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1 م 2021سبتمبر 

1

:الرئيسيةطالنقا

ةمسؤوليذاتكشركة"وطنيحديد-والصلبللحديدوطني"شركةتأسست
شركةإلىالشركةتحويلالشركاءقرر 2020مايووفي.2008أغسطسفيمحدودة
تداول وتمالسعوديةتداول فيالشركةأسهمإدراجتموقدمقفلة،مساهمة
121.1الحاليرأسمالهاويبلغم،2021فبرايرمنذاملوازيةالسوق –نموفيأسهمها
.عاديسهممليون 12.11إلىمقسمةريال،مليون 

مستوى لىعالحديدإنتاجفيالرئيسيةاملصانعإحدىللحديدوطنيشركةتعتبر
طنألف280للمصنعالحاليةالسنويةاإلنتاجيةالطاقةوتبلغ.والخليجاململكة
يعبتصنالشركةوتقومالتسليح،لحديدطنألف320و«بليت»الحديديةللكتل
أعمالزعوتتو املصنع،فياملنتجةالحديديةالكتلباستخدامالتسليححديد

:هيلألعمالوحدتينفيالشركة

الحديديةالكتلصناعةBILLET.

التسليححديدصناعة.

بجنو الخرجطريق)الرياضمدينةفيإدارتهاخاللمنأعمالهاالشركةتدير
لوسطىااملنطقةفيالجيدالشركةموقعأننعتقد.(الثالثةالصناعيةاملدينة

ستفيديناملأكبرمنستكون الشركةأننعتقدلذلك،.كبيربشكلالنموسيدعم
الوصول سهولةو االستراتيجياملوقعبسبباألخرى واملناطقالرياضفياملشاريعمن
.املناطقهذهإلى

:م2021لعاماألول النصفخاللللشركةملحوظتطور 

فالنصخاللملحوظابشكلقوياأداء"والصلبللحديدوطني"شركةأظهرت
لعاماألول النصفمقارنة%56.4بنسبةاملبيعاتفينمومع،2021لعاماألول 

نسبةباملبيعاتتكلفةوارتفاعالخاماملوادأسعارارتفاعمنالرغموعلى.2020
العموميةاملصاريفوارتفاعالفترةنفسخاللااليراداتزيادةمعمتناسبةزيادة

مليون 30إلىوصلقوي ربحصافيتحقيقمنتمكنتالشركةأنإال،واإلدارية
بقالساالعاممنالفترةنفسفيريالمليون 18.3بأرباحمقارنة%64وبنسبةريال

خرى األ اإليراداتفيوالنمواملباعةالكمياتوارتفاعاألسعارارتفاعبسبب،
.الفترةخاللالتمويليةاملصاريفانخفاضواملسجلة

وفي.األسعاراستقرارمعاملالي،2021عامفيسيستمرالتدريجيالتحسنأننعتقد
لفيةخعلىالطويلاملدىعلىإيجابيةمستقبليةنظرةهناكنفسه،الوقت

رؤيةاماهتمالىباإلضافةاللقاحطرحبعداالقتصاديةاألنشطةفياالنتعاش
خاصبشكلالتحويليةوالصناعاتعامبشكلالصناعيبالقطاعم2030اململكة

وق السمنوالحصةالعمالءوزيادةالتصديرلنشاطالرؤيةدعمإلىباإلضافة
.الخارجية

التنافسيةوامليزةالقوةنواحي

للنقوانإلسكااتيوزارنمدعتمااداتاهشعلىكةرلشاول حص.
طن۱۲۰۰مللتسلیوطن۱۰۰۰جلإلنتامیةولیااقةطلاتبلغ.
متميزةصناعيةمواقعفيحديثةتصنيعمعداتاستخدام.

