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وفقا لخطط وتقدٌرات الشركة، والمعطٌات الخارجٌة ( معادن) هذا العرض  على بٌانات قد تشتمل على توقعات مستقبلٌة لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ٌحتوي 

تتضمن هذه البٌانات سرد لبعض المخاطر خاصة بفترة مرحلٌة متغٌرة  ترتبط بتوقٌت اعداد واصدار هذا التقرٌر؛ ولذلك جرى التنوٌه بعدم . وأوضاع األسواق

وعلٌه فإن الشركة ال تلتزم وال تعتزم  تحدٌث . االعتماد علٌها من قبل المستثمرٌن، حٌث توجد العدٌد من العوامل  التً قد تؤثر على هذه البٌانات بشكل جوهري

 .التوقعات المستقبلٌة فً هذا العرض سواء كان ذلك نتٌجة  لمعلومات جدٌدة أو أحداث مستقبلٌة أو غٌر ذلك

 

اب أو وكٌل بٌع أسهم كتتأٌعد هذا التقرٌر  ضمن مسؤولٌات الشركة  الذاتٌة و لم ٌتم مراجعته أو تدقٌقه أو الموافقة علٌه من قِبل أي مستشار مالً  أو  مدٌر ا

باإلضافة إلى . ة بهاخاصاالكتتاب أو بنك متلقً لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب ُعٌن من قِبل الشركة، باعتباره منتجا اعالمٌا للشركة لتوفٌر المعلومات ال

ساسا ألي قرار ل أذلك، فقد أُعد هذا العرض بشكل موجز ومختصر وال ٌحتوي على كافة التفاصٌل الجوهرٌة، وعلٌه فإن هذا التقرٌر بحد ذاته ال ٌنبغً أن ٌشك

 .استثماري

 

ي ضمانات صرٌحة أو ل أالبٌانات واآلراء  الموجودة فً التقرٌر ٌعتقد أنها موثوقة لدرجة متقدمة وتم الحصول علٌها  من مصادر ٌعتقد انها موثوقة ولكن ال تمث

كما ال ٌوجد أي التزام على الشركة لتحدٌث أو تعدٌل أو تغٌٌر هذه المعلومات أو إشعار . ضمنٌة تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البٌانات واآلراء

 . ت غٌر دقٌقةصبحمستخدمٌن هذا التقرٌر إذا كانت تلك المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقدٌرات المتضمنة فً التقرٌر، قد تغٌرت فً وقت الحق أو أ

 

ألمور الضرٌبٌة ك انوصً بشدة مستخدمً هذا التقرٌر بالحصول على االستشارات الخاصة المستقلة الالزمة فٌما ٌتعلق بأي قرار استثماري ومالً وقانونً، وكذل

كما أن التحلٌالت وجمٌع اآلراء والتحلٌالت فً هذا التقرٌر تستند على افتراضات وبتغٌرها ستتغٌر . والمحاسبٌة أو القضاٌا التنظٌمٌة التً تعرض فً هذا التقرٌر

ال ٌشتمل هذا التقرٌر على أي ضمانات حول االداء المستقبلً  ألي أدوات استثمارٌة أو  ائتمانٌة أو عمالت أو نسب أو أي قٌاسات . البٌانات والتحلٌالت مباشرة

ه هذ وعالوة على ذلك، فان أداء الشركة فً الماضً لٌس بالضرورة مؤشرا على نتائجها المستقبلٌة، وعلٌه تخلً الشركة مسؤولٌتها تجاه استخدام. اقتصادٌة

 .البٌانات من قبل أي جهة

  

، كما ال تشكل ادنال ٌجوز نشر هذه البٌانات أو توزٌعها أو نقلها أو إعادة إصدارها بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صرٌحة من إدارة شركة مع

 .هذه المادة عرضا تسوٌقٌا للبٌع أو الشراء فٌما ٌتعلق باألوراق المالٌة واالسهم
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 الُمستقبلية الواردة في هذا التقريرالتطلعات إخالء المسؤولية فيما يخـص 



 رؤيـتــنـا
عالمً مستوى على تعدٌن شركة .. معادن تكون أن 

 رسـالـتـنـا
خالل من السعودٌة للصناعات ثالثة كركٌزة التعدٌن لقطاع الفعالة التنمٌة رٌادة 

