
 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 6132يوليو  13

 6132الربع الثاني 

SABIC AB - 2010.SE 

1  

 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

أعلنت الشركة السعوديةة لةلةصةنةاعةات األسةاسةيةة )سةابةك( عةم الةنةتةاية  الةمةالةيةة األولةيةة         

مةلةيةاي ييةا    1013والتي جاءت أعةلةم مةم عةوقةعةاعةنةا الةبةالة ةة  6132للربع الثاني مم عام 

مةلةيةاي لةنةفةر الةفةتةرم مةم الةعةام  .203ملياي ييا  مةقةابة  10.1محققة يبحًا صافيًا بقيمة 

مةلةيةاي ييةا   4031% ليبلغ صافي الدخ  للنصف األو  61السابق وذلك بانخفاض بنسبة 

 %310ملياي ييا  لنفر الفترم مم العام السابق بانخفاض  31033مقاينة بة 

% مقةاينةة 31ملياي ييا  خال  الربع الثاني بانخفاض  33016حققت الشركة يبًحا إجمالًيا بلغ 

 31013بالربع المماث  مم العام السابق ، ليبلغ إجمالي الربح للنصف األو  مم هذا العةام 

% عم نفر الفترم مم العام السابق ، ويرجع ذلك إلةم انةخةفةاض 36ملياي ييا  بانخفاض 

 متوسط أسعاي بيع منتجات الشركة بالرغم مم انخفاض عكلفة المبيعات0 

% مةقةاينةة 62ملياي ييةا  بةانةخةفةاض بةنةسةبةة  2016بلغ الربح التش يلي خال  الربع الثاني 

مةلةيةاي  33016بالربع المماث  مم العام السابق، وبلغ الربح التش يلي لفترم النصف األو  

 % عم الفترم المقابلة مم العام السابق610ييا  بانخفاض 

% مقاينةة بةالةفةتةرم الةمةمةاثةلةة مةم الةعةام 31انخفض صافي الدخ  للنصف األو  بنسبة 

السابق، وذلك بسبب انخفاض متوسط اسعاي البيع لمنتجات الشةركةة خةاصةة فةي قةطةاع 

المعادن علم الرغم مم انخفاض عكلفة المبيعات باإلضافة إلم عسجي  مخةصةخ خسةايةر 

انخفاض في قيمة آالت و معةدات رةركةة ابةم يرةد، بةلة ةت حصةة رةركةة سةابةك مةنة ةا       

 مليون ييا 0  122

 يوضح الجدو  التالي الت يرات في أسعاي مجموعة مم  البتروكيماويات األساسية:

أظ رت النتاي  انخفاض التكاليف االجمالية بسبب اعادم ال يكلة و مم المتوقع أن ينخفض 

% ،  6% بةد  مةم 106الةم   6132األثر المالي الناع  عم زيادم أسعاي الطاقة خال  عةام 

بناء علم ذلك و مع عوقعات استقراي أسعاي النفط و أسعاي البتةروكةيةمةاويةات حةتةم نة ةايةة 

 ييا  0  46ييا  الم   2031.العام فإننا نرفع عقييمنا لس م رركة سابك مم 

 عركي فدعق

 مدير األبحاث والمشويم

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 

 حياد التوصية

 46011 القيمة العادلة )ييا (
 46063 )ييا ( 6132يوليو  64السعر كما في 

 %101 العايد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2010 يمز عداو 

 110.50 أسبوع )ييا ( 66أعلم سعر لة 

 59.50 أسبوع )ييا ( 66أدنم سعر لة 

 %04. الت ير مم أو  العام

 9,063 أر ر )ألف س م( 1متوسط حجم التداو  لة 

 246,630 الرسملة السوقية )مليون ييا (

 65,768 الرسملة السوقية )مليون دوالي(

 3,000 األس م المصديم )مليون س م(

  %(6كباي المساهميم )أكثر مم 

 %1011. صندوق االستثمايات العامة

 %60.1 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 6136A 2013A 6131A 6136A ديسمبر  -ن اية العام المالي 

قيمه المنشأم /الربح قب  مصروفات التموي  
 5.63 4.90 4.58 5.05 واالست الك واإلطفاء والزكام

 1.68 1.36 1.38 1.46 قيمه المنشأم /االيرادات

 13.13 10.56 9.76 9.95 مضاعف الربحية

 %6.7 %6.7 %6.1 %6.1 عايد األيباح

 1.52 1.53 1.58 1.70 مضاعف القيمة الدفترية

 1.65 1.30 1.31 1.30 مضاعف االيرادات

 2.77 3.01 3.12 2.82 النسبة الجايية لألصو  

 %21.1- %0.0 %0.0 %0.5- نمو االيرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليار ريال( 
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 المصدي: القوايم المالية للشركة، عقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدي: القوايم المالية للشركة، عقديرات أبحاث البالد المالية