بيانات السوق الرئيسية
مليون ريال  836.80(مليون )الرسملة السوقية 

93.002/23/2021أسبوع52السعر األعلى خالل 
40.702/17/2021أسبوع52السعر األدنى خالل 

بداية السنة 48.10أداء السهم
12.11(مليون )عدد األسهم القائمة 

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

الحيادالتوصية     

ريال سعودي68.5م2021سبتمبر 20السعر الحالي كما في 

ريال سعودي64.2:السعر املستهدف

%%6.3-بوطاه\التغير املتوقع في السعر صعودا 

كبار املساهمين

االسم 
عدد األسهم 

(  مليون )
يةنسبة امللك

%

5.4544.96عبدالكريم محمد الراجحي

2.4220.00يوسف محمد الطريف
تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

التغير في رأس املال-إجراءات الشركة 

121.00(مليون ريال )رأس املال السابق 

12.10(مليون )عدد األسهم قبل التغير 

%0.1نسبة التغير

121.1(مليون ريال)رأس املال بعد التغير 

12.11(مليون )عدد األسهم بعد التغير 

7/12/2020تاريخ اإلعالن

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 
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جريدة الوطن-تقرير عن حجم قطاع التشييد والبناء في اململكة : مصادر معلومات السوق *
.جريدة املدينة–و تقرير عن ارتفاع أسعار الحديد 

كةرلشت امنتجا

یةدیدلحاللكتاصناعةBILLET))

ومتقلتيوافلةدرلامصانعفيألساسياجإلنتاالخدكمدمیستخثحی،بعرمعطمقلشكعلىون تكولةومشغفلنصابلصلادیدلحانملكتيھتلبیلیا
دیدلحاردةخریدوتدةعاإیقطرنعدیدلحاجنتاإمیتثحی.ور لجسواكلسواطلبسوابعرلموایازوالوالتسلیحادیدكحمنھیةدیدلحانلقضبااتصنیععلى

.بعرمعطمقذاتیةدیدحلكتلشكعلىصبھمثنمویسيطلمغنااثلحارانبأفاھمعالجتو

لتسلیحادیدح

لحرامجمیعفيقهابیطتوبهازاماللتاعلىكةرلشارصتحالتيرلمعاییواتصفاواللمفقاًوجإلنتاامیتوتلقیاساابكافةءللبنالتسلیحادیدحكةرلشاتنتج
.جإلنتاا

:مليار حجم االستثمارات في قطاع الحديد والصلب50

 في رؤية 
ً
 أساسيا

ً
 ملا له من تأثير اقتصادي كبير، 2030يساهم قطاع التعدين في االقتصاد الوطني بكامل طاقته حيث يعتبر قطاع التعدين ركنا

ً
نظرا

.اتالبتروكيماويولذلك فإن األولوية هي لتطوير قطاع التعدين وإدراجه باعتباره الركيزة الثالثة للتنوع االقتصادي بعد إنتاج النفط والغاز و 
 مليار ريال، فيما تبلغ الطاقة االنتاجية لهذا 50بحسب االحصائيات املنشورة، يقدر حجم االستثمارات في قطاع الحديد والصلب في اململكة بنحو

 13القطاع نحو ما يقارب 
ً
11.8نحو 2020كما بلغت واردات السعودية من الحديد والصلب في األشهر التسعة األولى من عام  . مليون طن سنويا
.مليار ريال23.4مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 

ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة الحديد:
الطلب وتذبذب األسعار.
ارتفاع املنافسة من الواردات منخفضة التكلفة.
الحاجة إلى زيادة اإلنتاجية وكفاءة التكلفة.

 واللفات ( بيلت)دية والتي تصنع من الكتل الحدي( حديد التسليح، هياكل فراغية، وأنابيب)يغلب على السوق السعودي املنتجات الحديدية الطويلة
. وتتسم أسواق تصنيع الحديد وحديد التسليح بأنها شديدة املنافسة وعالية الحساسية للسعر. الحديدية

:ارتفاع أسعار مواد البناء في السعودية% 40

 مليارا، ونموها على أساس سنوي بنهاية 13، فبرغم ارتفاع قيمة الواردات إلى أكثر من 2021سجلت سوق مواد البناء املحلية تباينا الفتا خالل العام
حسب % 40و% 4يوليو املاض ي إال أن أسعار املواد اإلنشائية قفزت إلى مستويات قياسية خالل يوليو املاض ي على أساس سنوي، وتراوحت بين 

ريال، وكان أعلى نمو 3505.45نحو 2021مسجال خالل يوليو29.39%مم وطني بنسبة 18حيث ارتفع طن حديد تسليح . طبيعة املواد اإلنشائية
.2021ويوليو 2020خالل فترة املقارنة بين يوليو 40.7%سعري من نصيب الخشب الروماني، حيث ارتفع بنسبة 

