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�سجل الناجت املحلي احلقيقي ن�سبة منو بحوايل 4.7% يف الربع الأول من عام  2014 مقارنة مع   •
نف�س الفرتة من العام ال�سابق. وقد �ساهم يف هذا الرتفاع الن�ساط القت�سادي الذي �سهده كل 

من قطاعات التعدين وال�سناعات التحويلية والنقل والتخزين والت�سالت  م�سكلني ن�سبة %18 

و 14% و10% على التوايل من اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي.  فيما يلي معدلت ن�سبة النمو يف 

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ح�سب الن�ساط القت�سادي خالل الف�سل الأول من 2014 مقارنة 

مع الف�سل الأول من 2013:

اقت�صاد

املتوقع

املعدالت النمو

 )ن�صبة مئوية(
الن�صاط االقت�صادي

٦.٥

٦.0

٥.٦

٥.٥

3.8

3.٥

3.٥

1.٩

1.٩

1.8

1.7

ال�سناعات التحويلية

النقل والتخزين والت�سالت

الت�سييد والبناء

التعدين والتحجري

جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

منتجو اخلدمات احلكومية

خدمات املال والتاأمني والعقارات وخدمات العمال

الكهرباء والغاز واملاء

الزراعة-الغابات- وال�سماك

خدمات جماعية واجتماعية و�سخ�سية

اخلدمات امل�رصفية املحت�سبة

امل�سدر: م�سلحة الح�ساءات العامة واملعلومات 

�سجل الناجت 

املحلي احلقيقي 

ارتفاعاً بن�سبة 

.%4.7



2

الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل الثاين 2014

Market & Economic Research Division

•   وفيما يلي نتائج القطاعات خالل الفرتة ذاتها:

• القطاع النفطي: �سكل القطاع النفطي ن�سبة 45% من اجمايل الناجت املحلي اال�سمي م�سجالً ارتفاعاً 
بن�سبة 2% يف الربع الأول من عام 2014  مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�سابق وبلغ 327 

مليار ريال �سعودي ) 87 مليار دولر اأمريكي(. 

• القطاع اخلا�ص: �سكل القطاع اخلا�ص حوايل 40% من اجمايل الناجت املحلي االإ�سمي خالل الربع االأول من 
2014 م�سجالً ن�سبة منو 6.4% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2013 وبلغ 28٥ مليار ريال �سعودي ) 7٦ 

مليار دولر اأمريكي(. ويعود هذا الرتفاع اىل منو قطاعات ال�سناعات التحويلية، الت�سييد والبناء، 

واخلدمات املالية والتاأمني والعقارات وخدمات العمال بن�سبة 8.4% و7.٥2% و ٦.14% على التوايل 

يف نهاية الف�سل الأول من عام 2014 مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013. 

• القطاع العام: �سكل القطاع العام ن�سبة 15% من اجمايل الناجت املحلي اال�سمي وقد منى خالل الربع 
االأول من 2014 بن�سبة ٥.4%  يف مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام ال�سابق وبلغ 110 مليار ريال 

�سعودي )2٩مليار دولر اأمريكي(. 

دولر  مليار   4٦( �سعودي  ريال  مليار   173 احلكومي  الإنفاق  بلغ   ،2014 من  الأول  الربع  خالل   •
اأمريكي( م�سجالً ارتفاعا بن�سبة 1٥% مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013. 

اقت�صاد

امل�سدر: م�سلحة الح�ساءات العامة واملعلومات

م�ساهمة القطاعات االقت�سادية يف الناجت املحلي اال�سمي خالل 

الف�سل  االول ل�سنة 2014 )ن�سبة مئوية(

�سجل القطاع 

النفطي ن�سبة 

4٥% من 

اجمايل الناجت 

املحلي الإ�سمي. 

