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 إيقاف التوحيد أثر
 سجلت حيث مايو، 12 تاريخ في 2017 عام من األول للربع نتائجها عن للبتروكيماويات الصحراء شركة أعلنت
 بلغت حيث المحللين، وتقديرات تقديراتنا على متفوقة   ،للصيانة هامصنع إغالق من الرغم على مرتفعة أرباح
 قبل. التوالي على لاير 0.19 و لاير 0.16 البالغة المحللين وتقديرات تقديراتنا مقابل لاير 0.22 السهم ربحية

 لشركة الجديدة التقرير هيكلة جوانب بعض على الضوء نسلط ،2017 عام من األول الربع لنتائج مفصلة مراجعة
 إفصاح في الملحوظة التغيرات بعض هنالك يوجد. توقعاتنا في النظر إعادة إلى ذلك أدى حيث الصحراء،
 لتكون مشترك، مشروع إلى تابعة شركة من الواحة شركة تحويل في يكمن رئيسي التغير أن حيث الصحراء،

 للبتروكيماويات، ومعادن الصحراء شركة) والزميلة المشتركة شركاتها قائمة في الرابعة الشركة بذلك الواحة
 لإلفصاح، الجديدة المعايير مع(. األكريليك لحامض السعودية وشركة لألوليفينات والصحراء التصنيع شركة
 شركة قوائم توحيد إيقاف مع التشغيلية وأرقامها إيراداتها حول تفاصيل على للحصول أقل إمكانية لدينا سيكون
 الشركات من كل   أداء مراقبة نواصل فإننا ذلك، مع. القطاع عن تفاصيل بعض توفر من الرغم على الواحة،
. 2019 - 2017 بين ما للفترة أساسياتها حول المدى طويلة رؤية مع الصحراء لشركة نظرتنا لنستخلص الزميلة
 ربحية مكرر أن حيث مقنعة، تعد الحالية التقييمات أن كما تصحيحا   السهم سعر شهد حيث بالشراء توصيتنا نواصل
 .مرة 14.2 البالغ العام المؤشر ربحية مكرر دون أي مرة 13.3 يبلغ 2017 عام لمجمل السهم

 األول الربع نتائج عناصر أبرز
 الواحة، لمشروع المالية القوائم توحيد إيقاف( 1: يلي فيما 2017 عام من األول الربع نتائج عناصر أبرز تتشكل

 تسجيل في الشركة ستبدأ( 2. األول الربع من ابتداء   الصحراء قوائم مع ،%75 بنسبة الصحراء لشركة المملوك
% 25 حصة تملك) لالستثمارات آرابي بازل شركة مع المشترك والمشروع الزميلة الشركات أرباح من حصتها

 والصحراء التصنيع شركة من كال   أرباح تسجيل سيستمر السابق، في كان كما( 3(. الواحة مشروع في
 من كحصة األكريليك لحامض السعودية شركة وشركة للبتروكيماويات ومعادن الصحراء وشركة لألوليفينات

. بالرئيسية ليست ولكنها تسجيلهم طرق في التغييرات بعض باستثناء ومشاريع مشتركة الزميلة الشركات أرباح
 تسجيلعدم تكرار  خالل من الدخل قائمة في تغيرات إلى أدت قد اإلفصاح طريقة في التغير فإن عام بشكل
 التوحيد، إيقاف بعد الصياغة إعادة في تتشكل المالي المركز في التغيرات أن حين في تشغيلية، رباحاألو يراداتاإل

 األثر ظل في. الزميلة الشركات في االستثمارات قيمة ارتفاع مع الثابتة واألصول القروض مستويات كتقليل
 .التشغيلي الهيكل باستثناء يذكر تأثر بدون األرباح تدفق مصادر تبقى الجديد،

 عام بشكل والمشتركة الزميلة الشركات دخل تحسن
 بنسبة لتنخفض لاير، مليون 71 مستوى بلوغها إلى تشير كانت التي تقديراتنا لاير مليون 96 البالغة األرباح فاقت
 بلغت. لاير مليون 55 البالغة الماضي العام من األول الربع مستويات من علىأ أنها إال ربعي، أساس على% 41

