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 سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( عن النتائج  الجمجالجيجة األولجيجة لجلجربجع 

مججلججيججا   يججال        07.0والججتججء  ججاىت أعججلججت مججن اججوقججعججااججنججا الججبججالجج ججة  0202األول مججن عججا  

%، مجحجةجةجة  بجحجاا  جا جيجاا 0.72مليا   يال بنسبة  .07ومتوسط اوقعات المحللين البال ة 

مليا   يجال لجنجاجف الجاجتجرع مجن الجعجا  السجابج  و لجك  17.1مليا   يال مةابل  1720بةيمة 

 %017017بانخااض بنسبة 

% مجةجا نجة بجالجربجع 027.1مليا   يال بانخااض بنسبة  .971حةةت الشركة  بح إ مالء بلغ 

% مةا نة بالربع الساب ، ويجعجود  لجك 77.المماثل من العا  الساب  ، وبانخااض  بنسبة 

 إلت انخااض متوسط أسعا  بيع منتجات الشركة بالرغم من انخااض اكلاة المبيعات7 

% مجةجا نجة 0971مليا   يال بانجخجاجاض بجنجسجبجة  772بلغ الربح التش يلء خالل الربع األول  

% عن الربع السجابج  ويجعجود  ج ا 02729بالربع المماثل من العا  الساب ، وبا اااع بنسبة 

 اال اااع مةا نة بالربع الساب  إلت انخااض المصا يف العمومية واالدا ية7

% مجةجا نجة بجالجربجع 01701مليا   يال بانخااض بنسبة  1720حةةت الشركة  ا ء  بح بلغ 

المماثل من العا  الساب ، و لك بسبب انخااض متوسط اسعا  البيع لمجنجتجججات الشجركجة 

علت الرغم من انخااض اكلاة المبيعات7 كما ا ااع  ا ء الدخل مةجا نجة بجالجربجع السجابج  

%  بسبب انخااض المصا يف العمومية و االدا يجة بجاافجا جة إلجت ا اجاجاع 027.0بنسبة 

اايرادات األخرى وانخااض خسائر قطاع المعادن حيث سجلت الشركة بالربع الرابع من عا  

مخصص خسائر انخااض  ء قيمة آالت و معدات شركة ابجن  شجد، بجلج جت حصجة  0207

 مليون  يال7  1.7شركة سابك منها 

من  انب آخر ، اسعت الشركة إلت التوسع  ء األعمال اانتا ية والتسويةية  جء اجركجيجا 

وأو وبا نظراا لزيادع الطلب علت منتجات الشركة  ء   ه المناط  خصو ا ان اجركجيجا اجعجد 

 دولة مستهلكة واعتبر محطة اساسية لإلمدادات التجا ية واالقتصادية ألو وبا7

 يوفح الجدول التالء الت يرات  ء أسعا  مجموعة من البتروكيماويات األساسية: 

مجع اجرقجب مجةجد ع  يال مع التو ية بالحياد  2702.ا لسهم شركة سابك عند مننبةء اةيي

الشركة علت اعزيز  وامج  الجربجحجيجة  جء غجل الجتج جيجرات االيجججابجيجة مج خجرا  جء أسجعجا  

 البتروكيماويات والحديد7

 اركء  دع 

 مدير األبحاث والمشو ع

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التو ية

 2702. الةيمة العادلة ) يال(
 721.. ) يال( 0202أبريل  .0السعر كما  ء 

 %.07- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2010  مز اداول

 110.50 أسبوع ) يال( 70أعلت سعر لج 

 59.50 أسبوع ) يال( 70أدنت سعر لج 

 %077 الت ير من أول العا 

 9,063 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لج 

 232,290 الرسملة السوقية )مليون  يال(

 61,944 الرسملة السوقية )مليون دوال (

 3,000 األسهم المصد ع )مليون سهم(

  %(7كبا  المسا مين )أكثر من 

 %2722.  ندوق االستثما ات العامة

 %77.2 الم سسة العامة للتأمينات اال تماعية 

 0200A 2013A 0202A 0207A ديسمبر  -نهاية العا  المالء 
قيمه المنشأع /الربح قبل مصرو ات التمويل 

 7712 2720 2711 27.9 واالستهالك وااطااى والزكاع

 .077 0709 0712 .071 قيمه المنشأع /االيرادات

 .0071 7.7. .70. .71. مضاعف الربحية

%277 عائد األ باح  277%  .70%  .70%  

 0721 0722 .072 0722 مضاعف الةيمة الد ترية

 0772 0701 0701 0701 مضاعف االيرادات

 ..07 1720 1700 0790 النسبة الجا ية لأل ول 

%277- نمو االيرادات  272%  272%  -0070%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليار ريال( مع العائد على المبيعات
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 العائد علت المبيعات المبيعات

