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 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 ةالتوصي محايد

 سعر السهم الحالي )ريال( 23.2

 السعر املستهدف )ريال( 21.8

 رتفاع / الهبوطلا نسبة  (6.1%)

 2018من عام  فبراير  22فى يوم 

 البيانات ألاساسية )مصدر املعلومات: بلومبرغ( 

 رأس املال السوقي )مليار ريال( 20.3

 أسبوع )ريال( 52أعلى سعر خالل  24.0

 أسبوع )ريال( 52سعر خالل أدنى  11.0

 إجمالي عدد ألاسهم املتداولة )مليار( 876.0

 التداول الحر لألسهمنسبة  21.7%
 

 مقابل مؤشر تداول )املعاد تقديره( بترورابغشركة أداء سهم 

 
 

 أداء السهم )%( مطلق نسبي

 شهر واحد 13.1% 13.5%

 شهور  6 85.7% 81.6%

 شهر 12 84.5% 78.4%
 

 املالك الرئيسين %

 الكيميائية سوميتومو  37.5%

 أرامكو 37.5%

  

 )مليار ريال( و هامش الربح التشغيلي ملبيعات ربع السنويةا

 
 22فى يوم انات بيشركة فالكم؛ ال ،بحاثألا  وكالة بلومبرج، إدارةمصدر املعلومات: 

 2018فبراير 
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إلايرادات هامش الربح التشغيلي

 

 بارتفاع أسعار مليار ريال  34فى املائة على أساس سنوي لتصل إلى  36، نمت إيرادات شركة بترورابغ بنسبة 2017في العام املالي 
ً
مدفوعا

مليار ريال مقارنة مع  2.7فى املائة على أساس سنوي لتسجل  143البتروكيماويات و زيادة حجم املبيعات. كما إرتفع مجمل الربح بنسبة 

 بشكل ملحوظ من 2016مليار ريال في عام  1.1
ً
مليار  1.4لى إ 2016مليون ريال في السنة املالية  35. هذا وقد شهد صافي الربح إرتفاعا

 . و يعزى هذا ألاداء فى املقام ألاول الى تحسين الكفاءة التشغيلية و إرتفاع هوامش التكرير، وتحسين أسعار املنتجات.2017ريال في عام 

 املدى على كبيرة رؤية للشركة توفر  فهي كبير، بشكل و إنتاجها الشركة قدرة فيها توسع سوف والتي املشروع، من الثانية املرحلة أما

  جعله والذي السهم، سعر  في ألاخير  لارتفاع مع ذلك، ومع. املتوسط إلى القريب
ً
 عن تردد  مستوى  أعلى من قريبا

ً
على مدى عامين، عالوة

 مع. فعلي أداء إلى السوق  إنعكاس توقعات من للتأكد الرتقب و إلانتظار  باتباع سياسة املستثمرين بشأن تقييم الشركة، و لذا نوص ي

 سعودي للسهم. ريال 21.8 يبلغ مستهدف بسعر  محايد بتصنيف نوص ي العوامل، جميع مراعاة

 :التشغيلية و الكفاءة ألاسعار  تعكس تحسين القوية 2017 املالية السنة نتائج

 حيث ريال، مليون  35و الذى سجل فيها  2016بالسنة املالية  مقارنة ريال مليار  1.4 إلى الدخل صافي إرتفع ،2017 املالية السنة في

 إلايرادات لزيادة نتيجة الهوامش في الزيادة وجاءت. و التكريرية البتروكيماوية ملنتجاتها أعلى ربح هوامش تحقيق من الشركة تمكنت

 بشأن توقع دوري، ألامر الذى يرفع مستويات التفاؤل املستقبلية بشكل املصنع إغالق من الرغم على التشغيلية، بالتحسينات مدعومة

 .الثانية و بداية العمليات التشغيلية املرحلة إستكمال مشروع مستوى إلايرادات و ألارباح عقب في التحسينات من املزيد

 :املسار الصحيح على بترورابغ تسير املرحلة الثانية من مشروع

 تبدأ وحدات أخرى عملياتها في أن املتوقع و من ،2017 عام في عملياتها بترورابغ من الثانية املرحلة مشروع في الوحدات بعض بدأت