 أساس على% 72 بنسبة بارتفاع لاير مليون 103 مستوىوالمشاريع المشتركة  الزميلة الشركات دخل حصة
 كال   تقليص إلى باإلضافة لألوليفينات والصحراء التصنيع وشركة الواحة أرباح من رئيسي بشكل مدعومة   سنوي
 .لخسائرهم للبتروكيماويات ومعادن الصحراء وشركة األكريليك لحامض السعودية شركة من

 بالشراء التوصية على نبقي التقييم، منهجية في والتغييرات اآلثار
 مكرر لطريقة تفضيلنا إلى أدى مما لدينا، التقييم منهجية لتغيير الطريق مهد قد الجديد الشركة هيكل بأن نعتقد

 بعين األخذ بعد مرة 15.0 عند الربحية مكرر بتحديد قمنا. المخصومة النقدية التدفقات طريقة على الربحية
 شهرا   12الـ متوسط يبلغ كما عامين متوسط وهو مرة 14.3 عند الصحراء لشركة التاريخي التقييم نطاق االعتبار
 أداء وتفوق أول عامل كعامل   التاريخية للمكررات المرجح المتوسط أدى. مفضال   يعد والذي مرة 14.8 مستوى
، كعامل   العام المؤشر أداء على% 10 بنسبة نسبي بشكل القطاع  إلى منهما، لكل   يمتساو وزن تخصيص مع ثان 
 السعر بمراجعة قمنا المذكورة، التقييم افتراضات باستخدام. مرة 15.0 مستوى المستهدف المكرر بلوغ

 لاير، 1.00 تبلغ سهم ربحية إلى باإلضافة مرة 15.0 يبلغ 2017 لعام متوقع ربحية مكرر ليعكس المستهدف،
 أداء في العام التحسن فإن سابقا   ذكرنا كما%. 5.8 يبلغ توزيعات عائد جانب إلى للسهم لاير 15.00 إلى ليصل

 على نبقي. 2019 - 2017 بين ما للفترة ذلك يستمر بأن نتوقع كما اإليجابية، النظرة إلى أدى الزميلة الشركات
 .بالشراء التوصية
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 مايو 28 في سعرال 13.00

 العائد المتوقع لسعر السهم %15.4

 عائد األرباح الموزعة %5.8

 إجمالي العوائد المتوقعة %21.2
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  15.90/8.75

 )مليون لاير( القيمة السوقية 5,704

 )مليون سهم(قيمة المنشأة  4,519

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 439

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  86.1%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  2,276,300

SPC AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2017لعام  األولالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

  صافي الدخل 71 95

 )لاير(ربحية السهم  0.16 0.22
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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              لاير( مليون)ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

األصول متوسط على العائد - - -  اإليرادات - - -   

الملكية حقوق متوسط على العائد %8 %8 %8   - - - **EBITDA 

x12.6 x13.3 x13.7 الربحية مكرر الدخل صافي 416 441 452     

x1.1 x1.1 x1.1 الدفترية القيمة مكرر لاير() السهم ربحية 0.95 1.00 1.03    

- - - **EBITDA / المنشأة قيمة لاير() الموزعة السهم أرباح 0.75 0.75 0.80     

6.2%  5.8%  5.8% (لاير) للسهم الدفترية القيمة 11.80 12.05 12.28  عائد األرباح   

 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك البنكية و الزكاة و اإلهالك** الدخل قبل المصروفات   
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 واضحة صورة: الحالي العام من األول الربع نتائج

 

 حصة بلغت. الواحة شركة لدى الدخل من حصتها تسجيل الصحراء قررت اإلفصاح، طريقة في التغيرات مع
% 72 بنسبة ارتفعت حيث لاير، مليون 103 مستوى الربع خاللوالمشتركة  الزميلة الشركات دخل من الشركة
 .األول الربع خالل المفاجئ الدخل إلى الزميلة الشركات جميع قبل من النسبي التحسن أدى. سنوي أساس على

 %75.0 بنسبة مساهمة: الواحة شركة
 حيث الحالي، العام من األول الربع في الواحة أرباح من حصتها من لاير مليون 32 الصحراء شركة سجلت

