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 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

أظهرت النتائج األولية للشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( للللربلع اللثلانلي  ل  علا  

 ليار ريال للللربلع اللململا لل  ل   67.4 ليار ريال  قابل  1723ع  تحقيق صافي ربح قدره  7132

 ليار ريال7  776.% ع  الربع السابق البالغة ارباحه 7.77%،وتراجع 7.77العا  السابق بإنخفاض 

% 3176% خالل الربع الثاني  قارنلة بلل .317وأدى ذلك الى إنخفاض ها ش صافي الربح إلى 

% للربع السابق7  بينما ارتفع صافي الربح للنصل  األول 3677، و 7134للربع المما ل    عا  

 لنفس الفترة    العا  الماضي7  2742 ليار ريال  قابل  47.6% لتبلغ 3174بل  7132   عا  

 للليلار ريلال  14774 ليار ريال  قارنة بل  .1.71وحققت الشركة خالل الربع الثاني إيرادات بمبلغ 

% عل  اللربلع السلابلق الل   .% ، بينما تراجعت بل 1ع  الربع المما ل    العا  السابق  بتراجع 

%  1 ليار ريال7 وعلى الرغم    ذلك، نمت إيرادات النص  األول بنسبلة  ..147بلغت ايراداته 

  ليار ريال لنفس الفترة    العا  الماضي7  4.721 ليار ريال  قابل  27 سجلة 

وقد أرجعت الشركة االنخفاض الكبير في أرباح الربع الثاني بالمقارنة  ع الربلع السلابلق و اللربلع 

 المقابل    العا  الماضي لعدة اسباب أهمها :

  7زبادة تكلفة المبيعات وانخفاض الكميات المباعة 

  ليون ريال7 641إنخفاض أسعار وكميات البيع لشركة الحديد  ما نتج عنه  تسجيل خسائر  

  7 اب  رشد”تخفيض قيمة آالت و عدات للشركة التابعة“ 

 7إنخفاض  توسط االسعار البيعيه لمعظم المنتجات 

بالمقابل يعود االرتفاع في أرباح النص  األول  قارنة بنفس الفترة    اللعلا  اللملاضلي اللى 

 إرتفاع  توسط أسعار بيع المنتجات خالل الفترة 7

 يوضح الجدول التالي التغيرات في أسعار  جموعة    البتروكيماويات األساسية : 

 لقلارنلة           7132 لليلار ريلال خلالل اللربلع اللثلانلي  ل  علا   761.حققت الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ 

% ، وع  اللربلع السلابلق 74727 ليار ريال للربع المما ل    العا  السابق بإنخفاض بلغ  2763بل 

% خلالل اللربلع اللثلانلي 3.711% 7 وعليه تقلص ها ش اللربلح لليلصلل اللى .1بلغ االنخفاض  

 % للربع الثاني    العا  الماضي 7 7173 قابل 

 ليار ريال و توسط توقعات المحللللليل   67.2جاءت نتائج الربع الثاني أقل     توقعاتنا البالغة 

 ليار ريال ، حيث تدهورت اسعار البتروكيماويات بشكل عا  في الربع الثانلي بلعلد  6742البالغة 

ان حققت ارتفاعات كبيرة في الربع السابق بضغط    انخفاض اسعار النفط كما تلث لرت شلركلة 

اللتلي بللدورهلا قلللصلت  ل  أربلاح الشلركللة7        “  حلديلد سلابلك” سلابلك بلاللخلسلائلر اللحلادة لشللركلة 

وعطفا على  اسبق نتوقع تحس  الهوا ش التشغيلية للشركة خالل النص  الثاني    العلا  

 ريال7  ..الحالي، وبناء عليه نبقي تقييمنا لسهم سابك عند 

  شعل الغيالن

  حلل  الي

MHAlghaylan@albilad-capital7com 

 

 للتواصل  ع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

  دير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 حياد التوصية

 711.. القيمة العادلة )ريال(
  4744. )ريال( 7132يوليو  11السعر كما في 

 -.17% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 71317SE ر ز تداول

 31.761 أسبوع )ريال( 7.أعلى سعر لل 

 24711 أسبوع )ريال( 7.أدنى سعر لل 

 473% التغير    أول العا 

 1,224 أشهر )أل  سهم( 1 توسط حجم التداول لل 

 7.4,461 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 316,.2 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 1,111 األسهم المصدرة ) ليون سهم(