يف حني �سجل 

القطاع اخلا�س 

ن�سبة %40 

والقطاع العام 

ن�سبة %1٥. 
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)يونيو/حزيران( 2014 

مقارنة مع )يونيو/حزيران( 

 2013
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الأغذية وامل�رصوبات

ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز واأنواع الوقود الخرى

النقل

تاأثيث وجتهيزات املنزل و�سيانتها

املالب�س والحذية

الت�سالت

ال�سلع واخلدمات املتنوعة

املطاعم والفنادق

الرتويج والثقافة

التعليم

ال�سحة

التبغ

الرقم القيا�سي العام 

اقت�صاد

امل�سدر: م�سلحة الح�ساءات العامة واملعلومات - اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  البرتولية( يف   )غري  واخلدمات  ال�سلعية  لل�سادرات  االجمالية  القيمة  بلغت   •
االأول من  2014 حوايل 55  الربع  االأولية مل�سلحة االح�ساءات العامة واملعلومات خالل  التقديرات  بح�سب 

مليار ريال �سعودي )14.6 مليار دوالر اأمريكي( م�سجلًة ارتفاعاً بن�سبة  18% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 

2013.  وقد �ساهم يف هذا الرتفاع الذي �سهدته �سادرات منتجات ال�سناعات الكيماوية، اللدائن 

واملطاط وم�سنوعاتها ومعدات النقل بن�سبة ٩.2٥% و22.87% و 18٩.٦% على التوايل مقارنة مع 

نف�س الفرتة من عام 2013 والتي �سكلت 33.8% و32% و 10.2% على التوايل من اإجمايل ال�سادرات 

يف نهاية الف�سل الول من عام 2014. اأما اأبرز الدول امل�سدر اإليها فهي ال�سني، المارات العربية 

املتحدة، �سنغافورة بن�سبة 12% و11% و7% على التوايل. 

• بلغ اإجمايل الواردات يف اململكة العربية ال�سعودية  خالل الف�سل االول من عام 2014 حوايل 152.1 مليار 
ريال �سعودي )40 مليار دوالر اأمريكي( م�سجالً انخفا�ساً بن�سبة 3% مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام ال�سابق.  

ويعود �سبب هذا التدين اإىل النخفا�س الذي �سهده ا�سترياد الآلت واملعدات والجهزة الكهربائية 

واأجزاوؤها بن�سبة 8%، تاله تدين يف ا�سترياد معدات النقل واأجزاوؤها بن�سبة 4.3% ، تاله انخفا�سا يف 

ا�سترياد املعادن العادية وم�سنوعاتها بن�سبة 4.1% وقد �سكلت كل منها ن�سبة 2٦%، 17%، و %12 

من اجمايل الواردات يف نهاية الف�سل الول من عام 2014 على التوايل.   

العربية  اململكة  يف  واملعلومات  العامة  االح�ساءات  م�سلحة  عن  ال�سادرة  االأولية  االح�ساءات  ت�سري   •
اإىل ارتفاع الرقم القيا�سي لكلفة املعي�سة بن�سبة 2.7%  يف نهاية �سهر )يونيو/حزيران( 2014  ال�سعودية 

مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2013 وهي من اأدنى الن�سب امل�سجلة خالل ال�سنوات االأربع املا�سية. فيما 

يلي  ن�سبة ارتفاع جممل املوؤ�رصات املعتمدة يف احت�ساب التغري يف الرقم القيا�سي لكلفة املعي�سة 

مرتافقة مع وزنها: 

ارتفع حجم 

ال�سادرات 

ال�سلعية 

واخلدمات )غري 

البرتولية( بن�سبة 

18% يف حني 

انخف�س اجمايل 

الواردات بن�سبة 

.%3

�سجلت كلفة 

املعي�سة ارتفاعاً 

بن�سبة %2.7 

خالل �سهر 

)يونيو/حزيران(  

2014 مقارنة مع 

نف�س الفرتة من 

العام ال�سابق. 
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• ت�سري الح�ساءات ال�سهرية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأن اإجمايل املوجودات 
يف امل�سارف التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية بلغت حوايل 2،032 مليار ريال �سعودي )٥42 

مليار دولر امريكي( يف نهاية الف�سل  الثاين من عام 2014 لت�سجل منواً بن�سبة 12% مقارنة مع 

نف�س الفرتة من العام ال�سابق. �سجلت القرو�س يف اآخر الف�سل الثاين  من عام 2014  ارتفاعاً 

بن�سبة 12% مقارنة مع نهاية العام ال�سابق لت�سل اإىل 1،21٥ مليار ريال �سعودي )324 مليار دولر 

اأمريكي( م�سكلًة حوايل ٦0% من موجودات امل�سارف التجارية يف اململكة. وقد �سجلت الودائع 

يف نهاية الف�سل الثاين من عام 2014 منواً بن�سبة 12.٦% مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2014 

لت�سل اإىل 1،4٩٥ مليار ريال �سعودي )3٩٩ مليار دولر اأمريكي(.

