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 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( عن النتائج المالية األولية للرربرع الول مرن عرا  

% عن الربع الرمرمرا رل 1.5مليار ريال بارتفاع  1.8مليار ريال مقابل  1.1مسجلة ربحًا صافيًا بقيمة  8152

مرلريروي ريرال. وبر لرك  7.3% عن الربع السابق البالر  أربرا ر  54من العا  السابق، فيما قفزت بنسبة 

% عن الرربرع الرمرمرا رل مرن الرعرا  الرمرا ر  55% مقابل 57.8 ققت الشركة هامش ربح وصل الى 

 % عن الربع السابق من العا  الما  . 51و

أرجعت الشركة التحسن الملحوظ ف  األرباح خالل الربع الول إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنترجرات 

وذلك عن طرريرق ترطربريرق اسرترراتريرجريرة  عراد  واليرادات الخرى بشكل عا  وايضا انخفاض التكاليف 

 . الهيكلة

 يو ح الجدول التال  التغيرات ف  أسعار مجموعة من البتروكيماويات األساسية:

% عرن الرربرع 51مليار ريرال برارترفراع قردر   7..7مليار ريال مقابل  58ايرادات سابك لتصل الى  قفزت

 51.7البالغة مبيعات   8153% عن الربع الخير من عا  5المما ل من العا  السابق  ، فيما نمت بنسبة 

 سعار بيع المنتجات.أمليوي ريال ، مدعومة بارتفاع 

% مقارنة بالربع 1مليار ريال بارتفاع  55 ققت الشركة ف  الربع األول من العا  الجاري ربًحا إجماليًا بل  

مليار ريال، فيما نمت بشكل كبير مرقرارنرة برالرربرع السرابرق  57.1المما ل من العا  السابق البال  أربا   

 %. 55.7بنسبة 

مرلريروي ريرال لرلرربرع  2.7مليار ريال خالل الربع الول مرقرارنرة برر  4كما سجلت الشركة ربحًا تشغيليًا بل  

 ...% عن الربرع السرابرق الربرالرغر  أربرا ر  .7%، بينما قفز بنسبة 3.8المما ل من العا  السابق بنمو 

% للربع المما ل من العا  السرابرق و 87% مقابل 85.5مليار ريال. وعلي  بل  هامش الربح التشغيل  

 .  8153% للربع األخير من عا 5..5

مرلريرار ريرال ومرتروسرط تروقرعرات  2..1أقل من توقعاتنا البالغة  8152جاءت نتائج الربع األول من عا  

مليار ريال.  يث استمرت أسعار البتروكيماويات بالرتفاع بشكل عرا  فر  الرربرع  ..11المحللين البالغة 

بعد اي  قق متوسط أسعار النفط ارتفاعات كبريرر  خرالل الرربرع الول مرن الرعرا   8152الول من عا  

مرجرمروعرة  8153دولر. الجدير بال كر أعلنت الشركة ف  عا   31الجاري  يث تجاوزت اسعار النفط  اجز 

من الخطط الستراتيجية لها ومن أهمها إنشاء مصنع البول  كربونات ف  الصين   يث من الرمرتروقرع 

% 81% فر  ررركرة صرد  و 11، وك لك استحواذها على  صرة 8181اي يبدأ التشغيل بحلول عا  

وذلك لتنويع استثمارتها مما سو  يؤ ر عرلرى ربرحريرة الشرركرة عرلرى الرمردى   Clariant AGف  رركة

المتوسط  والبعيد. كما نعتقد أي سابك قادر  على تجاوز التقلبات ف  اسعار مواد اللقيم عبر خرفر  

. ومرن جرانر  8152% خالل عرا  3التكاليف ،  يث أفادت الشركة بانها تهد  لخف  التكاليف بنسبة 

اخر ،تتج  الصين لو ع قيود على المصانع للحد من النبعا اث الضار  للبيئة مما سو  يرفع الرطرلر  

