -  91.7 أ خرى 

 - -  1,713.2 ا جاميل ال صول قصرية ال جل 

      

 - -  1,660.1 صاىف املوجودات الثابتة 

 - -  65.2 مرشوعات حتت التنفيذ 

 -   712.9 أ خرى

 - -  2,438.2 ا جاميل املوجودات طويةل ال جل 

 - -  4,151.4 ا جاميل املوجودات 

      

 - -  20.8 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - -  153.9 ذمم دائنة 

 - -  14.8 مرصوفات مس تحقة 

 - -  103.5 أ خرى 

 - -  292.9 مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - -  10.4 دين طويل ال جل

 - -  65.0 مطلوابت غري جارية 

 - -  3,783.1 حقوق املسامهني 

 - -  4,151.4 ا جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 النمو Q1 2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  223.6 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

 - - (301.4) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية

 - -  105.9 التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية

 - -  28.1 التغري يف النقد

 - -  1,147.2 النقد يف هناية الفرتة

 * سب البيا ا  المتا ة

  هائية ل قوائم المالية.ال    تخت ف  ريقة عرض بيا ا  القوائم المالية في التقرير عن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن   تأثير من هذا ا ختالف ع ى ال تيجة
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 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قامئة ادلخل )مليون رايل(
  ..4.4.1  4.411.3  0..4.41  4.134.0  ..4.171 ا جاميل الايرادات 

  ..3.1  330.1  0..34  ...37  ..374 تلكفة املبيعات 

  17.1  ..14  10.1  1..3  ...3 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  8.5  825  813  15812  15822 الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%7.0. هامش الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   .1..%  .4.3%  .1.0%  .1.3%  

  4.1.7  4.1.0  4.4.3  4.4.3  400.3 الاس هتالاكت وال طفاءات

  4.0  1.0  ..1  1.0  1.4 اخملصصات

  6.66.  66...  2863.  85866  8.561 الرحب التشغييل 

  0.0  0.0  ..1   ..4   7.0  صاىف مصاريف المتويل 

  1...  7.4.  ..1.  ..40  40.4 دخل الاستامثر

  44.1  44.0  3.4  ...3  1.4 أ خرى 

  62.61  61168  65268  11165  .8886 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  33.4  34.3  30.0  0..1  0..3 الزاكة والرضيبة 

  61565  68161  8268.  88265  .8356 صاىف ادلخل قبل البنود الغري اعتيادية

  0.0  0.0  41.0  41.0  41.0 بنود غري اعتيادية

  61565  68161  6868.  86865  .8166 صاىف ادلخل القابل للتوزيع

%14.0 العائد عىل املبيعات   1..3%  10.1%  14.7%  14.1%  

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قامئة املركز املايل )مليون رايل(
  0.1...4  4.133.7  0..4.13  ..4.114  4.134.4 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  441.1  411.7  440.4  4..10  414.0 ذمم مدينة 

  111.4  3..13  144.1  4.0.1  4... اخملزون 

  00.4  01.0  ..0.  3..41  ..31 أ خرى 

  552.161  5551166  1588165  1583868  15.6166 ا جاميل ال صول قصرية ال جل 

            

  4.101.0  4.347.0  4.170.7  ...7..4  00.3..4 صاىف املوجودات الثابتة 

  ..73  74.4  70.0  70.7  0.1. مرشوعات حتت التنفيذ 

  141.1  141.7  ..137  1.1..  311.0 أ خرى

  1518265  5581.61  5511863  5515368  .553386 ا جاميل املوجودات طويةل ال جل 

  151.163  .155.16  1586162  .155.56  1588263 ا جاميل املوجودات 

            

  0.0  0.0  40.3  ..10  47.0 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

  414.7  7..43  ..437  410.1  4.0.7 ذمم دائنة 

  10.0  10.1  10.1  ..14  ..11 مرصوفات مس تحقة 

  401.4  401.4  401.0  00.0  01.4 أ خرى 

  .5616  56165  58866  51368  31566 مطلوابت قصرية ال جل 

            

  0.0  0.0  0.0  40.3  44.4 دين طويل ال جل

  ..0.  ..74  0...  1.4.  1.3. مطلوابت غري جارية 

  1511361  3511.68  3563161  3581361  3521168 حقوق املسامهني 

  151.163  .155.16  1586162  .155.56  1588263 ا جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قامئة التدفقات النقدية
  41.3.  700.0  7.4.4  7.7..  4.477.1 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

  07.1.   47.0.   7.0.1  14.0.   7.4.3  التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية

  17.1  4.100.4  1...  117.7   344.0  التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية

  111.3  4.474.4  4..0..4  44.0   ..47  التغري يف النقد

  0.1...4  4.133.7  4.4.  4..4  ..1. النقد يف هناية الفرتة

  هائية ل قوائم المالية.ال    تخت ف  ريقة عرض بيا ا  القوائم المالية في التقرير عن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن   تأثير من هذا ا ختالف ع ى ال تيجة

A ،فع ية :E ،تق يرية :F.متو عة : 
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 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق 4 و تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات  وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون دراج ال سهم املغطاة مضن ا  عالوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

ماكنية الصعود  الهبوط4/التوصية التالية بناًء عىل سعر ال غالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر4 95-1%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  91القمية العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر4 95-1%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 91القمية العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر 4 95-1% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  91القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل لنتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية4

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 1111 – .51 – 99 – 111+ ال دارة العامة:
 1119 – 991 – 111 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 1171 – .51 – 99 – 111+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد ال لكرتوين:

 1115 – .51 – 99 – 111+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 1101 – .51 – 99 – 111+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 1130 – .51 – 99 – 111+  هاتف:
 

 ا خالء املسؤولية

الية ومديراها وموظفهيا ل يقدمون أ ي ضامانت أ و تـعـهـدات  احـة أ و مضـنـًا امل بذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فا ن رشكة البالد

 4بشأ ن حمتوايت التقرير ول يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و جزئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    4ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ل جيوز ا 

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ل تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و لختاذ قرار استامثري4

 4يعترب أ ي ا جراء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جزئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده

ننا ننصح ابلرجوع ا ىل  4ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي ا جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال4 ذلكل فا 

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير4

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