 ت ألغالق عدد دأيعود هذا االرتفاع إلى العديد من األسباب أهمها اإلغالق خالل فترة الجائحة باإلضافة الى مغادرة العمال أو انتقالهم إلى أماكن أخرى
.اع األسعاركبير من مخزونات املواد العالقة في املستودعات وأدت مشكالت العرض، ونقص املوارد إلى تقييد اإلنتاج والشحن مما أدى إلى ارتف

االنتاج السنوي للشركة

20162017201820192020البند

 234,844 254,302 261,415 240,785 123,777خط البيليت  

 226,401 241,793 221,932 269,976 169,593خط الدرفلة  

 461,245 496,095 483,347 510,761 293,370اإلجمالي  

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 
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:م2021لعاماألول النصفخاللللشركةملحوظتطور 
عاملاألول النصفخاللملحوظابشكلقوياأداء"والصلبللحديدوطني"شركةأظهرت

منالرغموعلى.2020لعاماألول النصفمقارنة%56.4بنسبةاملبيعاتفينمومع،2021
االيراداتادةزيمعمتناسبةزيادةبنسبةاملبيعاتتكلفةوارتفاعالخاماملوادأسعارارتفاع
تحقيقنمتمكنتالشركةأنإال،واإلداريةالعموميةاملصاريفوارتفاعالفترةنفسخالل
نفسفيريالمليون 18.3بأرباحمقارنة%64وبنسبةريالمليون 30إلىوصلقوي ربحصافي
اإليراداتفيوالنمواملباعةالكمياتوارتفاعاألسعارارتفاعبسبب،السابقالعاممنالفترة
.الفترةخاللالتمويليةاملصاريفانخفاضواملسجلةاألخرى 
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(مليون )ملخص النتائج املالية 
التغير2021أشهر 20206أشهر 6البند

%56.4 322.02 205.92اإليرادات 
%42.7 40.68 28.50اجمالي الدخل 
%45.3 33.82 23.27دخل العمليات 
%63.8 30.00 18.32صافي الدخل 

- 12.11 12.11عدد األسهم متوسط 
%63.9 2.48 1.51(  ريال)ربح السهم 

:فيهااملؤثرةوالعواملم2020املاليالعامخاللللشركةاملالياألداء

تراجعتالذيالوقتفيذلكيأتيم،2019عامخاللريالمليون 29.4مقابلريال،مليون 31بلغحيثم2020لعام%5.7نسبتهالربحصافيفينمواالشركةحققت
.ريالمليون 459.4إلى%4.5بنسبةاإليراداتفيه

بسببوذلكاملبيعاتمحجانخفاضمنالرغمعلىالربحمجملارتفاعفيساهمتالتيالربحيةهوامشارتفاعإلىرئيس يبشكلالربحصافيفياالرتفاعسببيعود
 الرغموعلىالتجوالحظروفترات19كوفيدالعامليةالجائحةتفش يأثارعنالناتجةالطلبمعدالتانخفاض

ً
مخصصات)االنخفاضمصروفاتارتفاعمنأيضا

.األخرى املدينةوالذممالتجاريةاملدينةالذممفياالنخفاضمقابلالفترةخاللاملحملة(االضمحالل

يليمابسببم2019بعـاممقارنـةم2020عـامفـي6.5%بنسـبةالتشـغيليةاملصاريـفانخفـاضبسببللشركةالربحيةهوامشارتفعت:

 خـالاملوظفيـنرواتـبمـنجـزءلدفـعللدعـماملسـتحقينللموظفيـناإلجتماعيـةوالتنميـةالبشـريةاملـواردوزارةقبـلمـنحكومـيدعـمعلـىالشـركةحصول
.م2020عـام

 ملـدة30%نسـبةبالكهربائيـةالطاقـةفواتيـرقيمـةعلـىمباشـرخصـمخاللمـنالصناعيـةالشـركاتملسـاعدةحكوميـةبتوصيـاتدعـمعلىالشركةحصول
.م2020عـاممـنأشـهرثالثـة

الصناعيـةللمنشـآتحكومـيكدعـماعـوامخمسـةملـدةاملوظفيـنعمـلرخـصإلصداراملالـياملقابـلرسـومعـناعفـاءعلـىالشـركةحصلـتكمـا.