 فإننا ،2018 عام من الثاني النصف إلانتاجية و التى من املتوقع أن يتم إستغاللها خالل فى الطاقة التوسع إستمرار  و مع. املقبل العام

 .للشركة و التشغيلي املالي على ألاداء الكامل ألاثر  2019 عام يشهد أن نتوقع

 :السلبية الفرص للمفاجآت من القليل يترك املرتفع السهم سعر 

الشركة، ألامر الذى  تقييم في إلايجابية ألاخبار  معظم إستوعب بالفعل قد السوق  أن الشركة إلى سهم سعر  في ألاخير  إلارتفاع يشير 

 ثقة على مؤشر  هو  القريب املاض ي السهم في سعر  إرتفاع أن حين في. على مدى عامين له مستوى  ألعلى السهم سعر  يتضح من إرتفاع

 لخيبة إنعطاف، نقطة إلى وصلت قد الشركة املستثمرين بأن
ً
 أن يمكن سلبية مفاجأة و بالتالي، أي. فى ألارباح ألامل بينما يترك مجاال

 إلاستثماري. محتمل فى التصنيف و إنخفاض السهم لسعر  قوي  تصحيح إلى تؤدي

 :الجيدة الشركة خطط يحبط أن يمكن السعودي إلاقتصاد ضعف إن

 معنويات وتراجع املتوقع من أقل إقتصادي نمو  إلى السعودية العربية اململكة في الدعم و إصالحات العامة املالية إلاصالحات أدت

 ذوي  السعوديين حياة لرفع نمط نقدية تحويالت الحكومة بينما تقدم الطويل، املدى على مفيدة ستكون  التدابير  أن حين في. املستهلكين

  تؤثر  أن مرتفع يمكن إقتصادي تحقيق نمو  تأجيل في أي فإن واملتوسط، املنخفض الدخل
ً
 .املالي أدائها على و تؤثر  الشركة على سلبا

 21.8للوصول إلى قيمة عادلة قدرها املستقبلية التدفقات النقدية خصم باستخدام طريقة  " شركة " بترورابغقمنا بتقييم  التقييم:

 .فى املائة 2.0قدره دائم ، بمعدل نمو فى املائة 5.9ند عرأس املال املرجح لتكلفة توسط املعتبرنا إقد  ريال سعودي للسهم. و 

 

  2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 إلايرادات )مليار ريال( 34.2 38.8 48.8 47.1

 ألارباح التشغيلية )مليار ريال( 1.6 1.2 3.0 1.8

 نصيب السهم من ألارباح )ريال( 1.6 1.1 3.2 1.9

 هامش الربح التشغيلي )%( 4.8% 3.0% 6.2% 4.0%

 إجمالي الدين / حقوق امللكية 4.1 3.7 2.9 2.5

 )%( العائد على حقوق امللكية 14.1% 9.0% 21.9% 11.9%

 مضاعف الربحية 14.1 19.7 6.7 11.3

 مضاعف القيمة الدفترية 2.0 1.8 1.5 1.3

11.6 9.6 15.1 14.6 
القيمة السوقية / الربح قبل خصم الفوائد و 

 ستهالكإلاهالك و لا 

 شركة فالكم  ،بحاثإدارة ألا مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، 
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 ملخص التقييم

 شرح منهجية التقييم و إلافتراضات

 املتوسط إحتساب تم و . الواحد للسهم سعودي ريال 21.8 قدرها بقيمة يقدر  الذى و   للسهم العادلة القيمة إلى للوصول  املستقبلية النقدية التدفقات خصم طريقة باستخدام"  بترورابغ"  شركة بتقييم قمنا

 مما ،(سنوي  أساس على) مرة 16.4 قدره ربحية مضاعف على"  بترورابغ"  شركة سهم تداول  يتم النسبية، الناحية من. املائة فى 2.0 قدره دائم مستقبلي نمو  معدل مع املائة فى 5.9 عند املال رأس لتکلفة املرجح