 المصد : الةوائم المالية للشركة، اةديرات أبحاث البالد المالية

 المصد : الةوائم المالية للشركة، اةديرات أبحاث البالد المالية

 Q1 2016 Q1 2015 QoQ Q4 2015 YoY YTD أسعا  السلع )دوال /طن(

  4% (27%) 255 (15%) 300 218 ميثانول ) نوب شرق آسيا(

  29% (6%) 959 (19%) 1,115 902 بولء بروبيلين ) نوب شرق آسيا(

بولء ايثيلين عالء الكثا ة ) نوب شرق 
  15% (8%) 1,145 (3%) 1,202 1,111 آسيا(

بولء ايثيلين قليل الكثا ة ) نوب شرق 
  18% (7%) 1,146 (1%) 1,218 1,129 آسيا(

  20%  5% 1,063 (5%) 1,173 1,114 بولء سترين ) نوب شرق آسيا(

 (11%) (31%) 447 (36%) 482 310 األمونيا )الشرق األوسط(

 (13%) (18%) 258 (38%) 343 212 اليو يا )الشرق األوسط(

 (16%) (23%) 483 (15%) 527 408  وساات ثنائء األمونيو  )الم رب(

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 أسعا  بعض منتجات الشركة 

 سعر األمونيا في منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن( سعر اليوريا في  منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 المصد : بلومبيرج 

 سعر البولي إثيلين قليل الكثافة في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن( 

 سعر البولي ستيرين في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن(  سعر البولي بروبلين في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن( 

 سعر البولي إثيلين عالي الكثافة في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن( 

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

250

280

310

340

370

400

430

460

490



 0202أبريل  02

3  

SABIC AB - 2010.SE 

 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

 نهائية للةوائم المالية7ال قد اختلف طريةة عرض بيانات الةوائم المالية  ء التةرير عن الطريةة التء اتبعها الشركة7 ولكن ال اأثير من   ا االختالف علت النتيجة

A ،علية  :E ،اةديرية :F7متوقعة : 

 المصد : الةوائم المالية للشركة، اةديرات أبحاث البالد المالية

 0200A 0200A 2013A 0202A 0207A قائمة الدخل )مليون  يال(

  149,167.4  188,988.6  0999.9272  09.920777  09.99.971 مبيعات 

  90,789.8  123,015.6  .00.99927  .000922.7  .00292227 اكلاة المبيعات 

  13,787.9  13,480.2  0090.772  00900071  .7..0190 المصرو ات العمومية واالدا ية ومصرو ات البيع والتوزيع

  44,589.7  52,492.8  72991270  729.7771  .2292717 الربح قبل مصرو ات التمويل  واالستهالك وااطااى والضرائب والزكاع  

%.107  ام  الربح قبل مصرو ات التمويل  واالستهالك وااطااى والضرائب والزكاع    0.72%  1270%  %27.8 %29.9 

 15,371.8 14,761.6 0290.279 019.0.79 00990771 االستهالك وااطااى

 780.6 -  - - - مخصص خسائر انخااض   ء األ ول

  28,437.3  37,731.3  20971.70  20920777  29991972 الربح التش يلء 

(072..09)  ا ت مصرو ات التمويل   (092.079)  (09.7271)  (1,613.7) (1,492.7) 

  1,371.7  1,608.0  092.772  0990970  .091277 دخل استثما 

  1,201.8  920.5  22977  29177  2.179 أخرى 

  29,518.0  38,646.1  20922272  22992272  2.999770 الربح قبل الزكاع والضريبة 

  2,100.0  2,100.0  0912272  0972272  0922272 الزكاع والضريبة 

  27,418.0  36,546.1  22902272  19912272  27909770  ا ت الدخل 

  8,633.8  13,199.0  02999970  01972270  02922172 حةوق األقلية

  18,784.2  23,347.1  0790.972  029.9271  0.902079  ا ء الدخل الةابل للتوزيع

%0772 العائد علت المبيعات   0170%  0172%  %12.4 %12.6 

      

 0200A 0200A 2013A 0202A 0207A قائمة المركز المالء )مليون  يال(

  38,484.1  33,626.2  179.0.71  12991272  72919.72 النةدية وما  ء حكمها  

-  االستثما ات قصيرع األ ل  099.9772  12929071  38,987.4  29,909.8  

  19,377.9  25,999.6  12900271  10972070  10920272  مم مدينة 

  24,635.4  31,674.9  10922072  1292.972  10922272 المخزون 

  4,479.1  4,129.1  2922779  2921079  .0.90007 أخرى 

  116,886.4  134,417.2  .01192027  01290.772  010922077 إ مالء األ ول قصيرع األ ل 

            

  173,215.1  136,215.6  01.922277  021920277  027929070  ا ت المو ودات الثابتة 

 -   32,655.5  0991.272  00920.79  02910177 مشروعات احت التناي 

  16,325.5  17,757.3  .0090.27  00922070  .7..0092 مو ودات غير ملموسة 

  21,500.6  18,995.5  02979272  01922070  .7..0092 أخرى 

  211,041.1  205,623.9  022900970  020902077  022919070 إ مالء المو ودات طويلة األ ل 

  327,927.5  340,041.1  .11.90207  .11.921.7  1109.9172 إ مالء المو ودات 

            

  13,348.6  13,906.7  2929.77  079.2172  77..0297 الدين قصير األ ل والمستح  من الدين طويل األ ل 