خـالل(السـايبور )الفائـدةمعـدلانخفـاضاهمهـاأسـبابعـدةالىذلـكيعـودحيـثم2019بعـاممقارنـة%1.5بنسبةم2020لعـامالتمويـلمصاريـفانخفضتكما
.والعموميةاإلداريةاملصاريفالىالسـعوديالصناعيـةالتنميـةصنـدوق قـرضمتابعـةرسـوممصاريـفتبويـباعـادةذلـكالىباإلضافـةالعـام،

متابعـةتكاليـفلرسـومتبويـباعـادةالىذلكيعودم2019بعـاممقارنـة%17.9بنسبةم2020لعـاموالبيعيـةوالعموميـةاإلداريـةاملصاريـفارتفعتأخرى،جهةمن
وميـةالعماإلداريـةاملصاريـفالىالتمويـلتكاليـفمـنقيمتهـاعكـستـمحيـثسـعوديريـال1,697,000بقيمة2383رقـمالسـعوديالصناعيـةالتنميـةصنـدوق قـرض

عقدابـرامطريـقعـنمقفلـةمسـاهمةشركـةالىمحـدودةمسـؤوليةذاتمـنالشركـةتحـول استشـاراتمصاريـفالشركـةدفعـتذلـكالىباإلضافـةالدخـلقائمـةفي
.(نمـو)املـوازي السـوق فيالشركـةإدراجبغـرضوذلـكاملاليـةلإلستشـاراتفالكمشركـةاملالياملستشـارمـع

سعوديریال2.4السابقللعامالسهمربحيةكانتبينماسعوديریال2.6العاملهذاالسهمربحيةبلغتكما.
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:نظرة على القوائم املالية التاريخية

فعلي-2020فعلي-2019فعلي-2018قائمة الدخل 
 459,411,422 481,061,778 476,792,303اجمالي االيرادات

(403,014,955)(430,835,332)(427,118,530)تكلفة االيرادات

 56,396,467 50,226,446 49,673,773مجمل الربح

(375,069)(353,741)(3,781,690)وتسوقيهمصاريف بيعيه

(11,889,365)(10,084,036)(10,655,398)مصروفات عموميه وإدارية

 44,132,033 39,788,669 35,236,685صافي دخل التشغيل

 31,080,985 29,392,424 25,266,877صافي الدخل 

فعلي-2020فعلي-2019فعلي-2018قائمة املركز املالي 
املوجودات

 64,336,890 59,186,394 71,383,915مجموع املوجودات املتداولة
 322,966,040 345,776,636 361,230,044مجموع املوجودات الثابتة

 387,302,930 404,963,030 432,613,959مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
 200,230,257 198,185,094 202,768,737مجموع املطلوبات املتداولة

 46,744,264 61,733,940 90,657,617مجموع املطلوبات الغير متداوله
 246,974,521 259,919,034 293,426,354مجموع املطلوبات

 140,328,409 145,043,996 139,187,605مجموع حقوق امللكية 

 387,302,930 404,963,030 432,613,959مجموع املطلوبات وحقوق الشركاء
فعلي-2020فعلي-2019فعلي-2018النسب املالية 

نسب السيولة
 0.32 0.30 0.35(مرة)نسبة التداول 

 0.06 0.09 0.11(مرة)نسبة السيولة السريعة 

(135,893,367)(138,998,700)(131,384,822)رأس املالي العامل 

الربحية
%12.3%10.4%10.4هامش إجمالي الربح 

%9.6%8.3%7.4هوامش الربح التشغيلي 

%6.8%6.1%5.3هامش صافي الربح

%8.0%7.3%5.8العائد على األصول 

%22.1%20.3%18.2العائد على حقوق املساهمين 

%4.5-%0.9-نسبة نمو اإليرادات 

%87.7%89.6%89.6ادات نسبة التكاليف املباشرة الى اإلير 

معدل التغطية
 1.76 1.79 2.11معدل الديون الى حقوق املساهمين 

 2.04 2.15 2.43معدل الديون إلى رأس املال 

التقييمات
 16.64 5.84 6.94(مرة)EV/EBITDAمكرر 

 2.57 2.43 2.09(س.ر)ربح السهم 
 11.59 11.99 11.50(يريال سعود)القيمة الدفترية للسهم 

