
 
 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( 
5102 الثانيالربع نتائج  –تقرير إلحاقي   

 لاير  01حتى نهاية العام السعر المستهدف                                                               االحتفاظ

 بداية مكاسب المرحلة الثالثة
عن نتائجها للربع الثاني قبل افتتاح السوق اليوم والتي تضمنت ارباحاً أقل من  (سبكيم) للبتروكيماويات العالمية السعودية الشركة أعلنت

قدره % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و بارتفاع 22لاير للسهم بانخفاض قدره  1.01تقديرات المحللين. بلغت ربحية السهم 
 أول مصنع يقافتأثر صافي الدخل بشكل سلبي بسبب إ .لاير للسهم 1.04لتأتي أقل من تقديراتنا البالغة % مقارنة بالربع الماضي و 03

لمصنع خالت فينيل االيثلين النتاج التجاري لفي الربع الثاني. ولكن من ناحية أخرى، كان  األسيتيك حمض ومصنع الكربون أوكسيد

في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث  ترافتاليت بيوتيلين البوليال يزال مشروع  .أثر إيجابي على الربحية وبولي إيثلين منخفض الكثافة
بحية يبلغ رحالياً عند مكرر  السهم يتداولسيسهم بشكل إيجابي في صافي الدخل بمجرد دخوله مرحلة اإلنتاج التجاري في العام الحالي. 

 .توصيتنا باإلحتفاظ على نبقي .5102لمجمل تقديراتنا لعام  2..0

 لايراإليرادات تتجاوز مليار 

مقارنة  %55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و بارتفاع قدره 00تجاوزت اإليرادات لهذا الربع المليار لاير )بانخفاض قدره 
. لمصنع خالت فينيل االيثلين وبولي إيثلين منخفض الكثافةبالربع الماضي( بسبب ارتفاع أسعار المنتجات و البدء في اإلنتاج التجاري 

 011دوالر للطن بعدما انخفض حتى مستويات  032تعافي أسعار الميثانول في هذا الربع حيث بلغ سعر إغالق شهر يوليو عند استمر 
خالت المساهمة األكبر في اإليرادات. إال أنه سيكون لمنتجات  خالت الفينيل األحادي. كان للميثانول و 5102دوالر للطن في بداية عام 

 في اإليرادات.  المساهمة نفسها يثلين منخفض الكثافةفينيل االيثلين وبولي إ

 هامش دخل إجمالي مستقر مقارنة بالربع السابق

% الذي حققته الشركة في الربع 40.2%، لكنه أقل من مستوى 2..5كان هامش الدخل اإلجمالي مستقراً مقارنة بالربع السابق عند 
، فإنه من غير المتوقع أن تعود الهوامش لمستويات منتجات البتروكيماوياتة الحاليالمماثل من العام السابق. ونظراً لمستويات أسعار 

% عن 40مليون لاير، لكنه انخفض بنسبة  5.3% عن الربع السابق ليصل إلى 50%. ارتفع الدخل اإلجمالي بنسبة 41أعلى من 
مليون لاير هذا الربع أمر ال مفر منه  01التشغيلية إلى الربع المماثل من العام الماضي بسبب ارتفاع أحجام المبيعات. كان ارتفاع النفقات 

  .ترافتاليت بيوتيلين البوليمشروع  بعد تشغيل المصانع الجديدة. نتوقع المزيد من االرتفاعات بعد تشغيل

 % عن الربع السابق73ارتفاع ربحية السهم بمقدار 

 في المحللين وتوقعات توقعاتنا من أقل لاير، ماليين 001 عند الدخل صافي جاء. األرقام ببقية يتعلق فيما مفاجئات أي هنالك يكن لم
. القصير المدى على السعودية السوق تداوالت في السهم رسع على الضغط إلى يؤدي قد مما لاير مليون 052 عند كانت التي بلومبيرغ

