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 سابك

أظهرت النتائج األولية للشركة السعودية للصناعات األساسية )سابكك( لكلكربكع الكثكالكث  ك  عكا  

 ليار ريال لكلكربكع الكمكمكا كل  ك   9775 ليار ريال  قابل  9725ع  تحقيق صافي ربح قدره  7112

 كلكيكار  5721% ع  الربع السابكق الكبكالكركة أربكا ك  95%،وقفزت األرباح 11العا  السابق بارتفاع 

 كلكيكار ريكال 11725% لتبلك  1771بك  7112ريال 7وعلي  ارتفع صافي الربح للتسعة أشهر    عا  

 ليار ريال لنفس الفترة    العا  الماضي7 وأدى ذلك الى ارتفاع ها ش صكافكي  1571 قابل 

% لنفس الفترة  ك  عكا  1771% خالل التسعة أشهر    العا  الجاري  قارنة بك 1577الربح إلى 

71157 

 كلكيكار ريكال   59751 ليار ريال  كقكارنكة بكك  55759 ققت الشركة خالل الربع الثالث إيرادات بمبل  

% ع  الربع السابق الذي بلركت ايكراداتك  15% وبك 11للربع المما ل    العا  السابق  بنمو بل  

 111725%  سكجكلكة 5 ليار ريال7 وبناًء على ذلك، نمت إيرادات التسعة أشهر بكنكسكبكة  59712

  ليار ريال لنفس الفترة    العا  الماضي7  119797 ليار ريال  قابل 

 أسباب    أهمها : الى عدةوقد أرجعت الشركة االرتفاع الكبير في أرباح الربع الثالث 

  7زيادة اإلنتاجية و ارتفاع المبيعات 

  7انخفاض التكاليف 

 7ارتفاع  توسط االسعار البيعية لمعظم المنتجات وذلك لتحس  أسعار البترول 

 يوضح الجدول التالي التريرات في أسعار  جموعة    البتروكيماويات األساسية :

 2755 قارنة  بك  7112 ليار ريال خالل الربع الثالث    عا   575 ققت الشركة ربحًا تشريليًا بل  

% ، وعك  الكربكع السكابكق بكلك  االرتكفكاع 5 ليار ريال للربع المما ل    العا  السابق بارتفاع بل  

 كلكيكار ريكال لكنكفكس  71 ليار ريال  قابل  77751%7 بلرت األرباح التشريلية للتسعة أشهر  95

% خكالل 71%7 وعلي  نمى ها ش الربح التشريلي ليصل الى 17بارتفاع  7115الفترة    عا  

 % لنفس الفترة    العا  الماضي 7 15التسعة أشهر    العا  الحالي  قابل 

 ليار ريال و توسط توقعات المحلليك   5752جاءت نتائج الربع الثالث أعلى     توقعاتنا البالرة 

 ليار ريال ،  يث قفزت اسعار البتروكيماويات بشكل عا   في الربع الثالث بعد ان  1752البالرة 

 ققت ارتفاعات كبيكرة بسكبكر ارتكفكاع أسكعكار الكنكفكط7 اعكلكنكت الشكرككة  كجكمكوعكة  ك  الكخكطكط 

االستراتيجية لها و   أهمها إنشاء  صنع البولي كربونات في الصي   يكث  ك  الكمكتكوقكع ان 

7 كما نتوقع تحس  الهوا ش التشريلية للشركة للربع الرابع    7171يبدأ التشريل بحلول عا  

  شعل الريالن

  حلل  الي

MHAlghaylan@albilad-capital7com 

 

 للتواصل  ع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

  دير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 حياد التوصية

 117711 القيمة العادلة )ريال(
 55715 )ريال( 7112نوفمبر  1السعر كما في 

 775% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 71117SE ر ز تداول

 119711 أسبوع )ريال( 97أعلى سعر لك 

 55791 أسبوع )ريال( 97أدنى سعر لك 

 572% الترير    أول العا 

 5,955 أشهر )ألف سهم( 5 توسط  جم التداول لك 

 755,551 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 25,955 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 5,111 األسهم المصدرة ) ليون سهم(

