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 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( عن النتائج المالييية األولييية ليليربيع ا ول 

% 01مليار ريال بيارفيعياع  72.0مليار ريال مقابل  4274مسجلة ربحًا صافيًا بقيمة  7102من عام 

% عن اليربيع السيابيق2 وبيقليك  يقيقيت 4024عن الربع المماثل من العام السابق، وايضا بنسبة 

% عن الربع الميمياثيل مين اليعيام اليمينيصيرم،     022% مقابل 0427الشركة هامش ربح وصل الى 

 % عن الربع السابق01272و 

أرجعت الشركة التحسن الملحوظ في األرباح خالل الربع ا ول إلى ارفعاع ميتيوسيس أسيعيار بيييع 

المنتجات وا يرادات ا خرى بشكل عام وايضا انخيعياا اليتيكياليييق2 بياليميقيابيل بيلي يت اييرادات 

% عن نعس العيتيره مين اليعيام 0124مليار ريال بارفعاع قدره  54مليار ريال مقابل  592.4سابك 

 السابق2 

% ميقيارنية بياليربيع 59مليار رييال خيالل اليربيع ا ول بيارفيعياع  04 ققت الشركة ربًحا إجمالًيا بلغ 

% اليربيع السيابيق2 وصيل هياميش اليربيح 05المماثل من العام السابق، فييميا فيخيطيت بينيسيبية 

% خالل نعس العتير  مين اليعيام السيابيق2 كيميا قيعي  اليربيح 5127% مقابل 5227ا جمالي إلى 

مليار ريال بالربيع  422مليار ريال مقابل  0254% محققًا 2020التش يلي خالل الربع ا ول بنسبة 

% خيالل 04% ميقيابيل 75، وارفعع هامش الربح التش يلي ليصل إليى 7109المماثل من عام 

 نعس العتر  من العام السابق2 

 يوضح الجدول التالي الت يرات في متوسس أسعار مجموعة من البتروكيماويات األساسية :

 

مليار ريال ومتوسس فوقعات المحللين  420جاءت نتائج الربع ا ول متوافقة مع فوقعافنا البال ة 

مليار ريال2 نتوقع فحسن الهوامش التش يلية للشركة، وبناء عيلييير نيرفيع فيقيييييمينيا  427البال ة 

 ريال2  4.إلى  5.لسهم سابك من 

 

 

 للتواصل مع إدار  األبحاث:

 

 فركي فدعق

 مدير األبحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital2com 

 حياد التوصية

 4211. القيمة العادلة )ريال(
 22.4. )ريال( 7102مايو  5السعر كما في  

 -5210% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 71012SE رم  فداول

 017241 أسبوع )ريال( 47أعلى سعر لي 

 29211 أسبوع )ريال( 47أدنى سعر لي 

 2% الت ير من أول العام

 5,770 أشهر )ألق سهم( 5متوسس  جم التداول لي 

 7.5,041 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 20,591 الرسملة السوقية )مليون دو ر(

 5,111 األسهم المصدر  )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %21211 صندوق ا ستثمارات العامة

 %4221 المؤسسة العامة للتأمينات ا جتماعية 

 7105A 7104A 7104A 7109A ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمر المنشأ  /الربح قبل مصروفات التمويل 
 .929 9224 4204 4249 وا ستهالك واإلطعاء وال كا 

 7274 7217 0297 0294 قيمر المنشأ  /ا يرادات

 09295 .0422 07221 00225 مضاعق الربحية

 %421 %429 %429 %420 عائد األرباح

 0207 0205 0204 02.1 مضاعق القيمة الدفترية

 7275 ..02 0242 0242 مضاعق ا يرادات

 7294 7224 5210 5207 النسبة الجارية لألصول 

 %0021- %7020- %121 %121 نمو ا يرادات

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليار ريال( مع العائد على المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة، فقديرات أبحاث البالد المالية

 أسعار السلع )دو ر/طن(
 Q0 

7102* 

 Q0 

7109* 

نمو عن 

الربع 

 المماثل

 Q4 

7109* 

نمو عن 

الربع 

 السابق

السعر 

 الحالي

%42 759 521 ميثانول )جنوب شرق آسيا(  511 75%  51. 