 ألصحاب المعدنٌة الثروات قٌمة لتعظٌم وذلك العالمٌة الممارسات أفضل اعتماد

 المصالح
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 االفتتاحية 

 المديفربن صالح للمهندس خالد 
  

 وكبير المدراء التنفيذينالرئيس 

 

   

  



4         

 2015األول مقارنة بـ الربع  2016األول الربع مالمح أبرز 

  

 .وٌعود ذلك بشكل رئٌسً النخفاض اسعار السلع% 17ملٌون لاير سعودي، بانخفاض قدره  2,273بلغت اإلٌرادات ►

وارتفاع هامش ، %5، بانخفاض قدره لاير سعوديملٌون  898 (EBITDA) واالطفاءاالرباح ما قبل االعباء التموٌلٌة، الضرائب، االستهالك بلغت ►

 %.  39إلى % 34من (EBITDA) واالطفاء االرباح ما قبل االعباء التموٌلٌة، الضرائب، االستهالك 

 %.36وذلك بانخفاض ملٌون لاير سعودي  185بلغ صافً الربح ►

 %.3ملٌون لاير سعودي، بارتفاع حوالً  364العملٌات إلى ارتفع صافً النقد الناتج من ►

 .٪9منتجات الفوسفات، بزيادة من الف طن  600بيع ►
 .م2015يقاف تشغيل مصنع األمونيا في الربع األول من العام إ٪ وذلك بسبب 348األمونيا، بزيادة تصل إلى من الف طن  206بيع ►
 %.9، بارتفاع *األلمنيومالف طن من  216بيع ►
 %.3ألف أوقية من الذهب وذلك بارتفاع  40بيع ►

 

 تشغيمياًً

 .للدرفلةباإلضافة إلى مبٌعات شركة معادن  وألكواٌشمل ذلك مبٌعات مصهر األلمنٌوم من خالل معادن * 

 .2016أبرٌل  1بدء التشغٌل التجاري لمنجم الدوٌحً اعتباراً من ►

 .م، وتركز بشكل رئٌسً على مشروع وعد الشمال2016الربع األول من العام ملٌون لاير سعودي فً  3,107بلغ اإلنفاق الرأسمالً ►

ٌُقارب من ► ومن المتوقع اكتماله بنهاٌة الربع % 92ٌسٌر مجمع الفوسفات فً مشروع وعد الشمال بشكل جٌد حٌث بلغت نسبة اكتمال مشروع االمونٌا ما 

 .الحالً

 مالياًً

 اإلستثمارات

 

   

  



 أعمالًاأللمنيوم
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 .كفاءة المصهر والذي يتجاوز حاليا طاقته التصميميةتحسين يسير اإلنتاج في مصهر األلومنيوم  بشكل مستقر حيث تركز معادن عمى ►
 
يتدرج إنتاج المنجم والمصفاة بشكل جيد ومتزامن، حيث تنتج المصفاة حاليًا كامل األلومينا المطموبة لعمميات المصهر، حيث ان الهدف ►

 .ممكنفي أقرب وقت المصفاة استقرار عمميات الحالي هو 
 
 .تتدرج العمميات التشغيمية في مصنع الدرفمة لموصول لطاقة المصنع اإلنتاجية►

 
 .ألجراء االختبارات أألولية عمى المنتجالند روفر في المممكة المتحدة تم تسميم أولى شحنات صفائح األلمنيوم لشركة جاكوار ►

 ، تحلٌل ثانوي2016لشهر مارس  CRU، مجلة بلومبٌرج: المصدر

 (دوالرًأمريكيًلمطن)أسعارًاأللمنيومً
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٪5ًبحواليًاأللمنيومًاستمرارًنموًالطمبًبشكلًطفيفًعمىً►2200
 .المقبمةفيًالسنواتًالخمسً

 
الطمبًفيًاألسواقًالعالميةً/توازنًمستوياتًالعرض►

مًمتوقعًلهاًأنًتشهدًتحسنا2016ًًٌعامًلأللومنيومًفيً
 .  ممحوظاًً

 
األلومنيومًفيًاألسواقًالعالميةًانخفاضًالمعروضًمنً►

ماًقدًيساعدًبدايةًالعامًالماضيًمنذًماليينًطنً 5بحواليً
 .وتوفيرًقاعدةًسعريةًلسمعةًاأللومنيوماألسعارًفيًاستقرارً