 .ألاسهم لجميع" تداول " مؤشر  إلى املائة فى 19.1 بنسبة و  القطاع، في نظرائه عن املائة فى  19.5 بنسبة زيادة يمثل

 مليون ريال    2017 )متوقع( 2018 )متوقع( 2019 )متوقع( 2020 )متوقع( 2021

1,832 1,780  3,010 1,168 1,653 
 

 صافى الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب

(112) (110) (184) (63) (93) 
 

 الضرائب

2,879 2,794 2,682 2,538 2,441 
 

 ستهالك و إلاضمحاللإلاهالك و لا 

(13) 129 478 3,092 (1,041) 
 

 التغير فى رأس املال العامل

(2,183) (2,889) (3,727) (3,546) (2,603) 
 

 الرأسمالية النفقات صافي

2,404 1,704 2,259 3,188 358 
 

 صافى التدفقات النقدية للشركة

0.8 0.8 0.9 1.0  
 

 معدل  الخصم

 للشركة ةالحر  ةالنقدي اتللتدفق الحالية القيمة    3,035 2,031 1,447 1,927

8,440     
 

 صافى القيمة الحالية )أ(

 )ب( القيمة الحالية للقيمة النهائية        50,392 

 معدل النمو الدائم املفترض       2.0%

 معدل الخصم       5.9%

 

 القيمة العادلة للشركة )أ( + )ب( 58,831

 

 افتراضات املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال   

  
 

 املعدل الخالي من املخاطر 2.9%

 إجمالي النقدية 1,245

 

 عالوة تحمل املخاطر 8.8%

 إجمالي الدين 41,002

 

1.1x معدل املخاطرة السوقي 

 حقوق ألاقلية -

 

 تكلفة حقوق امللكية 12.4%

 قيمة حقوق امللكية )مليون ريال(  19,074

 
  

 إجمالي ألاسهم )مليون سهم( 876

 

 تكلفة الدين بعد إحتساب الضرائب 3.6%

 السعر املستهدف للسهم )ريال( 21.77

 

 املال رأس هيكل في امللكية حقوق ل النسبي وزنال 26.0%

 (2018من عام  فراير  22يوم سعر السهم الحالي )فى  23.18

 

 املال رأس هيكل فيللدين  النسبي وزنال 74.0%

 رتفاع / الهبوط لسعر السهم الحالينسبة لا  (6.1%)

 

 املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال 5.9%

  

 
 

  ألابحاث، شركة فالكممصدر املعلومات: إدارة 

 املخاطر

 :الصاعدة املخاطر 

 .املتوقع من أكثر  التوزيعات و  ألارباح في زيادة إلى رابغ ملصنع الثانية املرحلة فى املتوقع من ألافضل التشغيلي ألاداء يؤدي قد 

 .الشرکة علی إیجابي بشکل تؤثر  قد املكررة املنتجات من املتوقع من أفضل بشكل الھوامش إرتفاع إن 

 :السلبية املخاطر 

  يشكل يزال إعالنها ال  الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة، فإن حول  رؤية وجود وسط عدم الوقت، من لفترة زيادة رأس املال املقترحة قائمة ظلت عملية 
ً
 .السلبي الجانب على خطرا

 .حديثا املنشأة إلايثان تكسير  شركة في تظهر املشاكل التشغيلية قد 

  املتوقع من ألاضعف إلاقليمي أو  العالمي إلاقتصاد سيؤثر  
ً
 .الشركة منتجات أسعار  على سلبا

  

http://falcom.com.sa/
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 الرسومات البيانية الرئيسية
 

 (2017) إلايرادات تقسيم  (إلايرادات )مليار ريال

 

 

 
   

 الدين إجمالي و  الرأسمالية النفقات  الربحية هوامش و   الضرائب و  إلاستهالك و  إلاهالك و  الفوائد خصم قبل الربح صافي

 

 

 
   

 الضرائب و  إلاستهالك و  إلاهالك و  الفوائد خصم قبل الربح صافي/  الشركة قيمة  الربحية مضاعف

 

 

 
   

 الحرة النقدية التدفقات على العائد  إجمالي الدين الى حقوق امللكية

 