 أدى والذي لصيانةل غالقاإل إثر على ربعي أساس على% 47 وبنسبة سنوي أساس على% 13 بنسبة تراجعت
 مواد تكاليف وارتفاع بروبلين البولي أسعار نمو انخفاض مع. التكاليف ارتفاع وسط المبيعات أحجام انخفاض إلى

 و ربعي أساس على% 25 بنسبة الكبير االرتفاع أدى. الهوامش في انخفاضا   بروبلين البولي منتجو شهد اللقيم،
 جانب إلى بروبلين البولي منتجي لدى األسعار فروقات انكماش إلى البروبان أسعار في سنوي أساس على% 47
 البروبان أسعار ارتفاع تعويض من تمكنت قد( الواحة) الصحراء أن المتوقع من. شهري أساس على األسعار تقلب

 .توقعاتنا من أعلى الدخل حصة جاءت حيث جزئيا ،

 %32.6 حصة متالكا: لألوليفينات والصحراء التصنيع شركة
 الربع في لاير مليون 65 مستوى لألوليفينات والصحراء التصنيع شركة دخل من الصحراء شركة حصة بلغت
 ربعي أساس على% 44 بنسبة وانخفاض سنوي أساس على% 22 نسبته بارتفاع وذلك الحالي، العام من األول
 التصنيع شركة أظهرت ،2016 عام في. الماضي العام من األول الربع في لاير مليون 53 مستوى من

 901 مستوى الدخل صافي ليبلغ% 67 بنسبة الدخل نمو إلى أدى والذي الكفاءة رفع أثر لألوليفينات والصحراء
 عام في لاير مليون 541 مستوى من( لاير مليون 293 الصحراء حصة تبلغ) 2016 عام في لاير مليون
 مليار 5.4 مستوى من لاير مليار 5.8 مستوى إلى 2016 عام في% 9 بنسبة اإليرادات ارتفعت بينما ،2015

 .2015 عام في لاير

 % 43.2 حصةامتالك : األكريليك لحامض السعودية الشركة
 ربعي، أساس على% 8 بنسبة نموا   األكريليك لحامض السعودية الشركة دخل من الصحراء شركة حصة شهدت
 مليون 1.2 مقابل الحالي العام من األول الربع في لاير مليون 1.3 مستوى الزميلة الشركة من الدخل بلغ حيث
 األول الربع في لاير مليون 7 البالغة الخسارة بعد الربحية إلى بذلك لتعود ،2016 عام من الرابع الربع في لاير
 تقليص من تمكنت حيث ،2016 لعام جيدا   األكريليك لحامض السعودية الشركة أداء كان. 2016 عام من

 530 مستوى من( لاير مليون 22 الخسارة من الصحراء شركة حصة تبلغ) لاير مليون 50 مستوى إلى خسائرها
 بنسبة نمت أنها حيث لاير، مليار 1.2 مستوى 2016 عام في إيراداتها بلغت كما. 2015 عام في لاير مليون
 .2015 عام في لاير مليار مستوى من% 21

 %50 تبلغ بحصة مشتركة شركة: للبتروكيماويات ومعادن الصحراء شركة
 8 إلى الخسارة من الصحراء شركة حصة تقلص مع خسائر، للبتروكيماويات ومعادن الصحراء شركة سجلت
. 2016 عام من األول الربع في لاير مليون 25 و السابق الربع في مليون 19 مقابل األول الربع في لاير مليون
 تراجع مع ،2016 عام منذ بالتعافي آماال   تعطي للبتروكيماويات ومعادن الصحراء شركة فإن التحسن، هذا مع

 مليون 183 مقابل( لاير مليون 78 منها الصحراء حصة تبلغ) 2016 عام في لاير مليون 155 إلى خسائرها
% 7 قدره بارتفاع أي ،2016 عام في لاير مليون 505 بقيمة إيرادات الشركة سجلت. 2015 عام في لاير

 .2015 عام في لاير مليون 475 بمستوى مقارنة

 2016 عام خالل الزميلة الشركات أعمال ألداء مراجعة
 الدولية، بالمعاير المتعلقة التغيرات إلى باإلضافة المالية، القوائم إعداد طريقة على طرأت التي التغيرات ظل في
 نمو على النظرة تشير. 2016 - 2011 بين ما لألعوام الزميلة الشركات نمو على الضوء يلقي أدناه الشكل فإن