 



 .الماضينفسها من العام مقارنة في الفترة ٪ 9بنسبة تُقارب  زيادة حجم مبيعات الفوسفات ثنائي األمونيوم►
 
 .يعمل مصنع األمونيا فوق الطاقة التصميمية له، نتج عن ذلك زيادة في حجم المبيعات►

 
 .من حجم الطمب عمى مصنع حامض الفوسفوريك ٪100يعمل مصنع رفع تركيز الخام باستقرار لتمبية ►

 
 .استمرار األسعار المتقمبة لمنتجي الفوسفات ثنائي األمونيوم واألمونيا خالل الربع►
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 (دوالر للطن)اسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم حسب اسعار تامبا 

300
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 للفوسفات فً معادن  اإلستراتٌجٌة، تحلٌل وحدة األعمال 2016( CRU) ٌو، سً أر بلومبٌرج: المصادر

 عمالًالفوسفاتأ

٪1.8ًالفوسفاتًثنائيًاألمونيومًبمعدلًعمىًنموًالطمبً►
 (.المركبالنموًالسنويًمعدلً)
 
أدىًإلىًمنحنىًالتكمفةًبسببًانخفاضًأسعارًالنفطًًتحولً►

أثرًبدورهًعمىًاألسعارًالحاليةًزيادةًالعرضًوالذيً
 .لمفوسفاتًثنائيًاألمونيوم

 
المستوردةًانخفاضًقيمةًالعممةًفيًالبمدانًالرئيسيةً►

أثرتًعمىًوالهندًلمنتجاتًمعادنًمنًالفوسفاتًًكالبرازيلً
 .الطمب

 
 . الطمبًفيًالبرازيلًمتقمباليزالً►

 



 منجم الدويحي

أبريل  1تم اإلعالن عن بدء التشغيل التجاري لمنجم الدويحي في ►
 .م2016

 
ميزانية النفقات الرأسمالية المحددة له ضمن اكتمال المشروع ►

 .دوالر أمريكيمميون  350 والمقدرة بحوالي
 
حيث يبمغ  معادنًُيعد منجم الدويحي أكبر منجم ذهب لدى►

مميون أوقية من  1.9( م 2015ديسمبر  31كما في )االحتياطي 
 .الذهب

 
 180,000يبمغ متسوط الطاقة اإلنتاجية السنوية لمنجم الدويحي ►

أوقية سنويا وذلك خالل العمر االفتراضي لممنجم والمقدر بـحوالي  
 .سنوات 10

 
 .ومسرةالعمل مستمر عمى دراسات الجدوى لمناجم منصورة ►

 
في هدفنا المتمثل والتي سوف تدعم خطوة رئيسية لمعادن ►

أوقية  500,000الوصول إلى متوسط طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 
 .سنوياً الذهب من 
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 اإلنتاجية وخفض التكاليف

 .مًلزيادةًاإلنتاجيةًوخفضًالتكاليف2015ًبدأتًالمبادراتًفيًعامً►
 
 فوائدًهذهًالجهودًتظهرًاآلنًفيًنتائجنا►

 المبادرات الرئيسية

 .معادنجمٌع مرافق اإلنتاج فً رفع كفاءة وإنتاجية ►

 

 :  خفض التكاليف من خالل►

 الكفاءة ►

  انتاجٌة أعلى ►

 العقودإعادة التفاوض على ►

 تحسٌن استدامة النفقات الرأسمالٌة►

 العامل والمخزونالمال اإلدارة الفعالة لرأس ►

 .على برنامج لتولٌد تدفقات نقدٌة تدرٌجٌة كبٌرة وذلك خالل الخمس سنوات المقبلة معادنتعمل ►
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 تكلفة المبٌعات 

