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 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

عنن  8107أظهرت النتائج األولية للشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( للربع الرابع من عام 

مليار ريال لنلنربنع النمنمناانل منن النعنام السنابنق  16.0مليار ريال مقابل  76.7تحقيق صافي ربح قدره 

منلنينار رينال6  675.% عن الربع السنابنق النبنالنبنة أربنا ن  .7.6%، فيما هبطت األرباح .026بانخفاض 

منلنينار  076.0مليار ريال مقابل 0261% ليبلغ .16وعلى الرغم من ذلك ارتفع صافي الربح السنوي بن 

 8107% لنعنام 0868، في  ين تراجع هامش صافي الربح بشكل طفيف ليصل إلى .810ريال لعام 

 % للعام السابق08676مقارنة بن 

منلنينار رينال  لنلنربنع  77612مليار ريال مقارنة بن  ..116 ققت الشركة خالل الربع الرابع إيرادات بمبلغ 

منلنينار  72658% عن الربع السابق الذي بلبت اينراداتن  1% وبن 2المماال من العام السابق  بنمو بلغ 

مليار رينال منقنابنل  0.167% مسجلة .ريال6 وبناًء على ذلك، نمت اإليرادات السنوية للشركة بنسبة 

 6 .810مليار ريال لعام  017

انخفناض النكنمنينات النمنبناعنة ننتنينجنة أعنمنال الصنيناننة إلى وقد أرجعت الشركة تراجع أرباح الربع الرابع 

تسجيل منخنصنس خسنائنر اننخنفناض فني قنينمنة  الت ، كما تأارت االرباح بالمجدولة لبعض المصانع

ملنينون رينال  صنة  871مليون ريال وشركة ابن سينا بمبلغ  7.1بقيمة  سابكومعدات لشركة  ديد 

مليون ريال6 بينما يعود االرتفاع األرباح السنوية إلنى ارتنفناع منتنوسنر أسنعنار بنينع  .07سابك منها 

 المنتجات وانخفاض المصاريف العمومية واإلدارية6

 يوضح الجدول التالي التبيرات في أسعار مجموعة من البتروكيماويات األساسية:

منلنينار  60.منقنارننة بنن  8107مليار ريال خالل الربع الرابع من عام  .6. ققت الشركة ربحًا تشبيليًا بلغ 

%6 81%، بينما تراجع عنن النربنع السنابنق بنننسنبنة 2ريال للربع المماال من العام السابق بارتفاع بلغ 

منلنينار رينال لنعنام  8.62مليار ريال مقنابنل  8567وعلى الصعيد السنوي بلبت األرباح التشبيلية نحو 

% منقنابنل  .056%6 وعلي  نمى هامش الربح التشبنينلني السنننوي لنينصنل النى .076بارتفاع  .810

 % للعام الماضي6 02

مليار ريال ومتوسر توقعات المحللنينن النبنالنبنة  .6.جاءت نتائج الربع الرابع  أقل من توقعاتنا البالبة 

مليار ريال6  يث استمرت أسعار البتروكيماويات باالرتفاع بشكل عام في النربنع النرابنع بنعند ان  611.

أعنلنننت  8107 ققت متوسر أسعار النفر ارتفاعات كبيرة خالل الربع الرابع6 الجدير بالذكر، فني عنام 

الشركة مجموعة من الخطر االستراتيجية لها ومن أهمها إنشاء مصنع البولي كربونات فني الصنينن  

% في شركة 1.، وكذلك استحواذها على  صة 8181 يث من المتوقع ان يبدأ التشبيل بحلول عام 

وذلك لتنويع استثمارتها مما سوف يأار على ربحية الشنركنة   Clariant AG% في شركة.8صدف و 

المدى المتوسر  والبعيد6 نعتقد أن سابك قادرة على تجاوز التقلبات في اسعار منواد النلنقنينم عنبنر 

% باالضافة لتحسن الكنفنائنة 7خفض التكاليف  يث أفادة الشركة بانها تتوقع خفض التكاليف بنسبة 