• بلغت ن�سبة قرو�س القطاع اخلا�س اإىل جمموع الودائع )loan-to-deposit ratio( يف نهاية الف�سل 
الثاين  من 2014  ن�سبة 81.2٦%  متقاربة من ن�سبة 8٥% اأو الن�سبة  الق�سوى امل�سموح بها من قبل 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

مال وم�صارف

• وقد عك�ست الن�سبة املرتفعة لإجمايل قرو�س القطاع اخلا�س اإىل جمموع الودائع التوجه املعتمد 
لدى امل�سارف التجارية يف اململكة لتمويل ال�رصكات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم. وميكن مالحظة 

ذلك من خالل التوزيع الذي �سهده الئتمان امل�رصيف ح�سب الآجال يف نهاية الف�سل  الثاين لعام 

 .2014

من اإجمايل االئتمان االآجل

 )ن�صبة مئوية(
نوعية االئتمان

٥3

1٩

28
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ق�سرية الأجل

ذات الأمد املتو�سط

ذات الأجل الطويل

االجمايل

امل�سدر: م�سلحة الح�ساءات العامة واملعلومات - اململكة العربية ال�سعودية

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

مطلوبات امل�سارف من القطاع اخلا�ص اىل جمموع ودائع القطاع اخلا�ص 

ن�سبة مئوية
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بلغ اإجمايل 

املوجودات يف 

امل�سارف التجارية 

٥42 مليار دولر 

اأمريكي م�سجلًة 

منواً بن�سبة %12.

�سجلت القرو�س 

ارتفاعاً بن�سبة 

12% لت�سل اإىل 

324 مليار دولر 

اأمريكي، يف حني 

�سجلت الودائع منواً 

بن�سبة ٦.%12 

لت�سل اإىل 3٩٩ 

مليار دولر اأمريكي.
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وقد توزع االئتمان امل�رشيف املمنوح للقطاعات االقت�سادية يف نهاية الف�سل الثاين من 2014 على ال�سكل 

التايل: 

مال وم�صارف

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

توزيع االإئتمان النقدي يف نهاية الف�سل الثاين من عام 2014 

ن�سبة مئوية

ا&%$#رة 
٢٠.٢٠	  

ا&-,#+* 
١٢.٥٦	  	  
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٣.٨٥	  
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 JK=L%&ا
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 	ا&QRRرا+*  
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أFUى 
٣٩.٢٢	  	  

•  بلغت الأرباح الرتاكمية للم�سارف التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية حوايل 21 مليار ريال 
�سعودي )٥.٦ مليار دولر اأمريكي( يف نهاية الن�سف الول  من 2014 م�سجلًة زيادة بن�سبة %10.4 

مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013.

�سجلت الأرباح 

الرتاكمية 

للم�سارف 

التجارية 

ارتفاعاً بن�سبة 

.%10.4
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• فيما يلي حركة املوؤ�رصات العامة لتداول خالل الن�سف الأول ل�سنة 2014 مقارنة مع نف�س الفرتة 
ل�سنة 2013 وقد جاءت على ال�سكل التايل: 

امل�سدر: ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

 الن�صف 

االول ل�صنة 

2014 مقارنة 

مع الن�صف 

االول ل�صنة 

2013 )ن�صبة 

مئوية(

نهاية 

الف�صل 

االول 

2014

املوؤ�رشات العامة

30

47

31

٥

٥18

2٩٩

38.٥0

18.٥1

القيمة ال�سوقية لالأ�سهم امل�سدرة )مليار دولر اأمريكي(

Market Capitalization 

القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة ) مليار دوالر أمريكي(
Total Value of  Traded Shares 

عدد الأ�سهم املتداولة )مليار �سهم(

عدد الصفقات املنفذة )مليون(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأ�صواق مالية

ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(

ي�سري التقرير الح�سائي ال�سادر عن ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن اإغالق موؤ�رص تداول   •
يف نهاية الن�سف الأول  ل�سنة 2014 عند م�ستوى ٩،٥13 نقطة م�سجالً ارتفاعاً بن�سبة %2٦.٩ 

مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013. ارتفع اإجمايل �سايف الدخل لل�رصكات املدرجة يف نهاية 

الف�سل الأول  ل�سنة  2014 مقارنة مع نهاية الف�سل الأول من 2013 بحوايل 12% لي�سل 

اإىل10٦.2 مليار ريال �سعودي )28.3 مليار دولر اأمريكي(. 