% عرلرى 81على المنتجات البتروكيماوية من الخارج ، فضال عن تطبيق الصين تعريفة جمركية برنرسربرة 

ماد  كيميايئة مستورد  من الوليات المتحد  المريكية. وعرلرير  نرتروقرع ترحرسرن الرهروامرش  55قائمة 

، وعطفًا على ما سبق نرفع تقييمنا لسهم سابك    8152التشغيلية للشركة خالل الربع الثان  من عا  

 ريال.  558ريال إلى  518من 

 مشعل الغيالي

 محلل مال 

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدار  األبحاث:

 ترك  فدعق

 مدير األبحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 558.11 القيمة العادلة )ريال(
 31..55 )ريال( 8152مايو  55السعر كما ف  

 -5.17% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.8151 رمز تداول

 587.21 أسبوع )ريال( 18أعلى سعر لر 

 45.41 أسبوع )ريال( 18أدنى سعر لر 

 51.78% التغير من أول العا 

 1,574 أرهر )ألف سهم( 7متوسط  جم التداول لر 

 711.511 الرسملة السوقية )مليوي ريال(

 47,7.1 الرسملة السوقية )مليوي دولر(

 7,111 األسهم المصدر  )مليوي سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %31.11 صندوق الستثمارات العامة

 %1.31 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية 

 8155A 8151A 815.A 8153A ديسمبر  -نهاية العا  المال  

قيم  المنشأ  /الربح قبل مصروفات 
 3.81 2.15 3.81 87.. التمويل والستهالك وا طفاء والزكا 

 8.13 8.87 8.51 5.37 قيم  المنشأ  /اليرادات

 53.88 53.44 23..5 57.13 مضاعف الربحية

%1.8 عائد األرباح  1.8%  7.2%  5.1%  

 5.47 8.15 .5.4 .5.4 مضاعف القيمة الدفترية

 8.55 8.88 8.58 2..5 مضاعف اليرادات

 8.58 1..8 8.31 7.15 النسبة الجارية لألصول 

%1.1 نمو اليرادات  -85.5%  -5.5%  1.8%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليار ريال( مع العائد على المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 Q5  متوسط أسعار السلع )دولر/طن(
8152 

 Q5 
8153 

النمو 
 السنوي

 Q5 
8153 

النمو 
 الربع 

السعر 
 الحال 

%4 7.1 743 ميثانول )جنوب ررق آسيا(  735 .%  554 

%51 5,514 5,832 بول  بروبيلين )جنوب ررق آسيا(  5,531 4%  5,8.1 

%51 5,525 5,712 بول  ايثيلين عال  الكثافة )جنوب ررق آسيا(  5,8.1 2%  5,7.1 

%(1) 5,753 5,811 بول  ايثيلين قليل الكثافة )جنوب ررق آسيا(  5,813 (5)%  5,881 

%4 .5,58 5,118 بول  سترين )جنوب ررق آسيا(  5,515 3%  5111 

%5 754 788 األمونيا )الشرق األوسط(  713 1%  831 

%(8) 8.1 812 اليوريا )الشرق األوسط(  8.5 (5)%  811 

%51 7.5 554 فوسفات  نائ  األمونيو  )المغرب(  721 51%  571 
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 المصدر: تداول

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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 8152الربع األول  الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 أسعار بع  منتجات الشركة 

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

 المصدر: 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( 
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 8152الربع األول  الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 القاطاعات التشغيلية لشركة سابك )مليوي ريال(

 المصدر: قوائم الشركة 

قطاعات األعمال 
 )مليوي ريال(

البتروكيماويات/ 
 الح وفات/ التسويات المجموع المركز الرئيس  المعادي المغ يات الزراعية التخصصات