 مصارٌف البٌع والتسوٌق

 المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة

الربع األول 

مقارنة بـ  2016

الرابع الربع 

2015 

 التشغٌلٌةهامش األرباح 

 االستكشاف والخدمات الفنٌة مصارٌف 

-16% 

-50% 

-34% 

+10pp 

-72% 

الربع األول 

مقارنة بـ  2016

األول الربع 

2015 

-16% 

-8% 

-10% 

-65% 

5+pp 
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 اإلضافة 

 دايفيسدارين ل
 نائب الرئيس للمالية والمدير المالي



10         

 261  

 (6) 

 169  

 2,744   2,659  
 2,273  

 942  
 776  

 898  

 387  

 182  

 303  

 صافً الدخل
«  ً  «األمالشركة العائد إلى مساهم

الربع األول 

2015 

الربع الرابع 

2015 
الربع األول 

2016 

 جمٌع األرقام بالملٌون لاير سعودي

  67% 

 16% 

374% 

- 

-17% 

-22% 

-5% 

-36% 

-35% 

-15% 

 289  

 39  

 185  
 صافً الدخل

االرباح ما قبل االعباء التموٌلٌة، 

الضرائب، االستهالك واالطفاء 
)EBITDA)  

 الربح التشغٌلً

 اإلٌرادات

 المالمح الرئيسية للنتائج المالية

 2015مقارنةًبالربعًاألولًمنًالعام2016ًًالربعًاألولًمنًالعامً
 
اإليرادات عمى أساس سنوي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفضت ►

 .طفيف في مبيعات األلومنيوموانخفاض انخفاض أسعار السمع 
عمى الرغم من األثر اإليجابي لزيادة حجم مبيعات الذهب والفوسفات ►

 .ثنائي األمونيوم واألمونيا
انخفض صافي الدخل بسبب انخفاض اإليرادات، زيادة في صافي ►

 .التمويلفي تكاليف والزيادة ( سمابكو)الخسارة لممشروع المشترك 

 2015مقارنةًبالربعًالرابعًمنًالعام2016ًًالربعًاألولًمنًالعامً
 
مقارنة بالربع السابق نتيجة النخفاض أسعار انخفاض اإليرادات ►

حجم المبيعات ، وانخفاض الفوسفات ثنائي األمونيوم واألمونيا
 .تكاليف التمويلوزيادة الفوسفات ثنائي االمونيوم، 

الكفاءة وزيادة خفض خسارة المخزون، ارتفع صافي الدخل بسبب ►
وارتفاع ( سمابكو)المشروع المشترك الخسائر في التشغيمية، وتقميل 

 .االستثماراتالدخل من 

الربع األول 

مقارنة  2016

الرابع بـ الربع 

2015 

الربع األول 

مقارنة  2016

الرابع بـ الربع 

2015 
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 أخرى
 مليون لاير سعودي 20

 الربح التشغيلي
 مليون لاير سعودي( 123)

 مصاريف التشغيل

 مليون لاير سعودي 39

289 

-785 

301 

361 

17 21 

-45 

25 185 

صافي الدخل 

للربع األول 
2015 

تأثير كمية  تأثير األسعار
 اإلنتاج

المصاريف بيع  تأثير التكلفة

وتسويق 

والمصاريف 
 العمومية واإلدارية

مصاريف 

استكشاف 
 وخدمات فنية

و أعباء مالية 

حصة في صافي 

خسارة شركة 

   سامابكو
 

عوائد 

االستثمارات 

& قصيرة األجل 

 اإليرادات األخرى

صافي الدخل 

للربع األول 
2016 

 التكاليفالمبيعاتًوخفضًحدًكبيرًعنًطريقًزيادةًحجمًإلىًالسمعًاألساسيةًالنخفاضًأسعارًتعويضًاألثرًالسمبيًتمً►
 
 إضافيةتأجيلًالنفقاتًالرأسماليةًالمستمرةًواالستكشافًوالخدماتًالفنيةًأدىًإلىًفوائدًأخرىً/ التخفيضًالمنهجيًلمتكاليفً►

 م2015ًمًمقارنةًبالربعًاالول2016ًًًالربعًاالولً –الدخلًالرابطًالبيانيًلصافيً
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 أخرى
 مليون لاير سعودي 25

 الربح التشغيلي
 مليون لاير سعودي( 40)

