
  
 

 (بترو رابغ) رابغ للتكرير والبتروكيماوياتشركة  
 تقرير إلحاقي 

 لاير  32 حتى نهاية العامالسعر المستهدف                                                               االحتفاظ

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

 5102 عاميضعف نتائج  المصانع توقف
 أثر لها سيكون الثاني الربع في الشركة مصانع طالت التي التوقفات أن إال مشجعا   أمرا   العام هذا من األول الربع ربحية كانت
 تقديراتنا لمجمل 33.2 يبلغ ربحية مكرر عند السهم يتداول. أكتوبر شهر في المجدولة الرئيسية الدورية لصيانةا عن فضل   سلبي
 عام سيشهدها التي التوقفات معو لاير 32 والبالغ المستهدف سعرنا عن طفيف بشكل أعلىحاليا   إن سعر السهم. 3102 عام لدخل

 .جديدة مراكز إلى بالتعرض ننصح ال كما الشركة بسهم باالحتفاظ نوصي فإننا ،3102

 الربحية تزيد أن شأنها من التكرير قطاع هوامش

 دخل  ل شركةتسجيل ال عنه نتج ما العام هذا من األول الربع منذ ملحوظا   تحسنا   العالم مستوى على التكرير قطاع هوامش شهدت
 3104 عام من األول الربع في لاير مليون 243 قدرها إجمالية خسارة مقابل لاير مليون 021 بلغ التكرير قطاع من إجمالي
 التكرير قطاع في التوسع نحو قوي بشكل المملكة تتجه. 3104 عام من الرابع الربع في لاير مليون 223 قدرها إجمالية وخسارة

 مع( سنوات 01 قبل طاقتها عن %41 بنسبة ما ُيمثل نموا  )  المملكة وخارج داخل يوميا   برميل مليون 2 تفوق إنتاجية طاقة مع
 الحاليين لعملئها المملكة بها تتمتع التي النفطية للقوة آخرا   بعدا   األمر هذا سيضيف. يوميا   برميلمليون  01-1 لتكرير استهدافها

    . الخام للنفط

  يوما   50 لتصبح الفراغي التقطير وحدة صيانة فترة تمديد

 فترة تمديد تم العام، هذا من الثاني الربع في. الشركة شهدتها التي التوقفات جراء وذلك للضغط 3102 عام نتائج ستتعرض
 ومن لاير، مليون 011 المالي األثر يبلغ بأن تقديرات عنه نتج ما يوم 02 من بدال   يوم 30 لتصبح الفراغي التقطير لوحدة الصيانة
 اإلعلن يتم لم طارئة، صيانة إلجراء وذلك الهيدروجين إنتاج وحدة إيقاف تم ،3102 مايو 32 تاريخ في. ذلك يفوق أن المحتمل

      .     التوقف لهذا المالي واألثر المدة عن بعد

 

 الثانية المرحلة رابغ بترو مشروع بعد الوضع يتغير قد

 للمساهمة وذلك لاير مليار 7 تفوق بقيمة أولوية حقوق أسهم طرح طريق عن المال رأس بزيادة اقتراحا   الشركة إدارة مجلس قدم
 أن المحتمل من الضخم المشروع هذا. لاير مليار 21 اإلجمالية ميزانيته تبلغ الذي الثانية المرحلة رابغ بترو مشروع تمويل في

 ونمو للدخل االستقرار من مزيد إضفاء مع األعلى، الربحية هوامش ذو البتروكيماويات قطاع باتجاه يميل اإليرادات مزيج يجعل
 .الهوامش في مستقر

 

 

 

األثر المالي األيام الحالة الحدث التاريخ

غير معلنة 20 غير مجدولة توقف كامل العمليات التشغيلية بعد انقطاع امدادات الطاقه الكهربائيه والبخار  29/12/2012

180 مليون لاير 9 مجدولة جراء أعمال صيانة على وحدة تكسير اإليثان 21/04/2013

250 مليون لاير 16 غير مجدولة توقف كامل العمليات التشغيلية بعد انقطاع امدادات الطاقه الكهربائيه والبخار  12/9/2013

81 مليون لاير 3 غير مجدولة إيقاف وحدة تكسير اإليثان 20/10/2013

170 مليون لاير 23 مجدولة إيقاف وحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين 26/3/2014

44 مليون لاير 6 غير مجدولة تمديد إيقاف وحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين 16/4/2014