            8152الربع األول 

 )73,874( 55,2.5 87,234 7,832 5,785 87.,11 ا يرادات

 )3,457( 1,112 77.,1 82 831 3,521 صاف  الدخل 

نسبة الدخل على 
%51 ا يرادات  85%  5%  85%  57%  85% 

 )542,314( 774,555 885,141 52,128 51,781 .1.,823 إجمال  الموجودات

  المجموع     8153الربع األول 

 )73,874( 785,.7 ..85578 ..81.8 5,758 ..57,7 ا يرادات

71- 151 3583.3 صاف  الدخل   1,.17 1,871 )3,457( 

نسبة الدخل على 
%.5 ا يرادات  72%  (8)%  83%  55%  85% 

 788,511 )542,314( 881,773 54,772 58,4.2 8.8,788 إجمال  الموجودات

 المجموع      8153الربع الرابع 

 51,113 (73,121) 4..8785 8813.5 5,813 15,725 ا يرادات

 31.,7 (5,5.4) 5.8 44.- 531 .181 صاف  الدخل 
نسبة الدخل على 

%4 %7 %5 %(75) %55 %51 ا يرادات  

 788,151 (548,551) .881,24 54,772 ..58,4 .8.5,31 إجمال  الموجودات
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 8152الربع األول  الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 : متوقعة.F: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية ف  التقرير عن الطريقة الت  تتبعها الشركة. ولكن ل تأ ير من ه ا الختال  على النتيجة

  ية.القوائم المالية التاريخية معد  وفقا لمعاير المحاسبة السعودية لحين اصدار القوائم المالية الجديد  وفقا للمعايير المحاسبية الدول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8157A 8155A 8151A 815.A 8153A قائمة الدخل )مليوي ريال(

  511,741  558,444  554,5.3  522,424  .522,42 مبيعات 

  851,.2  25,241  41,341  .587,15  554,225 تكلفة المبيعات 

  81,483  85,731  57,322  57,521  58,831 المصروفات العمومية والدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  57,853  74,375  55,141  18,547  271,.1 الربح قبل مصروفات التمويل  والستهالك وا طفاء والضرائ  والزكا   

%71.5 هامش الربح قبل مصروفات التمويل  والستهالك وا طفاء والضرائ  والزكا     83.2%  84.4%  77..%  77..%  

(55,845) الستهالك وا طفاء  (55,3.8)  (51,738)  (57,2.5)  (57,228)  

          مخصص خسائر انخفاض  ف  األصول

  84,7.1  81,231 84,852  73,375  58,174 الربح التشغيل  

(.5,31) صافى مصروفات التمويل   (5,.55)  (5,547)  5,.53  5,853  

  5,582  .23  5,738  12.,5  5,131 دخل استثمار

(5,557) 585  481  14. أخرى   (8,511)  

  84,121  83,815  84,152  .5.,72  ..58,5 الربح قبل الزكا  والضريبة 

  5,511  7,237  8,511  8,511  8,711 الزكا  والضريبة 

  81,571  87,732  83,552  .15,.7  ..51,5 صافى الدخل 

  3,173  1,3.5  75.,2  57,544  55,222  قوق األقلية

  52,743  55.,53  52,325  87,753  81,832 صاف  الدخل القابل للتوزيع

%57.5 العائد على المبيعات   58.5%  58..%  12.3% 12.2% 

      

 8157A 8155A 8151A 815.A 8153A قائمة المركز المال  )مليوي ريال(

  14,153  51,852  54.,72  .8.,77  71,354 النقدية وما ف   كمها  

  5,715  .81,51  84,451  72,423  25.,71 الستثمارات قصير  األجل

  72.,88  54,217  .54,73  111,.8  .71,55 ذمم مدينة 

  178,.8  15.,88  71.,85  31.,75  78,558 المخزوي 

  1,148  5,252  5,548  5,584  ..5,1 أخرى 

  84.,553  .8.,513  553,1.8  575,553  577,181 إجمال  األصول قصير  األجل 

            