 مصاريف التشغيل

 مليون لاير سعودي161

صافي الدخل 

للربع األول 
2015 

تأثير كمية  تأثير األسعار
 اإلنتاج

 تأثير التكلفة

المصاريف بيع 

وتسويق 

والمصاريف 
 العمومية واإلدارية

مصاريف 

استكشاف 
 وخدمات فنية

و أعباء مالية 

حصة في صافي 

خسارة شركة 

   سامابكو
 

عوائد 

االستثمارات 

& قصيرة األجل 

 اإليرادات األخرى

صافي الدخل 

للربع األول 
2016 

 التكاليفالمبيعاتًوخفضًحدًكبيرًعنًطريقًزيادةًحجمًإلىًالسمعًاألساسيةًالنخفاضًأسعارًتعويضًاألثرًالسمبيًتمً►
 
 إضافيةتأجيلًالنفقاتًالرأسماليةًالمستمرةًواالستكشافًوالخدماتًالفنيةًأدىًإلىًفوائدًأخرىً/ التخفيضًالمنهجيًلمتكاليفً►

39 

-299 
79 

180 

132 
29 

-11 

35 185 

 م 2015 مًمقارنةًبالربعًالرابعً 2016الربعًاالولً –الدخلًلصافيًالرابطًالبيانيً



 135  

 122  

 128  

الربع األول 

2015 
الربع الرابع 

2015 
الربع األول 

2016 

 (، الف طن«الشركة األم»معادن )مبيعات األلمنيوم 

 (دوالر للطن)االلمنيوم في بورصة لندن للمعادن متوسط أسعار 
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 انتاج ` (الف طن)انتاج األلمنيوم 

 مبٌعات `

كان االداء التشغيمي وتخفيض التكاليف في الربع األول ►
م جيدًا، حيث وصل مصهر شركة  2016من العام 

 . معادن لأللمنيوم أقل التكاليف مقابل كل طن من اإلنتاج
 
أنتجت شركة معادن لأللمنيوم وباعت ما يقارب من ►

 .مميون طن خام األلمنيوم 0.21
 
بشكل جيد حيث  األلومينايتدرج التشغيل التجريبي لمصفاة ►

من طاقتها اإلنتاجية خالل % 80حققت المصفاة حوالي 
 .  2016الربع األول من العام 

 
من % 100تستهدف مصفاة األلومينا الوصول إلى  ►

 .طاقتها اإلنتاجية في إنتاج األلومينا
 
اسعار سوق لندن لممعادن انخفضت بشكل حاد بحوالي ►

م مقارنة بالربع  2016في الربع األول من العام % 16
المماثل من العام السابق، مما أثر عمى إيرادات الشركة 

 .وهوامش الربحية

 1,800  

 1,495   1,515  

 198  

 220  
 216  

198 

220 219 

 أعمال األلمنيوم



 46  

 143  

 206  192 

312 303.5 

 551  

 745  

 600  561 

694 659 

 (الف طن)الفوسفات ثنائي األمونيوم 

 (طنالف ) األموينا

 (طن/دوالر)متوسط أسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم 
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 انتاج

 مبٌعات `
خالل الربع الماضي، حققت شركة معادن لمفوسفات زيادة ►

في مبيعات الفوسفات ثنائي األمونيوم %  9قدرها حوالي 
 2015الف طن مقارنة بالربع األول من العام  600بحوالي 

 .  م
 

يواجه الربع األول من هذا العام عادًة ضعف في الطمب عمى ►
منتج الفوسفات ثنائي األمونيوم حيث انخفضت المبيعات 

 .  م 2015مقارنة بالربع الرابع من العام  %  19بحوالي 
 
بـ  2016ارتفعت المبيعات الخارجية لألمونيا في الربع األول ►

الف طن مقارنة بمبيعات الربع األول  205ما يمثل % 348
صيانة مصنع ل، ويعزى ذلك لتوقف مبرمج 2015من العام 

 .2015األمونيا في الربع األول من العام 
 
قممت معادن بشكل كبير التكمفة النقدية لعممية إنتاج الفوسفات ►

ثنائي األمونيوم واألمونيا، وستسعى الشركة لبذل جهد اكبر 
 .يهدف إلى تقميص إضافي لمتكمفة النقدية في المستقبل

 
انخفضت أسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم واألمونيا بحوالي ►