 Q2 2016 Q2 2015 YoY Q1 2016 QoQ أسعاي السلع )دوالي/طم(

  7% 229 (26%) 329 244 ميثانو  )جنوب ررق آسيا(

  50% 655 (28%) 1,360 985 بولي بروبيليم )جنوب ررق آسيا(

 (10%) 1,220 (20%) 1,380 1,100 بولي ايثيليم عالي الكثافة )جنوب ررق آسيا(

 (10%) 1,260 (21%) 1,435 1,140 بولي ايثيليم قلي  الكثافة )جنوب ررق آسيا(

 (9%) 1,300 (21%) 1,495 1,180 بولي ستريم )جنوب ررق آسيا(

 (7%) 355 (18%) 404 330 األمونيا )الشرق األوسط(

  6% 205 (30%) 310 218 اليوييا )الشرق األوسط(

 (5%) 380 (30%) 515 360 فوسفات ثنايي األمونيوم )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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 أسعاي بعض منتجات الشركة 

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

 المصدي: 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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 ن ايية للقوايم المالية0ال قد عختلف طريقة عرض بيانات القوايم المالية في التقرير عم الطريقة التي عتبع ا الشركة0 ولكم ال عأثير مم هذا االختالف علم النتيجة

A ،فعلية :E ،عقديرية :F0متوقعة : 

 المصدي: القوايم المالية للشركة، عقديرات أبحاث البالد المالية

 6133A 6136A 2013A 6131A 6136A قايمة الدخ  )مليون ييا (

  149,167.4  188,988.6  344914201  341916606  341941401 مبيعات 

  90,789.8  123,015.6  331944101  366911.01  .33291120 عكلفة المبيعات 

  13,787.9  13,480.2  3696.601  36966601  31931.01 المصروفات العمومية واالدايية ومصروفات البيع والتوزيع

  44,589.7  52,492.8  62941103  619.6601  .2192610 الربح قب  مصروفات التموي   واالست الك واإلطفاء والضرايب والزكام  

%1301 هامش الربح قب  مصروفات التموي   واالست الك واإلطفاء والضرايب والزكام    6101%  1103%  %27.8 %29.9 

 15,371.8 14,761.6 31961104 319.6104 33943601 االست الك واإلطفاء

 780.6 -  - - - مخصخ خساير انخفاض  في األصو 

  28,437.3  37,731.3  16961106  13916606  14941401 الربح التش يلي 

(6911602) صافم مصروفات التموي    (6911604)  (39.6201)  (1,613.7) (1,492.7) 

  1,371.7  1,608.0  391.601  3946406  .391160 دخ  استثماي

  1,201.8  920.5  21406  14106  21104 أخرى 

  29,518.0  38,646.1  16912201  11941101  1.944606 الربح قب  الزكام والضريبة 

  2,100.0  2,100.0  6911101  6961101  6921101 الزكام والضريبة 

  27,418.0  36,546.1  11932201  14911101  16964606 صافم الدخ  

  8,633.8  13,199.0  31944403  31962103  32911101 حقوق األقلية

  18,784.2  23,347.1  6696.401  619.4101  61961304 صافي الدخ  القاب  للتوزيع

%3601 العايد علم المبيعات   3103%  3101%  %12.4 %12.6 

      

 6133A 6136A 2013A 6131A 6136A قايمة المركز المالي )مليون ييا (

  38,484.1  33,626.2  169.3101  12941201  61914101 النقدية وما في حكم ا  

-  االستثمايات قصيرم األج   64914601  11924301  38,987.4  29,909.8  

  19,377.9  25,999.6  11933201  13961603  13916201 ذمم مدينة 

  24,635.4  31,674.9  16911601  11911402  13912101 المخزون 

  4,479.1  4,129.1  1912604  1911604  .3193630 أخرى 

  116,886.4  134,417.2  .31191610  312961601  316911306 إجمالي األصو  قصيرم األج  

            

  173,215.1  136,215.6  31.912106  311913106  316914303 صافم الموجودات الثابتة 

 -   32,655.5  6491.101  66916104  61916106 مشروعات عحت التنفيذ

  16,325.5  17,757.3  .6693120  66922303  66911.01 موجودات غير ملموسة 

  21,500.6  18,995.5  32964202  31911303  .3691.10 أخرى 

  211,041.1  205,623.9  611963406  613931606  611914606 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  327,927.5  340,041.1  11.961601  11.911.01  1169.4102 إجمالي الموجودات 