  %(.كبار المساهمي  )أكثر    

 %21711 صندوق االستثمارات العا ة

 %721. المؤسسة العا ة للتث ينات االجتماعية 

 7131A 7136A 713.A 7134A ديسمبر  -نهاية العا  المالي 
قيمه المنشثة /الربح قبل  صروفات التمويل 

 .474 4726 .74. 764. واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 7776 7717 3747 3746 قيمه المنشثة /االيرادات

 34741 .3.72 37721 33721  ضاع  الربحية

 %671 %74. %74. %73. عائد األرباح

 3747 3741 3746 37.1  ضاع  القيمة الدفترية

 7771 ..37 37.2 37.2  ضاع  االيرادات

 7746 .772 1713 1737 النسبة الجارية لألصول 

 %3371- %7373- %171 %171 نمو االيرادات

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليار ريال( مع العائد على المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 Q7   توسط أسعار السلع )دوالر/ط (
7132 

 Q7 
7134 

النمو 
 السنو 

 Q3 
7132 

النمو 
 الربعي

السعر 
 الحالي

%71 714 7.3  يثانول )جنوب شرق آسيا(  121 73)% ( 741 

%6 3,111 3,122 بولي بروبيلي  )جنوب شرق آسيا(  3,337 )%1( 3,141 

%(1) 3,344 3,374 بولي ايثيلي  عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(  3,34. (.)%  3,141 

%1 3,3.6 .3,71 بولي ايثيلي  قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(  3,174 2)% ( 3,341 

%1 3,773 3,743 بولي ستري  )جنوب شرق آسيا(  3,661 )%37( 3,741 

%(3) 164 166 األ ونيا )الشرق األوسط(  133 33%  341 

%(7 736 .71 اليوريا )الشرق األوسط( ( 74. 77)% ( 3.1 

%7 144 .12 فوسفات  نائي األ ونيو  )المغرب(  143 6%  14. 
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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


 7132يوليو  13

2  

SABIC AB - 2010.SE 

 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

 أسعار بعض  نتجات الشركة 

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

 المصدر: بلو بيرج 

 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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 :  توقعةF7: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية7ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير ع  الطريقة التي تتبعها الشركة7 ولك  ال تث ير    ه ا االختالف على النتيجة

  ية7القوائم المالية التاريخية  عدة وفقا لمعاير المحاسبة السعودية لحي  اصدار القوائم المالية الجديدة وفقا للمعايير المحاسبية الدول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 7137A 7131A 7136A 713.A 7134A قائمة الدخل ) ليون ريال(

  317,472  342,.36  .4.,344  44.,344  174,.34  بيعات 

  .4.,.2  1,2.1.  371,134  443,.33  377,164 تكلفة المبيعات 

  37,446  31,244  31,641  .37,72  37,777 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

  26.,66  1..,66  7,6.1.  4,411.  ..6,2. الربح قبل  صروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%7.71 ها ش الربح قبل  صروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة    1173%  7274%  7.7.%  1174%  

 347174 127,.3 36,247 36,7.3 31,211 االستهالك واإلطفاء

-   خصص خسائر انخفاض  في األصول   -   -  (243)  (3,644)  

  74,224  74,612  12,213  .1.,67  63,174 الربح التشغيلي 

(7,6.1) صافى  صروفات التمويل   (3,2.4)  (3,436)  (3,6.1)  (3,4.1)  

  424  3,127  3,414  .3,12  3,474 دخل استثمار

  .7,14  3,717  71.  .41  641 أخرى 

  .74,16  34.,.7  14,464  67,644  61,466 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  1,111  7,311  7,311  7,111  11.,7 الزكاة والضريبة 

  .16,.7  72,634  64.,14  61,344  14,166 صافى الدخل 

  2,731  4,416  ..31,3  36,444  46.,31 حقوق األقلية

  .32,41  34,246  71,162  724,.7  76,241 صافي الدخل القابل للتوزيع

%3173 العائد على المبيعات   3176%  3776%  3774%  317.%  

      