  5.3,511  531,711  48.,551  .85,.57  573,1.1 صافى الموجودات الثابتة 

  55,737  58,451  ..78,5  11.,78  82,731 مشروعات تحت التنفي 

  57,1.8  .58,48  .15,.5  53,313  88,543 موجودات غير ملموسة 

  .4,54  51,157  85,517  .52,44  123,.5 أخرى 

  .815,22  884,.81  855,513  85.,811  815,852 إجمال  الموجودات طويلة األجل 

  788,151  757,211  782,854  751,155  773,857 إجمال  الموجودات 

            

  585,.5  57,858  .57,71  57,413  124,. الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  52,1.4  7.4,.5  151,.5  53.,53  54,115 ذمم دائنة

  51,175  5..,2  55,511  51,471  111,. مصروفات مستحقة 

  7,447  .7,57  77.,5  8,818  51,151 أخرى 

  52,153  55,721  11.,58  11.,55  72.,58 مطلوبات قصير  األجل 

            

  55,113  54,242  14,834  .4,53.  37,453 دين طويل األجل

  ..88,7  81,542  532,.5  51,425  55,115 مطلوبات غير جارية 

  851,.5  55,155  53,477  .52,22  11,721  قوق األقلية

  ..5.7,2  513,171  5.5,485  5.5,751  835,.51  قوق المساهمين 

  788,151  757,211  782,854  751,155  773,857 إجمال  المطلوبات و قوق المساهمين 

      

 8157A 8155A 8151A 815.A 8153A قائمة التدفقات النقدية )مليوي ريال(

  74,533  24.,74  17,333  17,241  14,411 التدفقات النقدية التشغيلية 

 )715,.8( )78,354( ).71,24( )71,125( )57,138( التدفقات النقدية التمويلية 

  5,175 )44.,5( )58,214( )81,115( )53,441( التدفقات النقدية الستثمارية 

  53,315  8,858  1,187 )5,351( )5,553( التغير ف  النقدية 
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 8152الربع األول  الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 ررح نظا  التصنيف ف  البالد المالية

الو  على ذلك، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية الت  يجمعها المحللوي.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطا   من إ دى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر ا غالق ، والقيمة العادلة الت  نحددها، وإمكانية الصع

 %.51القيمة العادلة تزيد على السعر الحال  بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.51القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحال  بأقل من    حياد:

 % .51القيمة العادلة تقل عن السعر الحال  بأكثر من   تخفيض المراكز: 

و  ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة لنتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري ف  أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد اللكترون :

 4222 – 817 – 55 – ..4+ ا دار  العامة:

 1115 – .55 – 211 الهاتف المجان :

 
 إدار  األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد اللكترون :

 821. – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدار  الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد اللكترون :

 814. – 841 – 11 – 966+  هاتف:
 

 

 
 
 

 إدار  األبحاث والمشور 
 research@ albilad-capital.com البريد ا لكترون :

 811. – 841 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد اللكترون :

 871. – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية الستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد اللكترون :

 .81. – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لريرة ومرديرريرهرا ومروظرفريرهرا ل لرمراب لت رركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أي محتوى المعلومات الم كور  ف  ه ا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإي رركة البرالد ا

 .عن ذلكجة يقدموي أي  مانات أو تعهدات صرا ة أو  منًا بشأي محتويات التقرير ول يتحملوي بطريقة مبارر  أو غير مبارر  أي مسؤولية قانونية نات

األغرراض دوي الرمروافرقرة الرخرطريرة  مرن ل يجوز إعاد  نسخ أو إعاد  توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مبارر  او غير مبارر  ألي رخص آخر أو نشر  كليًا أو جرزئريرًا ألي غررض 

  .المسبقة من رركة البالد المالية

 كما نلفت النتبا  بأي ه   المعلومات ل تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لتخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخ   المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كاي كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليت  الكاملة و د 

سرترشرار اسرترثرمراري مرؤهرل قربرل ى مليس الهد  من ه ا التقرير أي يستخد  أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أي يتحقق مستقبال. ل لك فإننا نرنرصرح برالررجروع إلر

 .الستثمار ف  مثل ه   األدوات الستثمارية

 تحتفظ رركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير.
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