  16,298.6  17,617.2  0.972179  0.922271  02919970  مم دائنة

  10,860.7  10,929.9  .7..292  299.770  1971.79 مصرو ات مستحةة 

  1,750.7  2,201.7  02972777  9.2272.  9972272 أخرى 

  42,258.5  44,655.4  20921977  29912172  21922.79 مطلوبات قصيرع األ ل 

            

  59,293.1  69,176.1  19.2.70.  .97107..  9.9.2.72 دين طويل األ ل

  16,496.3  15,983.9  02922071  019.0079  00922279 مطلوبات غير  ا ية 

  47,856.5  48,886.0  .7291927  72921271  70909170 حةوق األقلية

  162,023.1  161,339.7  07290.072  027920772  019920072 حةوق المسا مين 

  327,927.5  340,041.1  .11.90207  .11.921.7  1109.9172 إ مالء المطلوبات وحةوق المسا مين 

      

 0200A 0200A 2013A 0202A 0207A قائمة التد ةات النةدية )مليون  يال(

  53,268.7  53,894.5  7.9.7270  072..2.9  20902277 التد ةات النةدية التش يلية 

(12907171) التد ةات النةدية التمويلية   (12902.7.)  (2192.070)  (30,083.9) (36,018.8) 

(00907270) التد ةات النةدية االستثما ية   (0790.17.)  (0.9..770)  (25,550.5) (12,391.9) 

(07.72) الت ير  ء النةدية   (0912.72)  (0900.70)  (1,739.9) 4,857.9  

  38,837.4  33,979.4  179.0.71  12991272  72919.72 النةد  ء نهاية الاترع 
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 شرح نظا  التصنيف  ء البالد المالية

الوع علت  لك، يةو  نظا  التةييم وع استخد  البالد المالية  يكل التةييم الخاص بها من ثالث طبةات واعتمد التو يات علت البيانات الكمية والكياية التء يجمعها المحللون7

 الهبوط7/ودلدينا بإد اج األسهم الم طاع فمن إحدى مناط  التو ية التالية بناىا علت سعر ااغالق ، والةيمة العادلة التء نحدد ا، وإمكانية الصع

 %027الةيمة العادلة ازيد علت السعر الحالء بأكثر من   :زيادة المراكز

 %027الةيمة العادلة ازيد أو اةل عن السعر الحالء بأقل من    حياد:

 % 027الةيمة العادلة اةل عن السعر الحالء بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف غر لم يتم احديد قيمة عادلة النتظا  مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية ااصيلية أو و ود ا يير  و ري  ء أداى الشركة أو ا ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خا ة بأبحاث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالى
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكترونء:

 999. – 021 – 00 – 22.+ اادا ع العامة:

 2220 – 002 – 922 الهااف المجانء:
 
 
 
 

 إدا ع األ ول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترونء:

 6280 – 290 – 00 – 22.+   ااف:
 
 

 

 
 
 

 إدا ع األبحاث والمشو ع
 research@ albilad-capital.com البريد االكترونء:

 6250 – 290 – 00 – 22.+   ااف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع علت الشبكة:

 

  إدا ع الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترونء:

 6230 – 290 – 00 – 22.+   ااف:

 

 المصر ية االستثما ية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكترونء:

 6256 – 290 – 00 – 22.+   ااف:

 إخالى المس ولية

لجيجة ومجديجريجهجا ومجوغجاجيجهجا ال لجمجاب لت شركة البالد المالية أقصت  هد للتأكد من أن محتوى المعلومات الم كو ع  ء   ا التةرير  حيحة ودقيةة ومع  لك  إن شركة البجالد ا

 7عن  لكجة يةدمون أي فمانات أو اعهدات  راحة أو فمناا بشأن محتويات التةرير وال يتحملون بطريةة مباشرع أو غير مباشرع أي مس ولية قانونية ناا

األغجراض دون الجمجوا جةجة الجخجطجيجة  مجن ال يجوز إعادع نسخ أو إعادع اوزيع أو إ سال   ا التةرير بطريةة مباشرع او غير مباشرع ألي شخص آخر أو نشره كلياا أو  جزئجيجاا ألي غجرض 

  7المسبةة من شركة البالد المالية

 كما نلات االنتباه بأن   ه المعلومات ال اشكل او ية بشراى أو بيع أو اق مالية أو الاخا  قرا  استثما ي7

 7يعتبر أي إ راى استثما ي يتخ ه المستثمر بناىا علت   ا التةرير سواىا كان كلياا أو  زئياا  و مس وليته الكاملة وحده

ا أو أي إ راى آخر يمكن أن يتحة  مستةبال7 ل لك  إننا نجنجصجح بجالجر جوع إلج سجتجشجا  اسجتجثجمجا ي مج  جل قجبجل ت مليف الهدف من   ا التةرير أن يستخد  أو يعتبر مشو ع أو خيا ا

 7االستثما   ء مثل   ه األدوات االستثما ية

 احتاظ شركة البالد المالية بجميع الحةوق المرابطة به ا التةرير7

 

 29022–.1اصريح  يئة السوق المالية  قم 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