 كال   تكبدتها التي الخسائر أن إال األول الربع وفي سنوي أساس على الزميلة للشركات المجمعة واألرباح اإليرادات
 قد 2015 و 2013 األعوام بين ما للبتروكيماويات ومعادن والصحراء األكريليك لحامض السعودية شركة من

 .للربحية واقترابهم للخسائر تقليصهم ظل في التاريخ من أصبحت

 

شكل 2: إجمالي األرباح من الشركات الزميلة والمشركة )مليون لاير( شكل 1: إجمالي اإليرادات من الشركات الزميلة والمشركة )مليون لاير(

المصدر: تقارير الشركة المصدر: تقارير الشركة

إجمالي اإليرادات األرباح تعكس المعلومات المستخرجة من قوائم الشركات المشتركة والزميلة، وليس حصة شركة الصحراء منها. مالحظة:  

تم تعديل أرباح شركة الواحة للحقوق غير المسيطرة، وذلك بحسب حساباتنا
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 لحامض السعودية وشركة لألوليفينات والصحراء التصنيع شركة) الثالثة للشركات اإلجمالية اإليرادات بلغت

% 10 نسبته بارتفاع أي ،2016 لعام لاير مليار 7.6 مستوى( للبتروكيماويات ومعادن والصحراء األكريليك
 عام في لاير مليون 696 مستوى بلغت المجمعة هاأرباح أن حين في ،2015 عام في لاير مليار 6.9 مقابل

 السنوية، المقارنة خالل من أكبر بشكل ذلك يتضح. 2015 عام في لاير مليون 164 قدرها خسارة مقابل 2016
 ولكنها 2015 عام في لاير مليون 29 قدرها خسارة بلغت الصحراء لشركة الزميلة الشركات دخل حصة أن حيث

 .2016 لعام لاير مليون 205 بقيمة أرباح إلى تحولت
 

 المحاسبية التغييرات فهم: إيقاف التوحيد
 

 عام من األول الربع في المالية البيانات بمقارنة المحاسبية والتغيرات القوائم توحيد إيقاف عملية تفسير يمكن
 .المحاسبية للتغيرات أكثر وضوح على الحصول للمستثمرين يمكن بحيث ،2016 عام من األول والربع 2017

 الدخل قائمة على المحاسبية التغيرات أثر
 على جوهري تأثير له ليس ولكن للمقارنة، صعوبة يشكل مما ،محدودا   الدخل قائمة في التوحيد إيقاف أثر يعتبر

 اآلن من الزميلة الشركات عن معلومات على للحصول محدودة إمكانية لديهم المستثمرين بأن نعتقد. األرباح
 تكاد األرباح تقلب بشأن المخاوف فإن ذلك، مع. والترقب االنتظار األفضل من ولكن ربعي، أساس على فصاعدا  

 عام من األول الربع في وفصلها القوائم توحيد بين ما الفروقات للمستثمرين أدناه 1 الجدول يظهر. ُتذكر ال أن
2017. 

 

 المالي المركزقائمة  على الدمج فصل أثر
 القروض من حصتها استثناء ظل في المالي المركز قائمة في جذرية تغيرات إلى أدى فد الدمج فصل بأن نعتقد

 نتيجة  . االستثمارات دخل من حصتها ارتفاع مع وذلك المالية، قوائمها من بالكامل تمتلكها ال التي الثابتة واألصول
 المعدالت، تكون قد كما 2017 عام من األول الربع بنهاية لاير مليار 3.2 إلى تقلص قد األصول حجم فإن لذلك

 .للمقارنة فائدة أقل االئتمان، ومعدل المالية الرافعة ومعدل األصول على كالعائد

 

 الخالصة
 المدى على األعمال توقعات أن إال لدينا، التقييم نهج تغير إلى أدى قد الصحراء شركة في التوحيد إيقاف بأن نعتقد

 لاير 16.00) لاير 15.00 إلى المستهدف السعر وخفض تقديراتنا بمراجعة قمنا. نفسها تزال ال للشركة الطويل
 .بالشراء التوصية في نستمر أننا إال ،(سابقا  