 26.69 4.93 5.51(مرة)مكرر الربحية 
 nana5.91(مرة)مكرر القيمة الدفترية 

مدىعلىربحیتھاوتحسينإیراداتھازیادةعلىالشركةقدرةتعتمد
جإنتاخطوطبإضافةالتوسعأوالحالیةاإلنتاجخطوطتحسين
.جدیدة

قدرتھاعلىتعتمداملستقبلفيأعمالھافيالتوسععلىالشركةقدرةإن
واإلداریةالیةواملالتشغیلیةاملعلوماتنظموتحسينتنفیذمواصلةعلى

العاملةاھاقو زیادةعلىقدرتھاعلىوكذلكاملناسب،الوقتوفيبكفاءة
.وإدارتھاوتحفيزھاوتدریبھا

تمویللبنكیةوتسھیالتقروضعلىالحصول إلىالشركةتحتاجقد
علىتمدیعالتمویلعلىالحصول أنكمااملستقبل،فيالتوسعخطط
املقدمةوالضماناتالنقدیةوتدفقاتھااملاليومركزھاالشركةمالرأس

مویلالتعلىالحصول منالشركةتتمكنالوقد.االئتمانيوسجلھا
لىعوجوھري سلبيأثرلهسیكون مماالحاجة،استدعتإذااملناسب

.املستقبلیةوخططھاالتشغیلیةوعملیاتھاالشركةأداء

م2019فيكماالتواليعلى(0.32)و(0.30)التداول نسبةبلغت
(139-)حواليالعاملاملالرأسصافيبلغكماالتواليعلىم2020و

م2020وم2019فيكماالتواليعلىلایرملیون (136-)ولایرملیون 
كون وتتالقروض،خاللمنالعاملاملالرأسبتمویلالشركةوتقوم

قرضالبنوكمناألجلقصيرةقروضمنللشركةاملالیةاملطلوبات
.مستحقةومصاریفدائنةوذممالصناعيالتنمیةصندوق 

ماتهاالتزامقابلةعلىالشركةقدرةعدمفيالسیولةمخاطرتتمثل
التداول بةنسبلغتوقد،استحقاقھاحالاملالیةباملطلوباتاملتعلقة

ویمكنالتوالي،علىم2020وم2019فيكماالتواليعلى(0.32)و(0.30)
 السیولةمخاطرتنتجأن

ً
ثابتةاتموجودبیععلىاملقدرةعدمعنأیضا

أوارئةطأحداثأیةتقعوقد،لھاالعادلةالقیمةیقاربوبمبلغبسرعة
 یؤثرمما،فوریةسیولةتتطلبقدمفاجئة

ً
علىھري جو وبشكلسلبا

.الیةواملالتشغیلیةالعملیاتنتائجعلىوبالتاليالشركةأعمال

.  م بناء على القيمة الدفترية للسهم2019م و2018تم احتساب مكررات الربحية لألعوام *



تقرير بدء التغطية-شركة وطني للحديد والصلب 

خاص وسري للغاية

5 5م 2021سبتمبر 

القيمة املتبقية 20212022202320242025التقييم وفقا لخصم التدفقات النقدية

 93,485,451 89,118,079 85,060,812 81,116,599 86,184,401التدفق النقدي التشغيلي

(841,020)(834,553)(828,253)(822,113)(816,130)نفقات رأسمالية

 6,057,198 6,606,484 7,104,689 11,457,713 7,178,068تكاليف التمويل 

 1,014,993,806 98,701,629 94,890,010 91,337,248 91,752,199 92,546,339التدفقات النقدية الحرة

 600,385,188 58,383,603 62,340,284 66,665,754 74,379,468 83,325,425(التدفقات النقدية الحرة للمنشأة)القيمة الحالية 