  %(9كبار المساهمي  )أكثر    

 %21711 صندوق االستثمارات العا ة

 %9721 المؤسسة العا ة للتأ ينات االجتماعية 

 7115A 7111A 7119A 7115A ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيم  المنشأة /الربح قبل  صروفات التمويل 
 5755 5721 9759 9715 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 7771 7717 1757 1751 قيم  المنشأة /االيرادات

 15755 19725 17721 11725  ضاعف الربحية

 %171 %975 %975 %971 عائد األرباح

 1757 1755 1751 1751  ضاعف القيمة الدفترية

 7775 1755 1792 1792  ضاعف االيرادات

 7751 7729 5711 5717 النسبة الجارية لألصول 

 %1171- %7171- %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

 Q5   توسط أسعار السلع )دوالر/ط (
7112 

 Q5 
7115 

النمو 
 السنوي

 Q7 
7112 

النمو 
 الربعي

السعر 
 الحالي

 551 5% 751 51% 755 512  يثانول )جنوب شرق آسيا(

 1,121 1% 1,122 5% 1,151 1,179 بولي بروبيلي  )جنوب شرق آسيا(

 1,711 7% 1,175 )171%( 1,191 1,119 بولي ايثيلي  عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 1,751 )7%( 1,759 7% 1,155 1,715 بولي ايثيلي  قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 1,559 5% 1,751 19% 1,151 1,521 بولي ستري  )جنوب شرق آسيا(

 721 )55%( 511 )11%( 715 771 األ ونيا )الشرق األوسط(

 751 5% 715 11% 155 771 اليوريا )الشرق األوسط(

 521 )9%( 529 5% 515 599 فوسفات  نائي األ ونيو  )المررب(
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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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 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 تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير ع  الطريقة التي تتبعها الشركة7 ولك  ال تأ ير    هذا 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

 7117A 7115A 7111A 7119A 7115A قائمة الدخل ) ليون ريال(

  157,572  115,152  155,555  155,555  155,175  بيعات 

  29,955  51,251  175,115  115,551  177,115 تكلفة المبيعات 

  17,551  15,255  15,151  17,729  17,777 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

  11,921  11,951  97,155  95,551  91,299 الربح قبل  صروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائر والزكاة  

%7571 ها ش الربح قبل  صروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائر والزكاة    5171%  7275%  7575%  5575%  

 157575 19,527 11,257 11,751 15,251 االستهالك واإلطفاء

-   خصص خسائر انخفاض  في األصول   -   -  (251)  (1,155)  

  75,225  75,152  52,251  17,955  11,175 الربح التشريلي 

(7,155) صافى  صروفات التمويل   (1,295)  (1,511)  (1,155)  (1,551)  

  525  1,527  1,515  1,129  1,575 دخل استثمار

  7,159  1,717  571  515  155 أخرى 

  75,115  75,915  55,515  17,155  11,511 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  5,111  7,111  7,111  7,511  7,911 الزكاة والضريبة 

  79,115  72,115  55,915  11,155  55,511 صافى الدخل 

  2,711  5,551  15,155  11,555  15,951  قوق األقلية

  12,555  15,251  75,512  79,725  71,251 صافي الدخل القابل للتوزيع

%1571 العائد على المبيعات   1571%  1771%  1775%  1579%  

      

 7117A 7115A 7111A 7119A 7115A قائمة المركز المالي ) ليون ريال(

  11,252  55,515  55,575  59,215  55,555 النقدية و ا في  كمها  

  71,119  75,511  55,552  51,551  75,559 االستثمارات قصيرة األجل

  15,251  15,525  75,111  51,115  51,917 ذ م  دينة 

  75,177  71,559  51,529  57,117  51,155 المخزون 

  1,271  1,157  1,175  1,155  1,155 أخرى 

  115,912  112,157  151,112  155,179  155,759 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  111,195  111,557  155,715  152,159  115,111 صافى الموجودات الثابتة 