اأداء ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

امل�سدر: ال�سوق املالية ال�سعودية
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اأ�صواق مالية

بلغ عدد عمليات الكتتاب الأويل خالل الن�سف الأول ل�سنة  2014 اأربع عمليات وجاءت على   •
ال�سكل التايل:  

• فيما يلي اأبرز ن�صاطات ال�رشكات املدرجة خالل الف�صل االأول  ل�صنة 2014: 

در »م�رصف الإمناء« املرتبة الأوىل خالل الن�سف الأول من عام   • عدد ال�صفقات املنفذة: ت�سّ
2014 حيث بلغ عدد ال�سفقات املربمة  ٦00 الف �سفقة، م�سجلًة ن�سبة حوايل ٥3% من اإجمايل 

عدد ال�سفقات املربمة يف قطاع امل�سارف واخلدمات املالية و3% من اإجمايل ال�سوق. تلتها �رصكة 

عذيب لالت�سالت حيث بلغ عدد ال�سفقات املربمة ٥01 األف �سفقة، م�سجلًة  حوايل ٥4% من 

اإجمايل عدد ال�سفقات املربمة يف  الت�سالت و3% من اإجمايل ال�سوق. وقد حّلت يف املرتبة الثالثة 

»دار الأركان« حيث بلغ عدد ال�سفقات املربمة 48٥  األف �سفقة، م�سجلًة ن�سبة 34% من اإجمايل 

عدد ال�سفقات املربمة يف قطاع التطوير العقاري و2.٦% من اإجمايل ال�سوق.

• عدد االأ�صهم املتداولة: ت�سدرت �رصكة »دار الأركان« املركز الأول  خالل الن�سف الول من 
عام 2014 حمافظة على املرتبة ذاتها الذي �سجلتها خالل عام 2013. بلغ عدد الأ�سهم املتداولة  

اإجمايل  خالل الن�سف  الأول من عام 2014 حوايل 4.٥ مليار �سهم، م�سجلًة ن�سبة  ٦4% من 

عدد الأ�سهم املتداولة يف قطاع التطوير العقاري وحوايل 12% من اإجمايل ال�سوق. تالها »م�رصف 

الأ�سهم  عدد  اإجمايل  من   %70 ن�سبة  �سهم، م�سجالً  مليار   3.4 تداول حوايل  مت  الإمناء«  حيث 

املتداولة يف قطاع امل�سارف واخلدمات املالية  و٩% من اإجمايل ال�سوق، حمافظاً على املرتبة ذاتها 

التي �سجلها خالل عام 2013.  وحلت �رصكة »زين ال�سعودية« يف املرتبة الثالثة حمافظًة على 

املركز الذي �سجلته يف 2013 حيث مت تداول 2.٥ مليار �سهم م�سجلًة ن�سبة ٥7% من اإجمايل عدد 

ال�سهم املتداولة يف قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات و٦.٦% من اإجمايل ال�سوق.  

• قيمة االأ�صهم املتداولة: حل »م�رصف المناء« يف املرتبة الأوىل حيث بلغت  قيمة  الأ�سهم 
اإجمايل  ن�سبة ٥1% من  اأمريكي(، م�سجلًة  دولر  مليار   1٦.1( ريال �سعودي  مليار   ٦0.4 املتداولة 

قيمة الأ�سهم املتداولة يف  قطاع امل�سارف واخلدمات املالية و٥% من اإجمايل ال�سوق. تلته �رصكة 

»�سابك« بنحو ٦0 مليار ريال �سعودي )1٦ مليار دولر اأمريكي( م�سجلًة ن�سبة 33.4% من اإجمايل 

تلتها  ال�سوق.  اإجمايل  من  و4.٥%  البرتوكيماوية  ال�سناعات  قطاع  يف   املربمة  ال�سفقات  عدد 

�رصكة »دار الأركان« بنحو ٥٥ مليار ريال �سعودي )14.7٥ مليار دولر اأمريكي( م�سجلًة ن�سبة %44 

من قيمة الأ�سهم املتداولة يف قطاع التطوير العقاري و٥% من اإجمايل ال�سوق حمافظة على 

نف�س املرتبة التي ح�سلت عليها يف نهاية 2013.