%75 17. 0,007 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(  0,147 2%  0,1.1 

%2 0,000 0,004 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(  0,041 5%  0,091 

%02 .0,07 0,579 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(  0,740 4%  0,721 

%.7 0,004 0,441 بولي سترين )جنوب شرق آسيا(  0,797 04%  0,724 

%92 009 )5%( 577 500 األمونيا )الشرق األوسس(  404 

%74 704 .79 اليوريا )الشرق األوسس(  779 0.%  770 

%2 559 )05%( 409 590 فوسعات ثنائي األمونيوم )الم رب(  501 
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 *متوسس

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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 نهائية للقوائم المالية2ال قد فختلق طريقة عرا بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي فتبعها الشركة2 ولكن   فأثير من هقا ا ختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،فقديرية :F2متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، فقديرات أبحاث البالد المالية

 7107A 7105A 7104A 7104A 7109A قائمة الدخل )مليون ريال(

  057,072  092,.04  .0.,000  09.,000  179,.00 مبيعات 

  .24,40  1,2.1.  075,109  000,.00  077,140 فكلعة المبيعات 

  07,994  05,200  05,401  07,724  07,777 المصروفات العمومية وا دارية ومصروفات البيع والتوزيع

  44,424  44,4.1  47,4.5  49,051  44,244 الربح قبل مصروفات التمويل  وا ستهالك واإلطعاء والضرائب وال كا   

%7.21 هامش الربح قبل مصروفات التمويل  وا ستهالك واإلطعاء والضرائب وال كا     5120%  7220%  7.2.%  5529%  

 092570 04,527 04,297 04,7.0 05,251 ا ستهالك واإلطعاء

-  مخصص خسائر انخعاا  في األصول   -   -  (200)  (0,490)  

  79,220  70,452  52,250  .47,45  40,179 الربح التش يلي 

(7,4.5) صافى مصروفات التمويل   (0,249)  (0,904)  (0,4.5)  (0,9.1)  

  029  0,527  0,910  0,124  0,070 دخل استثمار

  7,104  0,717  71.  .91  405 أخرى 

  .70,14  400,.7  50,949  47,499  41,044 الربح قبل ال كا  والضريبة 

  5,111  7,011  7,011  7,511  7,411 ال كا  والضريبة 

  .74,14  72,400  59,449  41,099  50,544 صافى الدخل 

  2,701  0,954  ..05,0  04,000  05,494  قوق األقلية

  .02,05  00,204  75,542  74,720  74,201 صافي الدخل القابل للتوزيع

%0520 العائد على المبيعات   0524%  0724%  0729%  0524%  

      

 7107A 7105A 7104A 7104A 7109A قائمة المرك  المالي )مليون ريال(

  41,292  .50,94  55,979  .54,20  59,059 النقدية وما في  كمها  

  71,014  01.,.7  02.,50  51,900  04.,70 ا ستثمارات قصير  األجل

  2.1,.0  529,.0  79,111  51,009  50,447 ذمم مدينة 

  75,077  74,954  50,924  57,447  ..54,4 المخ ون 

  4,274  4,4.7  .4,07  4,199  4,455 أخرى 

  010,412  002,197  054,402  055,174  059,7.4 إجمالي األصول قصير  األجل 

            

  021,110  025,040  059,709  052,194  045,101 صافى الموجودات الثابتة 

-   57,944  70,521  77,451 مشروعات فحت التنعيق    

  47.,09  09,449  02,242  77,0.2  77,990 موجودات غير ملموسة 

  70,474  70,445  9..,00  09,402  05,140 أخرى 

  710,509  700,042  714,974  714,700  710,045 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  509,0.5  .570,70  541,140  552,745  552,450 إجمالي الموجودات 