 945,479,723التدفقات النقدية الحرة للمنشأة-القيمة الحالية 

 8,445,181إضافة النقد 

(4,444,264)مستحقات نهاية الخدمة: طرح

(172,000,000)صافي الدين

 777,480,640قيمة حقوق املساهمين للسهم

 12,110,000عدد األسهم  

 64.2سعر السهم املستهدف 

 68.5السعر الحالي للسهم 

 
ً
 \التغير املتوقع في السعر صعودا

ً
%6.3-هبوطا

املتوسطدتحديمعالنقدية،التدفقاتخصملطريقةوفقاوالصلبللحديدوطنيشركةقيمنا
سبةبنامللكيةلحقوق مختلطةتكلفةإلىذلكاستندوقد.%11.1عنداملالرأسلتكلفةاملرجح

%.3.0املستمرالنمومعدلوكان.%5.0بنسبةدينوتكلفة15.6%

 تداإليراداتنمواالعتبارفيأخذناالحر،النقديالتدفقاستمرارملدىتقديرناوعند
ً
ريجيا

.للقطاعفهمنابحسب

لسهماسبوعا52ملدةالعادلالسعر بلغالنقدية،التدفقاتلخصموفقاالتقييمعلىوبناء
.%6.3بنسبةاملتداولةالقيمةمنأقلوهو سعوديريال4.2والصلبللحديدوطنيشركة

:أسس التقييم



تقرير بدء التغطية-شركة وطني للحديد والصلب 

خاص وسري للغاية

6 6م 2021سبتمبر 

:  ون شرح نظام التصنيف في بحوث تــيم 

أسهم الشركات محل نا بإدراج يتكون من أربع طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات التي يجمعها املحللون ويقوم نظام التقييم لديون هيكل التقييم الخاص بشركة تيم 

ء على سعر اإلغالق والقيمة العادلة التي  نحددها وإمكانية الصعودالبحث 
ً
:الهبوط ضمن إحدى املناطق التالية/بنا

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

%  10القيمة العادلة تزيد أو تقل على السعر الحالي بأقل من : الحياد•

% 10القيمة العادلة تقل على السعر الحالي بأكثر من : تخفيض املراكز•

السوقي للسهم أو وجود غير مبرر في السعر/لم يتم تحديد قيمة العادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم تفصيلية أو ارتفاع استثنائي: تحت املراجعة•

.تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغيير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى 



تقرير بدء التغطية-شركة وطني للحديد والصلب 

خاص وسري للغاية

7 7م 2021سبتمبر 

املسؤوليةوإخالءاإلفصاح
شراءأوببيعةتوصيتقديمالهدفوليسالبحث،محلاالقتصادياملوضوعأواالقتصاديالقطاعأوالشركةعنعامةصورةتقديمهيالتقريرهذاإعدادمنالغايةإن
بتحملرغبته/يتهقابلومدىمستثمربكلالخاصةاملاليةالظروفاالعتباربعينالتقريرهذايأخذالسبق،ماعلىبناءً .أخرى أصول أوماليةأوراقبأيةاالحتفاظأو

 يكون القدوبالتالياألخرى،األصول أواملاليةاألوراقفيباالستثماراملتعلقةاملخاطر
ً
.املخاطرتحملفيورغبتهمهموقدرتاملاليةأوضاعهمباختالفالعمالءلجميعمناسبا

أوتعهداتأيون تيمشركةتقدمال.دقتهانضمنالولكننابها،موثوقةتكون أنضاملفترمنعامة،مصادرعدةمنالبحثهذافيالواردةاملعلوماتعلىالحصول تم
علىأومضللةغيراأنهعلىأوخطأ،أيمنخاليةأوكاملةأنهاعلىاملعلوماتتلكون تيمشركةتقدموالاملطروحةواملعلوماتالبياناتبشأن(ضمنياأوصراحة)ضمانات

أيةون تيمملتتحال.مسبقإشعاردون التغييرإلىفيهواردةمعلوماتوأيالبحثهذايخضعقد.فقطالعامةاملعلوماتالبحثهذايوفر.خاصغرضأليصالحةأنها
.طريقةوبأيةشكلبأيالبحثهذامنجزءأيأوكلتوزيعأوإرسالأونسخأوتغييريجوز ال.البحثهذافيالواردةاملعلوماتتحديثبصددمسئولية
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