30 مليون لاير 6 غير مجدولة إيقاف احترازي آمن لوحدات المجمع لتوقف وحدة إنتاج الهواء الخاص بأجهزة التحكم 10/8/2014

100 مليون لاير 21 غير مجدولة إبقاف وحدة التقطير الفراغي  26/4/2015

غير معلنة غير معلنة غير مجدولة إيقاف طارئ لوحدة إنتاج الهيدروجين 31/5/2015

880 مليون لاير 50 مجدولة إيقاف كامل إلجراء الصيانة الشاملة 1/10/2015

  البيانات المالية األساسية

7102*  7106*  7105* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  7104   

 
 اإليرادات 54,237 39,204 42,152 46,090

1,844 1,580 

 

 إجمالي الدخل 1,725 980

 صافي الدخل 681 246 905 1,136

 ربحية السهم )لاير( 0.78 0.28 1.03 1.30

 هامش الدخل الصافي 1% 1% 2% 2%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( - - 0.50 0.75

األسهم رباحأ معدل دفع - - 48% 58%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 7% 3% 9% 11%  

األصولالعائد على متوسط  2% 1% 3% 3%  

0.7x 0.9x 1.0x 0.7x قيمة المنشأة /  اإليرادات  

10.0x 11.4x 14.9x 12.2x  قيمة المنشأة / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهلك
 السعر/ التدفق النقدي للسهم 12.2x 17.1x 31.3x 9.1x واالستهلك

18.0x 22.6x 83.1x 29.9x 
 السعر / األرباح

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير  72.21 7105-يونيو-10 في السعر   

 العائد المتوقع لسعر السهم %(0.4)

األرباح الموزعة عائد -  

 إجمالي العوائد المتوقعة %(0.4)
 

 بيانات السوق

لاير  26.01/04.65 أسبوعا   57أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 20,400

لاير مليون   قيمة المنشأة 38,442

 األسهم المتداولة 876.0 مليون 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  25.0%  

2.828 
 شهرا 07) اليومي التداول حجم متوسط

(لمليينبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 1.66%

2380.SE  رويترزرمز الشركة في  

PETROR AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 

الصناعات 
 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

  بترو رابغ

7105-يونيو-10 72.21 9,664 6,666  

 إجمالي التغير

شهور 6 01.6%  00.7% 01.7%   

 سنة %(20.0) %(0.5) %(14.7)

ناسنت 29.7% 31.0% 6.2%  
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   *متوقعة

 

 ياسر عبدالرحمن بن أحمد

  yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-11-203-6805 

 

 محمد فيصل بوترك

muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807 

 

mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com
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 - المملكة الرياض، سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع في ومقرها ، 07-97979   رقم ترخيص ، المالية السوق هيئة نظام

االلكتروني الموقع.  السعودية العربية  www.riyadcapital.com 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 25% ≤  

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

15% ≤ 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

15% > 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 12222 بريد صندوق

 22171 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

@riyadcapital.comresearch 

 

 بيان إخالء المسؤولية

 في الواردة الوقائع أن لضمان المعقولة العناية كل اتخذت حين في. بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة مصادر من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 والمعلومات البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع ومعقولة، عادلة هي الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا

 به المقصود وليس ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات أن تتعهد ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة

 يحتوي التي المعلومات اكتمال أو/و ، عدالة أو/و دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو للبيع عرض أنه، على يفسر أن

 المالية الرياض تكون لن و محتوياته، أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا عليها

 أو المالية الرياض. التقرير هذا محتويات عن األحوال من حال أي في مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة

 التقرير هذا في إليها المشار األخرى األصول أو المالية األوراق في استثمارات لهم يكون قد عمالئها او التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها

. إشعار دون للتغيير عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 نتيجة يمثل التقرير في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات او التنبؤات او آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس

 في الفعلية األحداث أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض تخضع والتوقعات والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة

 كلي بشكل تختلف قد المستقبل

. المستقبلي لألداء مؤشرا بالضرورة ليس السابق األداء. بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،. معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 بخصوص قرار أي اتخاذ قبل.  بالقارئ الخاصة االحتياجات أو/و الخاصة االستثمارية األهداف أو/و الخاص المالي الوضع االعتبار بعين يأخذ وال االستثمار مجال

نظرا الن  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار

 ملئما لجميع االشخاص. االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد اليكون

 الطبع حقوق ولوائح بموجب القواعد محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال

 والنشر
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