التشبيلية 6ومن جانب اخر ،تتج  الصين لوضع قيود على المصانع للحد من االنبعاااث الملواة للبيئة 

مما سوف يرفع الطلب على المنتجات البتروكيماوية من الخارج6 وعنلنين  ننتنوقنع تنحنسنن النهنوامنش 

وعطفًا على ما سبق نبنقني تنقنينينمنننا لسنهنم  8102التشبيلية للشركة خالل النصف االول من عام 

 ريال6   018سابك عند 

 مشعل البيالن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital6com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital6com 

 حياد التوصية

 018611 القيمة العادلة )ريال(
 011628 )ريال( 8102فبراير  .السعر كما في 

 -8671% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 81016SE رمز تداول

 015611 أسبوع )ريال( 8.أعلى سعر لن 

 .5168 أسبوع )ريال( 8.أدنى سعر لن 

 76.2% التبير من أول العام

 1,871 أشهر )ألف سهم( 7متوسر  جم التداول لن 

 701,1.1 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 ..27,2 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 7,111 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %71611 صندوق االستثمارات العامة

 %671. المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 8101A 810.A 810.A 8107A ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيم  المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 7681 2611 7681 687. التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 8617 8687 .860 0677 قيم  المنشأة /االيرادات

 07688 07655 0.627 076.7 مضاعف الربحية

%68. عائد األرباح  .68%  762%  161%  

 0657 8610 .065 .065 مضاعف القيمة الدفترية

 8600 8688 8608 06.2 مضاعف االيرادات

 8618 86.1 .867 7610 النسبة الجارية لألصول 

%161 نمو االيرادات  -8060%  -160%  .68%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليار ريال( مع العائد على المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 متوسر أسعار السلع )دوالر/طن(
 Q1 
8107 

 Q1 
810. 

النمو 
 السنوي

 Q7 
8107 

النمو 
 الربعي

السعر 
 الحالي

%87 711 728 ميثانول )جنوب شرق  سيا(  700 87%  110 

%07 0,118 .0,07 بولي بروبيلين )جنوب شرق  سيا(  0,071 1%  0,8.1 

%5 ..0,0 0,8.1 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق  سيا(  0,077 00%  0,771 

%. 0,022 0,8.7 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق  سيا(  0,817 1%  0,8.1 

%01 0,8.8 0,177 بولي سترين )جنوب شرق  سيا(  0,772 %1 0,.0. 

%72 888 717 األمونيا )الشرق األوسر(  02. ..%  771 

 8.1 01% 882 .0% .88 8.0 اليوريا )الشرق األوسر(

%07 .77 721 فوسفات انائي األمونيوم )المبرب(  7.. 7%  108 
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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 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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 : متوقعةF6: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأاير من هذا االختالف على النتيجة

  ية6القوائم المالية التاريخية معدة وفقا لمعاير المحاسبة السعودية لحين اصدار القوائم المالية الجديدة وفقا للمعايير المحاسبية الدول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8107A 8101A 810.A 810.A 8107A قائمة الدخل )مليون ريال(

  0.1,751  018,555  015,0.7  022,525  .022,52 مبيعات 

  .80,.2  .20,25  51,751  .087,10  005,220 تكلفة المبيعات 

  81,587  80,771  07,722  07,121  .08,87 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  17,817  75,771  51.,11  8,157.  271,.. الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%7160 هامش الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة    8762%  8565%  776.%  776.%  

(01,850) االستهالك واإلطفاء  (01,7.8)  (0.,778)  (07,2.1)  (07,228)  

          مخصس خسائر انخفاض  في األصول

  ..85,7  271,.8 85,802  77,770  75.,18 الربح التشبيلي 

(..0,7) صافى مصروفات التمويل   (0,.01)  (0,157)  0,.17  0,817  

  0,182  .27  0,778  12.,0  .0,17 دخل استثمار

(0,017) 180  581  15. أخرى   (8,1..)  

