
  
 

 (بترو رابغ) رابغ للتكرير والبتروكيماوياتشركة  
 تقرير إلحاقي 

 لاير  28شهر  21السعر المستهدف خالل                                                               حتاا اال

 المالي األداء تعزز أرامكو

 إلى توصلها عن 1122 ديسمبر 21في ( بترورابغ) والبتروكيمياويات للتكرير رابغ شركة أعلنت هتمام،لال مثيرة خطوة في
 لتعزيز اليابانية، كيميكال سوميتومو وشركة( السعودية أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة المؤسسين، المساهمين مع اتااقية
 حيز سيدخل االتااق)  1122 لعام لاير مليار بواقع تدايرااإل على اإليجابي األثر يكون أن الشركة قّدرت. المالي وأدائها أعمالها
 شركة ستقوم. القادمة األربع للسنوات لاير مليار 2.2 وبواقع ،(الماضي أبريل شهر من ولاأل من اعتبارا رجعي بأثر التنايذ
 المساهمان سيقوم كما محليا، المتبع بالسعر يوميا الميثان غاز من مكعبة قدم مليون 11 بـ بترورابغشركة  بتزويد السعودية أرامكو

وذلك على مبيعاتها لألسواق الدولية، وإلى الصار للسوق  ثلثال إلى بترورابغ شركة منتجات تسويق عمولة بخاض المؤسسان
 .المحلية

 غاز الميثانبترورابغ بشركة أرامكو ستزود شركة 
 11 بـ بتزويد شركة بترورابغ ستقوم أرامكو شركة أن إلى أشار اإلعالن أن إال بعد، تتضح لم النهائية الصورة أن من الرغم على
 عام في إنشائها منذ عانت قد بترورابغ شركة أن ُيذكر. محليا المتبع بالسعر يعادله ما أو يوميا   الميثان غاز من مكعبة قدم مليون
 بلوغ إلى تشير تقديراتنا كانت اإلعالن هذا قبل%. 1 و (%21) بين تراوح والذي اإلجمالي هامش الدخل في ضعف من 1118

 .%1 من قريبة مستويات 1122لعام  اإلجمالي هامش الدخل
   

  العموالت ضيخات
 و السعودية أرامكو تيّ شرك عن طريق التكرير ومنتجات البتروكيماويات بقطاعيّ  الشركة، منتجات جميعيتم تسويق وبيع 

 الشركة منتجات تسويق عمولة خاض قرارسيسهم  .السوق في المتبع العرف حسب العمولة احتساب ويتم كيميكال، سوميتومو
 .الشركة إيرادات في دعم المحلية السوق في الشركة منتجات تسويق عمولة باإلضافة إلى إلغاء الثلث، إلى لألسواق الدولية

   

 1122 عام من الرابع الربع نتائج على التغيير انعكاس
 من فإنه الماضيين، الربعين نتائج على تأثير وجود عدم مع الماضي أبريلشهر  من اعتبارا  التنايذ حيز سيدخل االتااق هذا أن بما

 241 المتوقع الخسارة صافي يتحول سوف وبالتالي،.  1122 عام من الرابع الربع نتائج على لاير المليار أثر ي هر أن الماترض
 هذا العام من الرابع الربع دخل صافي سيبلغ كما ،1122 عام لمجمل وذلك لاير مليون 118 بقيمة دخل صافي إلى لاير مليون
 .لاير مليون 221 بلوغه إلى تشير كانت التي تقديراتنا من بدال لاير مليار 2.24

 

 لاير 28 إلى لتصل للسهم العادلة القيمة رفع
 للنقد عرضه كانت طالما والتي رابغ بترو لشركة السعودية أرامكو شركة دعم لتوفير جاء إنما االتااقية هذه وراء الدافع أن نعتقد
 لمشروعها صلبة وإلى قاعدة   بحاجة إلى التمويل الشركة أن كما. تحقيقها نتائج دون المستوى المأمول الستمرار المستثمرين من