 .آخر لمصنع كلقيم المصانع أحد مخرجات باستخدام تقوم حيث المضافة القيمة نموذج نحو جيد بشكل الشركة تقدمت

 الرغبة في المساهمة في حقوق الملكية

قرب انتهاء المرحلة الثالثة من التوسعات، يبدو أن الشركة في الوقت الحالي تبحث عن فرص للنمو بخالف الطرق التقليدية مثل مع 
توسعة المصانع. في شهر مايو الماضي، قامت الشركة بفتح محفظة الستثمار في سوق األسهم لدى أحد البنوك المحلية، وفي شهر يونيو 

% في 00% من خالل شراء حصص قدرها 3.ركة العالمية لآلسيتيل والشركة العالمية لخالت الفينيل إلى قامت برفع حصتها في الش
    مليون لاير. 030كال الشركتين مقابل 

 

 

 

 
  البيانات المالية األساسية

 

0271*  0276*  0275*  0274* ديسمبر )مليون لاير(  73السنة المالية تنتهي في    

 
 اإليرادات 4,065 4,257 4,500 5,073

اإلجماليالدخل  1,333 1,341 1,440 1,649  

 صافي الدخل 606 637 694 797

 ربحية السهم )لاير( 1.65 1.74 1.89 2.17

 هامش الدخل الصافي 15% 15% 16% 16%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 1.25 1.25 1.35 1.50

األسهم رباحأ معدل دفع 76% 72% 71% 69%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 10% 10% 11% 12%  

األصولالعائد على متوسط  4% 4% 4% 5%  

8.3x 9.2x 9.7x 9.9x قيمة المنشأة / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 

14.8x 16.9x 18.5x 19.1x السعر / األرباح 

7.2x 6.1x 5.5x 4.8x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

1.8x 1.8x 1.9x 2.0x قيمة الدفتريةالسعر / ال  

5102 -يوليو -53  

 إجمالي العوائد المتوقعة 

لاير  20.25 0275-يوليو-06 في السعر   

(6.4)% 

 

 العائد المتوقع لسعر السهم

األرباح الموزعة عائد 2.3%  

 إجمالي العوائد المتوقعة (2.5%)
 

 بيانات السوق

لاير  44.42/00.22 أسبوعا   50أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 11,752

لاير مليون   قيمة المنشأة 17,229

 األسهم المتداولة 366.6 مليون 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  % 63.05  

2.107 
 شهرا 70) اليومي التداول حجم متوسط

(بالماليين  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 2.51%

2272.SE  رويترزرمز الشركة في  

SIPCHEM AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 
الصناعات 

 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

بكيمس   

0275-يوليو-06 5..20 3,302 6,276  

 إجمالي التغير

70.7% 

(11.4) 

 

10.4% 

(11.4) 

 

16.0% 

(11.4) 

 

شهور 6  

(05.2)% (8.9)% (75.4)  سنة %

ناسنت 22.5% 73.6% 4.4%  
 

5132 الثانيالربع نتائج  المعلنة المتوقعة  

 اإليرادات 1,007 942

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 287 273

 صافي الدخل )مليون لاير( 110 125

 ربحية السهم )لاير( 0.30 0.34
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 ياسر عبدالرحمن بن أحمد

yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-11-203-6805 
 

 محمد فيصل بوترك

muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


  

 

 ةهيئ ، و المرخص لها بموجب نظام2929100101السجل التجاري رقم  بموجب هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة، و المالية الرياض 

 الموقع.  السعودية العربية - المملكة الرياض، سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع فيومقرها ، 93939-03 ية، ترخيص رقم المال سوقال

  www.riyadcapital.com اإللكتروني

 

 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

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل : 

 

 بيان إخالء المسؤولية

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

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

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

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

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

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

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

 التقرير هذا في

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

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

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة 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. المستقبلي

 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

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

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

  نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص.

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

 والنشر

 

 

 