امل�سدر: ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

�صعر الطرح

اأ�صهم 

االكتتاب 

)مليون(

اال�صهم 

امل�صدرة 

)مليون(

راأ�س املال 

)مليون ريال 

�صعودي( 

القطاع ا�صم  ال�رشكة

28

10

٥0

3٦

22.٥0

27.٥0

1٦.٥0

8

7٥

٥٥

٥٥

2٥

7٥0

٥٥0

٥٥0

2٥0

التجزئة

ا�سمنت

التجزئة

التجزئة

�رصكة احلمادي للتنمية 

وال�ستثمار

�رصكة ا�سمنت ام القرى

�رصكة جمموعة عبد املح�سن 

احلكري لل�سياحة والتنمية

ال�رصكة ال�سعودية للت�سوق
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اأ�صواق مالية

ال�صعر/

القيمة 

الدفرتية

 P/B Value

العائد على 

ال�صهم )ريال(

EPS )SR(

ال�صعر العائد

P/E Ratio
قيمة اال�صهم 

املتداولة  

)مليون ريال(

اال�صهم 

املتداولة 

عدد ال�صفقات 

املنفذة القيمة ال�صوقية 

)مليون ريال(

2.32

1.8٦

2.3٩

4.17

3.٥3

1.٩٩

2.74

٦.3٩

1.20

1.88

4.44

2.7٥

٥.38

2.28

2.11

2.31

3.٩3

2.44

3.83

2.82

3.08

0.٥0

0.2٦

4.27

0.٦8

1.٩٥

1.24-

1.42

4.30

2.1٥

0.21-

2.30

1٥.1٩

13.7٥

11.1٩

23.41

18.04

31.74

٩4.٦3

2٦.1٦

23.4٦

20.20

٥٥.37

20.14

1٩.30

17.32

32.04

1٦.٥4

27،٩4٥.84

17،٦83.34

11،480.18

24،٥10.1٩

7،12٩.٩7

14،8٦2.٩0

4،٦٦1.31

13،٩48.٦2

1،030.13

13،7٥3.2٥

22،٩73.37

٩،2٩7.00

3،332.٥0

4،8٥٦.80

2،٥٦7.٩7

1٨0,033.3٨

٩12،42٩،٦87

٦٥٩،0٥٦،73٩

٥04،1٦٥،333

477،٩13،1٥٦

22٩،44٦،082

800،7٦7،1٦7

1٥8،3٦2،٥4٥

200،443،2٦4

٦3،01٩،783

317،٥٥٦،134

٥٥1،2٦4،٦13

2٦8،4٥0،٩1٦

48،774،172

12٦،008،7٩2

34،702،87٦

٥,3٥2,3٦1,2٥٩

2٩٥،٦37

181،4٥4

138،44٩

48٦،082

17٥،771

17٩،437

٩3،827

2٦8،٩4٥

13،3٥2

247،427

٦32،887

183،341

٦7،07٩

87،04٦

٦7،888

3,11٨,٦22

٥74،227.8٥

41٦،٩01.17

211،٦٥0.14

11٥،04٥.08

104،0٩٥.28

103،21٥.٩7

٩7،٦٥8.٩4

٦٩،٥٦2.74

٦7،848.3٥

٦1،08٦.43

41،101.02

33،388.٩1

2٦،1٦٦.21

18،٥47.77

4،٦٥3.7٥

1,٩4٥,14٩.٦1

ال�سناعات البرتوكيماوية 

امل�سارف واخلدمات املالية

الت�سالت وتقنية املعلومات

الزراعة وال�سناعات الغذائية

ال�سمنت

التطوير العقاري

�رصكات الإ�ستثمار املتعدد

التجزئة

الطاقة واملرافق اخلدمية

ال�ستثمار ال�سناعي

التاأمني

الت�سييد والبناء

الفنادق وال�سياحة

النقل

العالم والن�رص

املجموع

امل�سدر: ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(   

    