 7137A 7131A 7136A 713.A 7134A قائمة المركز المالي ) ليون ريال(

  61,242  .14,46  11,474  .23,.1  14,414 النقدية و ا في حكمها  

  .71,31  31.,.7  42.,14  11,443  .4.,74 االستثمارات قصيرة األجل

  2.1,.3  124,.3  74,111  11,334  67.,13 ذ م  دينة 

  71,377  .76,41  .13,42  17,667  ..16,6 المخزون 

  6,276  6,6.7  .6,37  6,144  6,611 أخرى 

  12.,314  332,147  316,632  .311,17  ..314,7 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  321,114  321,3.4  314,734  .312,14  361,131 صافى الموجودات الثابتة 

-   ..17,4  74,121  77,611  شروعات تحت التنفي     

  7..,34  64.,34  32,2.2  77,3.2  77,443  وجودات غير  لموسة 

  .73,67  73,6.1  4..,34  42.,34  31,163 أخرى 

  714,144  733,3.2  476,.71  716,734  713,361 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  134,4.1  .174,73  161,163  112,761  112,614 إجمالي الموجودات 

            

  31,772  31,114  12.,31  .4,14  16.,.3 الدي  قصير األجل والمستحق    الدي  طويل األجل 

  34,141  .3.,34  32,432  16.,.3  416,.3 ذ م دائنة

  314,.  33,3.1  11.,31  11.,4  .6,42  صروفات  ستحقة 

  7,144  3,411  7,717  .6.,31  41.,2 أخرى 

  63,333  .67,41  ..66,4  67,414  64,161  طلوبات قصيرة األجل 

            

  313,.6  .72,..  324,.4  62.,21  17.,.2 دي  طويل األجل

  ..34,1  34,624  46.,.3  36,113  31,237  طلوبات غير جارية 

  .62,72  11.,62  64,444  .1,14.  1,614. حقوق األقلية

  341,164  76.,343  343,161  3.4,723  .63,.36 حقوق المساهمي  

  134,4.1  .174,73  161,163  112,761  112,614 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمي  

      

 7137A 7131A 7136A 713.A 7134A قائمة التدفقات النقدية ) ليون ريال(

  213,.1  1,222.  ..1,4.  1..,..  1..,.6 التدفقات النقدية التشغيلية 

(14,364) التدفقات النقدية التمويلية   (61,127)  (11,146)  (1.,4.4)  )11,142( 

(3.6,.3) التدفقات النقدية االستثمارية   (32,...)  (7.,..3)  (37,4..)  )6,732( 

(.3,16) التغير في النقدية   (3,332)  (3,261)  .,171  7,334  
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 شرح نظا  التصني  في البالد المالية

الوة على ذلك، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها     الث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون7

 الهبوط7/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضم  إحدى  ناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإ كانية الصع

 %317القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بثكثر      :زيادة المراكز

 %317القيمة العادلة تزيد أو تقل ع  السعر الحالي بثقل       حياد:

 % 317القيمة العادلة تقل ع  السعر الحالي بثكثر      تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار  زيد    التحليل أو البيانات أو قوائم  الية تفصيلية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بثبحاث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 444. – 711 – 33 – 44.+ اإلدارة العا ة:

 1113 – 334 – 411 الهات  المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 4741 – 7.1 – 33 – 44.+  هات :
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 ..47 – 7.1 – 33 – 44.+  هات :
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital7com البريد اإللكتروني:

 47.1 – 7.1 – 33 – 44.+  هات :

 capital7com/research-www7albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 4711 – 7.1 – 33 – 44.+  هات :

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 47.4 – 7.1 – 33 – 44.+  هات :

 إخالء المسؤولية

لليلة و لديلريلهلا و لوظلفليلهلا ال للملاب لت شركة البالد المالية أقصى جهد للتثكد    أن  حتوى المعلو ات الم كورة في ه ا التقرير صحيحة ودقيقة و ع ذلك فإن شركة البلالد ا

 7ع  ذلكجة يقد ون أ  ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشثن  حتويات التقرير وال يتحملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أ   سؤولية قانونية نات

األغلراض دون اللملوافلقلة اللخلطليلة   ل  ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة أل  شخص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا أل  غلرض 

  7المسبقة    شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بثن ه ه المعلو ات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو التخاذ قرار استثمار 7

 7يعتبر أ  إجراء استثمار  يتخ ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو  سؤوليته الكا لة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملار   لؤهلل قلبلل ى  ليس الهدف    ه ا التقرير أن يستخد  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يمك  أن يتحقق  ستقبال7 ل لك فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 7االستثمار في  ثل ه ه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير7

 

 14311–12تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 

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