مقارنة بالربع الرابع  2016خالل الربع األول من العام % 30
الربع األول  .، مما أثر عمى هوامش الربحية لدينا2015من العام 

2015 
الربع الرابع 

2015 
الربع األول 

2016 

 أسعار الفوسفات ثنائً األمونٌوم `

 أسعار األمونٌا `

 482  
 421  

 366  

472 
422 

326 

 أعمالًالفوسفات



الربع األول 

2016 

الربع الرابع 

2015 

 الذهب والنحاس

الى % 16خالل الربع الحالي، ارتفع انتاج الذهب بنسبة ►
%  3الف اوقية كما ارتفعت المبيعات بنسبة  44حوالي 

 .الف أوقية 40إلى 
 
تسخر الشركة كافة السبل لتخفيض التكاليف، ومع بدء ►

اإلنتاج التجاري لمنجم الدويحي من المتوقع ان تنخفض 
 .التكاليف بشكل أكبر في الفترة القادمة

 
 .استقرت أسعار الذهب خالل الفترة الماضية►

 
الف طن من مركزات  7.3انتج جبل صايد حوالي ►

، حيث اليزال 2016النحاس في الربع األول من العام 
المنجم في طور اإلنتاج التجريبي ومن المتوقع أن يبدأ 

 .اإلنتاج التجاري في المستقبل القريب بإذن اهلل
 

 38  

 42  

 44  

 (الف أوقية)مبيعات الذهب 

 (الف أوقية)انتاج الذهب 

 (  أوقية/دوالر)متوسط أسعار الذهب 
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 انتاج `

 مبٌعات `

الربع األول 

2015 

 1,209  

 1,069  

 1,192  

 39  

 42  

 40  



 أبرزًمالمحًاالستراتيجيةًالمالية
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 الوصولًالىًالهيكمةًالمثمىًلرأسًالمال►
 المشاريع التركيزًالتدريجيًعمىًتمويلًعممياتًمعادنًالمختمفةًبعدًماًكانًالتركيزًمنصبًبشكلًكبيرًعمىًتمويلًبناء►
 الديونًالقائمةًلشركةًمعادنًلمفوسفاتتمويلًبنجاحًمنًإعادةًتمًاالنتهاءً►

 جمٌع األرقام بالملٌار لاير سعودي وضع النقد والديون

 دوارةتسهٌالت ائتمانٌة + االستثمارات قصٌرة األجل +  وماٌعادلةالنقد = السٌولة  *سعوديمميارًلايرً 17.6: المتاحةإجماليًالسيولةً

 2016مارس  31كما فً * 

 43   44   45   45  
 53  

 34   36   38  
 32  

 42  

44% 

45% 
47% 

40% 

48% 

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

Total Debt Net Debt Net Debt to Capitalنسبة رأس المال إلى الدٌون مجموع الدٌن صافً الدٌن 
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 190  

 633  

 873  

 1,006  

 1,150  

 1,298  

 1,751  

 2,111  

 1,246  

 1,373  

 1,672  

 834  

 589   575  

 288  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

MPC MAC MRC MBAC WAS MGBM MIC

 الجدولًالعامًلتواريخًسدادًالقروض



 الطروحات األساسية
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 .اإلنخفاضتعانيًمنًالًتزالًأسعارًاأللمنيومًوالفوسفاتً►
 
التشغيميًوالتحكمًفيًالتكاليفًساعدًفيًتقميصًالتأثيرًالناتجًمنًضغوطًعمىًالتميزًاستمرارًتركيزناً►

 .انخفاضًاالسعارًالتيًتتعرضًلهاًمنتجاتًاأللومنيومًوالفوسفات
 
 .سنواتًالقادمة5ًتتسارعًجهودناًالهادفةًإلىًتحقيقًزيادةًتدريجيةًفيًالتدفقاتًالنقديةًعمىًمدىًالـً►

 
المخصصًالزمنيًمواصمةًالتركيزًعمىًإنهاءًالعملًفيًالمشاريعًاألساسيةًلدينا،ًضمنًالميزانيةًوالجدولً►

 .منطقيأقربًوقتًلهاًلغرضًضمانًبدايةًعممياتًتجاريةًمربحةًفيً



 شكراً لكم