فيما يلي اأبرز املوؤ�رشات املالية لل�صوق املالية ال�صعودية بح�صب القطاعات

االقت�صادية للن�صف االول من عام 2014:

• عمليات اال�صتحواذ يف اململكة العربية ال�صعودية خالل الف�صل الثاين من 
 :Zawya 2014  كما وردت من خالل

بلغ عدد عمليات ال�ستحواذ خالل الفرتة املبينة اأعاله  �ستة بقيمة اإجمالية بلغت حوايل  3٥   •
مليون دولر اأمريكي. مت العالن عن قيمة  ثالث عمليات فقط. ل بد من الإ�سارة اإىل اأن اإجمايل 

العمليات املربمة خالل الن�سف الأول من عام 2014 بلغ 13 بقيمة 202.8 مليون دولر اأمريكي. 

فيما يلي تفا�سيل جممل عمليات ال�ستحواذ خالل الف�سل الثاين من عام 2014 كما ما وردت 

  :Zawya على موقع

بلغ عدد عمليات 

ال�ستحواذ خالل 

الن�سف الأول 

للعام 2014 

�ستة بقيمة 

اإجمالية حوايل 

3٥ مليون دولر 

اأمريكي.
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اأ�صواق مالية

  ح�صة ال�رشكة امل�صتحوذه يف 

ال�رشكة املكت�صبة بعد عملية 

االإ�صتحواذ  )ن�صبة مئوية(  

الن�صبة املُ�صتحوذة خالل 

عملية االإ�صتحواذ

 )ن�صبة مئوية(

قيمة 

عملية 

االإ�صتحواذ

)ماليني(

ال�رشكة املُ�صتحوذة  ال�رشكة املكت�صبة

100

37.٥٥

٥1

100

30

3٥

100

37.٥٥

2.0

100

30

3٥

11.30

غري متوفرة

1.0

22.7

غري متوفرة

غري متوفرة

                                                Al-Enma for Platform Development
والتشييد( البناء  )السعودية، 

                                                       Nayifat Installment Company
املالية( )السعودية، اخلدمات 

                                                             LG Shaker Company
البضائع االستهالكية( )السعودية، 

                                                                             CTM Company
السياحة( املتحدة،  )اململكة 

                                                                                     Total-Maroc
والنفط( الغاز  )املغرب، 

                                      Tania Bottled Water Company
الغذائية واملشروبات( املواد  )السعودية، 

Bawan Wood Industry

الصناعة(  )السعودية، 

 FALCOM Financial Services

املالية( )السعودية، اخلدمات 

 LG Electronics Incorporation

الصناعة( )كوريا اجلنوبية، 

 Al Mousim Travel and Tours

السياحة( )السعودية، 

 Zahid Group Holding

الصناعة(  )السعودية، 

 Abdullatif Alissa Group Holding Company

النقل(  )السعودية، 

Zawya :امل�سدر

مالحظة 

عدت هذه الن�رصة على اأ�سا�س التحليل ال�سخ�سي واملعلومات املتوفرة  للجمهور، وهي عر�سة للتغيري، ول ت�سكل املعلومات الواردة فيها مرجعاً كما ول تعترب هذه الن�رصة 
ُ
اأ

بحثاً او ا�ست�سارة او تو�سية يف جمال ال�ستثمارات. كما اأنها ل ترتب اأي التزام اأو م�سوؤولية على بنك البحر املتو�سط �س.م.ل. الذي ل يقدم بهذا اخل�سو�س اأي �سمان من 

اأي نوع كان �رصيحاً اأم �سمنياً جلهة دقة اأو كفاية اأو اكتمال املعلومات والتحاليل الواردة يف هذه الن�رصة. ول يتحمل اأية م�سوؤولية، مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، ترتتب عن اأو 

تت�سل بالن�رصة احلا�رصة اأو املعلومات الواردة فيها.                  

Market & Economic Research Division