  .2.,85  87,8.0  02.,85  .1.,72  ..18,1 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  1,0.1  7,277  8,011  8,011  8,711 الزكاة والضريبة 

  .17,.8  87,772  87,102  .1.,.7  ..11,0 صافى الدخل 

  7,177  7.1,.  71.,2  07,055  01,222  قوق األقلية

  02,757  01.,07  02,721  87,717  872,.8 صافي الدخل القابل للتوزيع

%0761 العائد على المبيعات   0861%  086.%  12.3% 12.2% 

      

 8107A 8101A 810.A 810.A 8107A قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  5,107.  11,812  15.,72  .8.,77  705,.7 النقدية وما في  كمها  

  1,7.0  .81,01  85,501  72,527  20.,71 االستثمارات قصيرة األجل

  72.,88  05,2.7  .05,77  111,.8  .71,00 ذمم مدينة 

  178,.8  10.,88  .7.,81  .7.,70  78,118 المخزون 

  58.,.  1,202  1,158  1,085  ..1,1 أخرى 

  85.,007  .8.,017  007,1.8  071,107  .077,18 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  ..0.7,1  071,7.1  58.,011  .80,.07  ..077,1 صافى الموجودات الثابتة 

  01,777  08,511  ..78,1  ...,78  82,771 مشروعات تحت التنفيذ

  8..,07  .08,58  .1.,.0  07,7.7  88,057 موجودات غير ملموسة 

  .5,15  01,107  80,1.7  .02,55  27.,.0 أخرى 

  .811,22  885,.81  800,0.7  81.,.81  811,802 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  .0.,788  ..707,2  782,805  711,110  777,817 إجمالي الموجودات 

            

  181,.0  07,808  .07,71  07,517  125,. الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  02,1.5  7.5,.0  .0.,.0  07.,07  11.,05 ذمم دائنة

  01,170  1..,2  00,0.1  01,571  11.,. مصروفات مستحقة 

  7,557  .7,07  77.,0  8,818  .1.,01 أخرى 

  07.,12  10,721  .1.,18  ...,11  72.,18 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  7..,10  15,252  5,875.  .5,07.  77,517 دين طويل األجل

  ..88,7  81,152  172,.0  521,.0  01,110 مطلوبات غير جارية 

  801,.1  11.,11  17,577  .12,22  .1,72.  قوق األقلية

  ..0.7,2  .7.,0.7  0.0,581  0.0,711  870,..0  قوق المساهمين 

  .0.,788  ..707,2  782,805  711,110  777,817 إجمالي المطلوبات و قوق المساهمين 

      

 8107A 8101A 810.A 810.A 8107A قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  75,177  25.,75  7,777.  .7,25.  5,5.1. التدفقات النقدية التشبيلية 

 )711,.8( )78,715( ).25,.7( )71,121( )17,178( التدفقات النقدية التمويلية 

  70.,1 )55.,1( )08,2.5( )0..,.8( ).07,55( التدفقات النقدية االستثمارية 

  07,711  8,818  187,. )0,711( )0,007( التبير في النقدية 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من االث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون6

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المبطاة ضمن إ دى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %016القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %016القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 % 016القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تبيير جوهري في أداء الشركة أو تبير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 5222 – 817 – 00 – ..5+ اإلدارة العامة:

 1110 – .00 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 821. – 851 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 8.5. – 851 – 11 – 966+  هاتف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital6com البريد اإللكتروني:

 8.1. – 851 – 11 – 966+  هاتف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 871. – 851 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 ..8. – 851 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لنينة ومندينرينهنا ومنوظنفنينهنا ال لنمنابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البنالد ا

 6عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صرا ة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغنراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  منن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخس  خر أو نشره كليًا أو جنزئنينًا ألي غنرض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليت  الكاملة و ده

سنتنشنار اسنتنثنمناري منؤهنل قنبنل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء  خر يمكن أن يتحقق مستقبال6 لذلك فإننا ننننصنح بنالنرجنوع إلن

 6االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير6

 

 12011–77تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 

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