 

 

 فالكم شركة  ،بحاثألا  إدارةمصدر املعلومات: 
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 مالية
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 ملخص الميزانيات
 
 

 معدالت النمو 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 إلايرادات 36.0% 13.5% 25.6% (3.5%)

 و إلاهالك و إلاستهالك الفوائد و الضرائب  خصم قبل الربح صافي 61.0% (9.5%) 53.6% (19.6%)

 الربح التشغيلي غير متوفر (29.3%) 157.7% (40.9%)

 صافي الربح قبل الضرائب غير متوفر (31.8%) 192.1% (40.5%)

 صافي الربح غير متوفر (31.8%) 192.1% (40.5%)

 

 )٪( النسب 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 هامش مجمل الربح 7.9% 6.3% 9.4% 7.0%

  خصم قبل الربح صافي 12.0% 9.5% 11.7% 9.7%

 الضرائب و  الفوائد خصم قبل الربح هامش صافي 4.8% 3.0% 6.2% 3.8%

 صافي هامش الربحية 4.2% 2.5% 5.8% 3.6%

 املساهمين حقوق  على العائد 14.1% 9.0% 21.9% 11.9%

 العامل املال رأس على العائد 3.5% 2.5% 6.3% 3.8%

 العائد على ألاصول  2.3% 1.6% 4.3% 2.6%

2.5x 2.9x 3.7x 4.1x إجمالي الدين / حقوق امللكية 

7.5x 6.2x 10.0x 9.7x  / خصم قبل الربح صافيإجمالي الدين  

 الحرة النقدية التدفقات على العائد 0.6% 5.7% 4.1% 3.2%

 الربحي العائد 0.0% 1.3% 3.7% 2.2%

 

 التقييم 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

11.3x 6.7x 19.7x 14.1x مضاعف الربحية 

1.3x 1.5x 1.8x 2.0x  الدفتريةمضاعف القيمة 

11.6x 9.6x 15.1x 14.6x إلاستهالك و  إلاهالك و  الضرائب و  الفوائد  خصم قبل الربح صافيالشركة /  قيمة 

29.9x 18.1x 48.0x 36.2x الضرائب و  الفوائد خصم قبل الربح قيمة الشركة / صافي 

1.1x 1.1x 1.4x 1.7x قيمة الشركة / إلايرادات 

 

 الربح صافيقيمة الشركة / 

 و  الفوائد  خصم قبل

 و  إلاهالك و  الضرائب

 شهر( 12) إلاستهالك

 

              مضاعف الربحية

 شهر( 12)

 

 

 تقييمات الشركات املماثلة فى القطاع

6.5x 8.7x املعدنية للزيوت لاسكندرية 

12.1x 18.8x توتال املغرب 

 للوقود قطر  غير متوفر غير متوفر

13.8x 16.4x والبتروكيماويات للتكرير  رابغ شركة 

9.3x 13.8x وسيط القطاع 

11.6x 13.8x  مؤشر تداول 
 

 

 ريال( ون قائمة الدخل )ملي 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 إلايرادات 34,211 38,837  48,793   47,087 

 مجمل الربح  2,696   2,446   4,597   3,319 

 و  إلاهالك و  الضرائب و  الفوائد  خصم قبل الربح صافي  4,094   3,706   5,692   4,574 

 إلاستهالك

 هامش الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب  1,653   1,168   3,010   1,780 

 شركات شقيقة    -     -     -     - 

 الفائدة صافي (188)  (135)   7   15 

 أخرى   51     -     -     - 

 صافي الربح قبل الضرائب  1,516   1,033   3,017   1,795 

 ألاقلية - -  -  -

 الزكاة  93   63   184   110 

 صافي الربح  1,423   970   2,833   1,685 

 نصيب السهم من ألارباح  1.6   1.1   3.2   1.9 

 نصيب السهم من توزيعات ألارباح    -   0.3   0.8   0.5 

 

 ريال( امليزانية العمومية )مليون  2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 النقدية  1,245   2,548   2,457   2,105 