  79,991  57,155  57,599  75,521  77,151  شروعات تحت التنفيذ

  15,597  15,915  12,292  77,152  77,551  وجودات غير  لموسة 

  71,179  71,195  15,555  15,952  15,111 أخرى 

  715,555  711,192  719,571  711,715  711,115 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  515,555  575,715  511,111  552,715  552,155 إجمالي الموجودات 

            

  15,772  15,515  15,512  5,155  19,511 الدي  قصير األجل والمستحق    الدي  طويل األجل 

  15,551  15,919  12,512  15,911  15,511 ذ م دائنة

  5,155  11,191  11,551  5,911  1,529  صروفات  ستحقة 

  7,555  1,555  7,717  11,919  2,551 أخرى 

  11,111  17,519  11,599  17,555  15,515  طلوبات قصيرة األجل 

            

  15,111  95,725  55,125  25,512  25,957 دي  طويل األجل

  15,599  15,125  19,551  11,111  15,217  طلوبات غير جارية 

  12,725  12,555  15,555  91,559  91,155  قوق األقلية

  155,115  151,571  151,511  195,721  119,119  قوق المساهمي  

  515,555  575,715  511,111  552,715  552,155 إجمالي المطلوبات و قوق المساهمي  

      

 7117A 7115A 7111A 7119A 7115A قائمة التدفقات النقدية ) ليون ريال(

  55,211  95,222  95,559  95,591  15,555 التدفقات النقدية التشريلية 

(55,115) التدفقات النقدية التمويلية   (15,127)  (51,151)  (59,555)  )55,552( 

(19,151) التدفقات النقدية االستثمارية   (12,559)  (79,991)  (17,595)  )1,712( 

(1,515) الترير في النقدية   (1,112)  (1,211)  9,175  7,115  
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 شرح نظا  التصنيف 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 المرطاة ضم  إ دى  ناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإ كانية الصع

 %117القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر      :زيادة المراكز

 %117القيمة العادلة تزيد أو تقل ع  السعر الحالي بأقل       حياد:

 % 117القيمة العادلة تقل ع  السعر الحالي بأكثر      تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار  زيد    التحليل أو البيانات أو قوائم  الية تفصيلية أو وجود تريير جوهري في أداء الشركة أو ترير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 5555 – 715 – 11 – 555+ اإلدارة العا ة:

 1111 – 115 – 511 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 5751 – 751 – 11 – 555+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 5795 – 751 – 11 – 555+  هاتف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital7com البريد اإللكتروني:

 5791 – 751 – 11 – 555+  هاتف:

 capital7com/research-www7albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 5751 – 751 – 11 – 555+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 5795 – 751 – 11 – 555+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لكيكة و كديكريكهكا و كوظكفكيكهكا ال لكمكابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد    أن  حتوى المعلو ات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة و ع ذلك فإن شركة البكالد ا

 7ع  ذلكجة يقد ون أي ضمانات أو تعهدات صرا ة أو ضمنًا بشأن  حتويات التقرير وال يتحملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أي  سؤولية قانونية نات

األغكراض دون الكمكوافكقكة الكخكطكيكة   ك  ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جكزئكيكًا ألي غكرض 

  7المسبقة    شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلو ات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو التخاذ قرار استثماري7

 7يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو  سؤوليت  الكا لة و ده

سكتكشكار اسكتكثكمكاري  كؤهكل قكبكل ى  ليس الهدف    هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمك  أن يتحقق  ستقبال7 لذلك فإننا نكنكصكح بكالكرجكوع إلك

 7االستثمار في  ثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير7

 

 15111–52تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 

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