            

  13,348.6  13,906.7  2914106  36911102  31961.06 الديم قصير األج  والمستحق مم الديم طوي  األج  

  16,298.6  17,617.2  31961104  31921101  32914403 ذمم داينة

  10,860.7  10,929.9  .291110  194.603  1961.04 مصروفات مستحقة 

  1,750.7  2,201.7  31961606  912101.  4961201 أخرى 

  42,258.5  44,655.4  16921406  14911101  11912104 مطلوبات قصيرم األج  

            

  59,293.1  69,176.1  1911.03.  .196130.  4.911.01 ديم طوي  األج 

  16,496.3  15,983.9  31911301  319.3304  36921104 مطلوبات غير جايية 

  47,856.5  48,886.0  .6191410  61911201  63934106 حقوق األقلية

  162,023.1  161,339.7  36296.301  316913601  314916601 حقوق المساهميم 

  327,927.5  340,041.1  11.961601  11.911.01  1169.4102 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهميم 

      

 6133A 6136A 2013A 6131A 6136A قايمة التدفقات النقدية )مليون ييا (

  53,268.7  53,894.5  61916106  11911602  16931106 التدفقات النقدية التش يلية 

(11936101) التدفقات النقدية التمويلية   (12931.0.)  (1191.606)  (30,083.9) (36,018.8) 

(36966106) التدفقات النقدية االستثمايية   (36931101)  (3.911603)  (25,550.5) (12,391.9) 

(66101) الت ير في النقدية   (3911101)  (3933.03)  (1,739.9) 4,857.9  

  38,837.4  33,979.4  169.3101  12941201  61914101 النقد في ن اية الفترم 
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 ررح نظام التصنيف في البالد المالية

الوم علم ذلك، يقوم نظام التقييم وع عستخدم البالد المالية هيك  التقييم الخاص ب ا مم ثالث طبقات وععتمد التوصيات علم البيانات الكمية والكيفية التي يجمع ا المحللون0

 ال بوط0/ودلدينا بإدياج األس م الم طام ضمم إحدى مناطق التوصية التالية بناًء علم سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %310القيمة العادلة عزيد علم السعر الحالي بأكثر مم   :زيادة المراكز

 %310القيمة العادلة عزيد أو عق  عم السعر الحالي بأق  مم    حياد:

 % 310القيمة العادلة عق  عم السعر الحالي بأكثر مم   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم عحديد قيمة عادلة النتظاي مزيد مم التحلي  أو البيانات أو قوايم مالية عفصيلية أو وجود ع يير جوهري في أداء الشركة أو ع ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية0

 

 البالد المالية
 

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

 1444 – 611 – 33 – 122+ اإلدايم العامة:

 1113 – 332 – 411 ال اعف المجاني:
 
 
 
 

 إدايم األصو 
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 33 – 122+  هاعف:
 
 

 

 
 
 

 إدايم األبحاث والمشويم
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 33 – 122+  هاعف:

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

 

  إدايم الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 33 – 122+  هاعف:

 

 المصرفية االستثمايية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 33 – 122+  هاعف:

 إخالء المسؤولية

لةيةة ومةديةرية ةا ومةوظةفةية ةا ال لةمةابذلت رركة البالد المالية أقصم ج د للتأكد مم أن محتوى المعلومات المذكويم في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن رركة البةالد ا

 0عم ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو عع دات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباررم أو غير مباررم أي مسؤولية قانونية ناع

األغةراض دون الةمةوافةقةة الةخةطةيةة  مةم ال يجوز إعادم نسخ أو إعادم عوزيع أو إيسا  هذا التقرير بطريقة مباررم او غير مباررم ألي رخخ آخر أو نشره كليًا أو جةزيةيةًا ألي غةرض 

  0المسبقة مم رركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال عشك  عوصية بشراء أو بيع أوياق مالية أو العخاذ قراي استثمايي0

 0يعتبر أي إجراء استثمايي يتخذه المستثمر بناًء علم هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزييًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سةتةشةاي اسةتةثةمةايي مةؤهة  قةبة  م ملير ال دف مم هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشويم أو خياًيا أو أي إجراء آخر يمكم أن يتحقق مستقبال0 لذلك فإننا نةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 0االستثماي في مث  هذه األدوات االستثمايية

 عحتفظ رركة البالد المالية بجميع الحقوق المرعبطة ب ذا التقرير0

 

 14311–.1عصريح هيئة السوق المالية يقم 

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