لسنوات الخمس ل المالي الدعم آخذين باالعتبار .ةالحالي العمليات أداء ضوء على تبريره الصعب من والذي 1 رابغ بترو القادم
 المزيد انت ار في نحن. االحتاا  إلى التوصية برفع قمنا كما ،لاير 28 إلى لاير 22 من للسهم العادلة القيمة برفع قمنا فقد ،القادمة
 .الكبير التطور هذا ضوء على تقديراتنا لمراجعة التااصيل من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  البيانات المالية األساسية 

5102*  5102*  5102* ديسمبر )مليون لاير(  13السنة المالية تنتهي في  5105   

 
 اإليرادات 62,010 51,738 70,651 71,103

 صافي الدخل 489 176 807 1,194

السهم )لاير(ربحية  0.56 0.20 0.92 1.36  

 هامش الدخل الصافي 0.8% 0.3% 1.1% 1.7%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( - - - -

األسهم رباحأ معدل دفع - - - -  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 5.7% 2.0% 8.5% 11.6%  

األصولالعائد على متوسط  1.0% 0.4% 1.6% 2.4%  

0.5x 0.5x 0.7x 0.6x   / اإليراداتقيمة المنشأة  

14.5x 21.5x 98.6x 35.5x السعر / األرباح 

 ياسر عبدالرحمن بن أحمد

بحوث مساعد محلل  
yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-1-203-6805 
 

 محمد فيصل بوترك
أول محلل بحوث  

muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-1-203-6807 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37)رقم المالية السعودية   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير  01.01 5102-ديسمبر-02 في السعر   

 العائد المتوقع لسعر السهم %(01.1)

األرباح الموزعة عائد -  

 إجمالي العوائد المتوقعة %(01.1)
 

 بيانات السوق

لاير  01.01/02.21 أسبوعا   25أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 17,222

لاير مليون   قيمة المنشأة 37,257

 األسهم المتداولة 876.0 مليون 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  25.0%  

1.175 
 شهرا 05) اليومي التداول حجم متوسط

(لماليينبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 1.15%

2380.SE  رويترزرمز الشركة في  

PETROR AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 
الصناعات 

 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

  بترو رابغ

5102-ديسمبر-02 01.01 0,210 7,212  

 إجمالي التغير

00..% 01.0% %5..0 شهور .   

 سنة 05.2% 52.1% 52.0%

ناسنت %(01.1) %..22 01.7%  
 

 الحالية السابقة
النتائج المتوقعة للربع الرابع 

)مليار لاير( 3131  

 تاإليرادا 14.8 13.8

 هامش إجمالي الدخل  7.8% 1.7%

 صافي الدخل 1.06 0.14

 )لاير(ربحية السهم  1.21 0.16

 هامش الدخل الصافي 7.1% 1.0%

 

1122 - ديسمبر -21  

 

  *متوقعة
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(77-07070 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 

 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

 61112 بريد صندوق

 11471 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

@riyadcapital.comresearch 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ل أو بأية طريقة، بدون موافقة كتابية تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلي ا أو جزئي ا، أو بأي شك

يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  رياض المالية.الصريحة من 

تم الحصول على المعلومات الواردة في  وقد االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  ن المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند م

ك السندات أو وال تشكل أية معلومات، أو أي رأي معلن عرضا ، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتل عامة،

وضع مالي، أو احتياجات خاصة بأي شخص  قديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أووال يقصد بهذا المستند ت االستثمارات.

 بعينه قد يتلقى هذا المستند.

رات، أو استراتيجيات استثمارية االستثمار في أي سندات، أو استثما مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق،

وبناء عليه، فقد يحصل  قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط. ، إن وجد، وأنأو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

ر  المستثمرون على أموال أقل مما استثمروه بالفعل. وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الُمصدِّ

وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي استخدام  ت الصلة.)الُمصدِّرين(، أو االستثمارات ذا

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.
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