 ألاصول املتداولة  11,502   9,935   11,899   11,636 

 ألاصول الثابتة  43,971   44,992   46,048   46,155 

 ألاصول غير امللموسة  124   112   100   88 

 املشتركة لشركاتا و  الزميلة الشركات في تثماراتاس  16   16   16   16 

 إجمالي ألاصول   61,675   62,420   65,337   64,816 

 الخصوم املتداولة  10,167   11,692   14,134   14,000 

 القروض قصيرة ألاجل  3,707   3,700   3,550   3,400 

 القروض طويلة ألاجل  37,294   35,794   34,294   32,794 

 حقوق امللكية  10,086   10,813   12,938   14,201 

 املساهمين وحقوق  املطلوبات إجمالي  61,675   62,420   65,337   64,816 

 

 ريال( مليون قائمة التدفقات النقدية ) 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 التشغيلي النقدي التدفق  4,134   3,507   5,515   4,479 

 العامل املال رأس تغير فىال (1,041)   3,092   478   129 

 التشغيلية ألانشطة من النقدية التدفقات  3,093   6,599   5,993   4,609 

 الرأسمالي إلانفاق (2,603)  (3,546)  (3,727)  (2,889) 

 لاستثمار أنشطة من النقدي التدفق (2,758)  (3,546)  (3,727)  (2,889) 

 الدين في التغيرات (471)  (1,508)  (1,650)  (1,650) 

 توزيعات ألارباح (0)  (242)  (708)  (421) 

 التمويل أنشطة من النقدي التدفق (471)  (1,750)  (2,358)  (2,071) 

   مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، فالكم لألبحاث

 مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، إدارة ألابحاث شركة فالكم 

  إلاستهالك و  إلاهالك و  الضرائبالفوائد و  خصم قبل الربح صافي)*(

http://falcom.com.sa/


 

 

 

 2018 فبراير  26 تغطية بحثية أولية

 

 

 والبتروكيماويات للتكرير  رابغ شركة

 PETROR AB |  2380|  قطاع الطاقة

 التقرير نهاية المخاطر في من وتحذير مسؤوليةال إخالء راجع فضال: المسؤولية من إخالء 5

 

 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 

 

 

 لدى فالكم للخدمات الماليةالتصنيف منهجية شرح 
 

 على ذلك، يضععلى منهجية للتقييم املالي يختص بها، كما تستند توصياتها إلاستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين ”للخدمات املالية فالكم“تعتمد شركة 
ً
نظام التقييم  . وعالوة

 تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق، و 
ً
 .كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو إلانخفاضاملتبع ألاسهم التى يتغطيتها بحثيا

 

 %.10 من بأكثر  الحالي السعر  على تزيد العادلة القيمة     :املراكز زيادة

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر  من أقل أو  أكثر  إما العادلة القيمة                           محايد:

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر  من أقل العادلة القيمة              :املراكز تخفيض

 

 تغيير  (4) نتظار تحديث املزيد من البيانات،( إ3) نتظار البيانات املالية التفصيلية،( إ2)،املعلوماتنتظار املزيد من ( إ1)سباب التالية: ألا أو أكثر من  لسببلم يتم تحديد سعر مستهدف         املراجعة: تحت

 بحوث.لاملالية، قسم ادارة اخدمات للم فالكشركة ( أي سبب آخر من 6تغيير في ظروف السوق أو )( 5)أداء الشركة،  في

 

 فالكم للخدمات املالية

 اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

 8004298888 خدمة العمالء: 

  920004711 لخدمات ألاسهم:

 

 الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

 2032546 11 966+ فاكس:

 addingvalue@falcom.com.sa إلايميل:

 

 

 :مراسلتنا على العنوان التالي

 884صندوق بريد 

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 :املخاطر من وتحذير  مسؤولية إخالء

 

 وأن دقيقة التقرير  هذا في الواردة الوقائع أن لضمان املعقولة العناية كل اتخذت فالكم أن من الرغم وعلى بها، موثوق  بأنه ُيعتقد مختلفة عامة مصادر  من التقرير  هذا في الواردة املعلومات جمع تم لقد