            

  05,772  05,519  12.,05  .9,10  14.,04 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  09,591  09,404  02,902  414,.0  914,.0 ذمم دائنة

  050,.  00,041  51.,01  9,411  4,024 مصروفات مستحقة 

  7,509  0,955  7,717  01,444  91.,2 أخرى 

  40,000  47,914  44,944  47,950  40,545 مطلوبات قصير  األجل 

            

  010,.4  .72,.4  029,.9  42.,25  457,.2 دين طويل األجل

  09,544  09,420  04.,04  04,110  05,207 مطلوبات غير جارية 

  .42,72  55.,42  40,009  41,504  41,459  قوق األقلية

  095,140  74.,090  090,541  049,720  044,404  قوق المساهمين 

  509,0.5  .570,70  541,140  552,745  552,450 إجمالي المطلوبات و قوق المساهمين 

      

 7107A 7105A 7104A 7104A 7109A قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  210,.5  45,222  45,0.4  41.,.4  5..,.4 التدفقات النقدية التش يلية 

(59,040) التدفقات النقدية التمويلية   (45,127)  (51,104)  (54,0.9)  )55,592( 

(04,0.4) التدفقات النقدية ا ستثمارية   (02,..4)  (74,440)  (07,04.)  )4,702( 

(.0,54) الت ير في النقدية   (0,002)  (0,241)  4,175  7,000  
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 شرح نظام التصنيق في البالد المالية

الو  على ذلك، يقوم نظام التقييم وع فستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وفعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيعية التي يجمعها المحللون2

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج األسهم الم طا  ضمن إ دى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %012القيمة العادلة ف يد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %012القيمة العادلة ف يد أو فقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 % 012القيمة العادلة فقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم فحديد قيمة عادلة  نتظار م يد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية فعصيلية أو وجود ف يير جوهري في أداء الشركة أو ف ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية2

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital2com البريد ا لكتروني:

 000. – 715 – 00 – 99.+ اإلدار  العامة:

 1110 – 009 – 011 الهافق المجاني:
 

 إدار  األصول
 abicasset@albilad-capital2com البريد ا لكتروني:

 9701 – 7.1 – 00 – 99.+  هافق:
 

 إدار  الحعظ

 custody@albilad-capital2com البريد ا لكتروني:

 .974 – 7.1 – 00 – 99.+  هافق:
 

 

 
 
 

 إدار  األبحاث والمشور 
 research@ albilad-capital2com البريد اإللكتروني:

 9741 – 7.1 – 00 – 99.+  هافق:

 capital2com/research-www2albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital2com البريد ا لكتروني:

 9751 – 7.1 – 00 – 99.+  هافق:

 

 المصرفية ا ستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital2com البريد ا لكتروني:

 9749 – 7.1 – 00 – 99.+  هافق:

 إخالء المسؤولية

لييية وميدييرييهيا وميوظيعيييهيا   ليميابقلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المقكور  في هقا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البيالد ا

 2عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو فعهدات صرا ة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير و  يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي مسؤولية قانونية ناف

األغيراا دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين   يجوز إعاد  نسخ أو إعاد  فوزيع أو إرسال هقا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جي ئيييًا ألي غيرا 

  2المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلعت ا نتباه بأن هقه المعلومات   فشكل فوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو  فخاذ قرار استثماري2

 2يعتبر أي إجراء استثماري يتخقه المستثمر بناًء على هقا التقرير سواًء كان كليًا أو ج ئيًا هو مسؤوليتر الكاملة و ده

سيتيشيار اسيتيثيمياري ميؤهيل قيبيل ى مليس الهدف من هقا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال2 لقلك فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 2ا ستثمار في مثل هقه األدوات ا ستثمارية

 فحتعظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرفبطة بهقا التقرير2

 

 10011–52فصريح هيئة السوق المالية رقم 

 

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