 

جدول 1: التغيرات في قائمة الدخل لشركة الصحراء بعد إيقاف التوحيد

الربع األول من عام 2017 

توحيد بعد إيقاف ال

الربع األول من عام 2016 

توحيد بعد إيقاف ال

الربع األول من عام 2016 

توحيد قبل إيقاف ال
قائمة الدخل )مليون لاير(

لن يتم تسجيل مبيعات - - 419 المبيعات

لن يتم تسجيل تكلفة مبيعات - - (310) تكلفة المبيعات

- - 109 مجمل الربح/الخسارة

- - (29) مصروفات بيع وتوزيع

- - (21) مصروفات عمومية  وإدارية

- - 49 الربح التشغيلي 

- - 59 صافي الربح /الخسارة التشغيلية من العمليات الرئيسية

ابتداء من عام 2017 سيتم تسجيل حصة الدخل مشروعات مشتركة وشركات زميلة فقط 103 60 21 حصة الشركة في ربح/ خسارة مشروعات مشتركة وشركات زميلة 

(1) (1) (17) مصارف تمويلية 

0 0 0 أخرى

سيتم تسجيل عن مصاريف فوائد أقل كحصة الشركة من الديون فقط 9 8 11 إيرادات تمويلية 

سيتم تسجيل مصاريف عمومية المتعلقة بالشركة فقط (7) (5) 0 مصاريف عمومية أخرى

األثر على األرباح سيكون ضئيالً 104 62 74 صافي الربح/الخسارة قبل البنود االستثنائية

(8) (7) (7) الزكاة

96 55 67 صافي الربح/الخسارة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

ال يوجد تعديل في حقوق الملكية غير المسيطرة 0 0 (13) حقوق الملكية غير المسيطرة

أثر أقل أو تغييرات ضئيلة في األرباح 96 55 55 صافي الربح/الخسارة

0.22 0.12 0.12 ربحية السهم

المصدر: تقارير الشركة

مالحظات

تغير ال
الربع األول من عام 2016 

توحيد بعد  إيقاف ال

الربع األول من عام 2016 

توحيد قبل إيقاف ال
تغير ال

الربع األول من عام 2017 

توحيد بعد  إيقاف ال

الربع الرابع من عام 2016 

توحيد قبل إيقاف ال
قائمة المركز المالي )مليون لاير(

(560) 579 1,139 (859) 869 1,728 النقد وما في حكمه

0 420 420 155 455 300 الودائع قصيرة األجل

(1,168) 1,063 2,231 (1,324) 1,370 2,694 إجمالي الموجودات المتداولة

(2) 314 316 52 336 285 األصول المالية غير المتداولة

(3,258) 349 3,607 (3,156) 531 3,686 ممتلكات، آالت ومعدات

1,271 3,772 2,501 1,411 3,820 2,410 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

(1,998) 4,458 6,456 (1,701) 4,709 6,411 إجمالي الموجودات غير المتداولة

(3,166) 5,521 8,687 (3,026) 6,079 9,105 إجمالي الموجودات

(112) 0 112 (200) 50 250 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

(381) 117 498 (448) 189 637 إجمالي المطلوبات المتداولة

(1,689) 234 1,923 (1,625) 425 2,050 قروض طويلة األجل

0 4,388 4,388 0 4,388 4,388 رأس المال

(457) 507 964 (333) 728 1,062 أرباح مبقاه

(1,047) 5,095 6,142 (900) 5,375 6,275 مجموع حقوق المساهمين

المصدر: تقارير الشركة

لم تعلن شركة الصحراء عن نتائج الربع الرابع من عام 2016  *

جدول 2: التغيرات الرئيسية في بنود قائمة المركز المالي لشركة الصحراء إيقاف التوحيد
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  للبتروكيماويات الصحراء شركة

2017 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنفغير  بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير  تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

ع أو د أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيالخصوص، الرياض المالية ال تتعه

ا هذا التقرير. الرياض المالية تخلي هتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

ويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محت

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

اض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الري

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في هذه 

. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ  وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .عد ولوائح حقوق الطبع والنشرحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواال ي
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