 هي التقرير  هذا في الواردة ألاسعار  أو  املعلومات بأن تتعهد وال  املقدمة، أواملعلومات ألاسعار  أو  البيانات دقة تضمن ال  فالكم أن إال  ومعقولة عادلة هي التقرير  هذا في الواردة والتنبؤات وآلاراء التوقعات

 أو /و عدالة أو /و دقة على لاعتماد عدم يجب فإنه عليه وبناءً  مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو  للبيع عرض أنه على ُيفسر  أن منه املقصود ليس التقرير  هذا أن كما خطأ، أي من خالية أو  صحيحة

خلي فالكم أن كما التقرير، هذا عليها يحتوي  التي ألاسعار  أو  املعلومات اكتمال
ُ
 فالكم تكون  ولن محتوياته، من أي أو  التقرير  لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال  مسؤوليتها ت

 عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير  هذا تاريخ في كما فالكم لشركة الحالية آلاراء تمثل التقرير  هذا في الواردة ألاسعار  وتوقعات والتنبؤات وآلاراء التقرير، هذا محتويات عن ألاحوال من حال أي في مسؤولة

قدم وال  إشعار، دون  للتغيير 
ُ
 أسعار  من التقرير  في ورد وما التقرير، هذا في واردة أسعار  توقعات أو  تنبؤات أو  آراء أية مع متوافقة تكون  سوف املستقبلية ألاحداث أو  النتائج أو  ألاسعار  بأن ضمان أي فالكم ت

، تتحقق ال  أن ويمكن فقط ُمحتملة نتيجة ُيمثل متوقعة
ً
 ألاحداث أو  والنتائج منها الُتحقق يتم لم التي ولافتراضات التأكد وعدم املخاطر  لبعض تخضع ألاسعار  وتوقعات والتنبؤات آلاراء هذه أن كما نهائيا

 اشعار  أي دون  بالتغييرات تتأثر  أو /و تتقلب قد التقرير  هذا في إليها املشار  إلاستثمارات من أي من دخل أي أو  مذكور  سعر  أو  قيمة أي فإن سبق ما إلى وإضافة. كلي بشكل تختلف قد املستقبل في الفعلية

  بالضرورة ليس السابق وآلاداء سابق
ً
 طابع ذات معلومات يقدم التقرير  هذا إن. ألاصل في املستثمر  املبلغ من أقل ناتج على يحصلون  قد املستثمرين فإن بيانه سبق ما كل على وبناءً . املستقبلي لألداء مؤشرا

 أو /و الخاص املالي الوضع إلاعتبار  بعين يأخذ وال  إلاستثمار  مجال في مشورة تقديم يستهدف ال  التقرير  هذا فإن ولذلك معين، مستثمر  ألي املخاطرة ومستوى  وأهداف ظروف الحسبان في يأخذ وال  فقط عام

 في الخبرة ذوي  من املستقلة املشورة على يحصل أن إلاستثمار  بخصوص قرار  أي اتخاذ قبل  املستثمر  علي ينبغي ولذلك التقرير، هذا على يحصل ملن الخاصة إلاحتياجات أو /و الخاصة إلاستثمارية ألاهداف

  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو /و ولاستثمارية املالية املجاالت
ً
  يكون  ال  قد املالية ألاوراق من النوع هذا في إلاستثمار  ألن نظرا

ً
  البحثي، التقرير  هذا توزيع أو  نسخ يحق ال . ألاشخاص لجميع مالئما

ً
 كليا

، أو 
ً
 .السعودية العربية اململكة في والنشر  الطبع وحقوق  الفكرية امللكية حقوق  وقوانين أنظمة بموجب محمية فيه ألاسعارالواردة وتوقعات والتنبؤات وآلاراء املعلومات وجميع جزئيا

 .محفوظة الحقوق  جميع

 

 برقم 19/02/2007 بتاريخ السعودية املالية السوق  في للمستثمرين خدماتها بتقديم بدأت و  27/05/2006 بتاريخ( 06020-37) رقم السعودي املال سوق  هيئة من ترخيص على فالكم شركة حصلت

 .هجري  04/12/1427 بتاريخ الصادر  1010226584
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