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 )جميع األرقام بالمليون ريال(  

 272بلغت  تشغيلية حمقارنة  بأربا 2022للربع الرابع من عام  مليون ريال 308 بلغت تشغيلية ت شركة المجموعة السعودية خسائرلسج   ▪
 بصورةالعام السابق. كان هذا االنخفاض مدفوعًا بانخفاض حصة األرباح من المشاريع المدارة الل الفترة المماثلة من خمليون ريال 

ستمرت لمدة او 2022أكتوبر من عام  1بسبب الصيانة المجدولة المعلنة للشركة السعودية للبوليمرات، والتي بدأت في تاريخ  ةمشترك
 كان التأثير كبيًرا.فقد عودية للبوليمرات هي المساهم األكبر في األرباح، الشركة الس بأنيوًما. نظًرا  58

، انخفض متوسط أسعار المنتجات باإلضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار مواد اللقيم مما أدى بدوره إلى 2022في الربع الرابع من عام  ▪

بينما انخفض  .التوالي ىعل ،%6% وبنسبة 11وبيلين على األساس الربعي بنسبة انخفاض هوامش الربح. انخفض البولي إيثيلين والبولي بر

 % على أساس ربعي. 14الستايرين بنسبة 

لتمحيث  .يالمليون ر 296 للربع شركةلا خسارةبلغ صافي  ▪ كانت  بينما)جائحة كورونا(  2020الخسارة األولى منذ الربع الثاني من عام  ث 

األرباع السابقة إيجابية. أتى االنخفاض بشكل أساسي على خلفية اإلغالق مع ارتفاع تكلفة مواد اللقيم باإلضافة إلى انخفاض أسعار 
ربعي. أتى صافي الدخل دون كالًّ من توقعاتنا الساس األمصاريف اإلدارية والعمومية على عن ارتفاع في الأبلغت اإلدارة كما المنتجات. 

 وتوقعات المحللين. 

ريال  1.25بـ  ريال للسهم مقارنةً  0.75، أعلنت شركة المجموعة السعودية عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2022للنصف الثاني من عام  ▪

 الحياد.ال أننا نحافظ على توصيتنا بإريال للسهم  22.00. قمنا بخفض السعر المستهدف إلى 2022للسهم في النصف األول من عام 

 بيانات السوق

ريال( )أسبوع  52دنى سعر خالل أعلى/أ 39.10/18.88  

)مليون ريال(  القيمة السوقية 17,949  

548,7 )مليون سهم(األسهم المتداولة    

  )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  81.40%

شهر( 12) يمتوسط حجم التداول اليوم 113,633,1  

SIIG AB رمز بلومبيرغ 

 

 التوصية حياد  التغير (%7.5)

 آخر سعر إغالق         ريال23.78   الموزعةعائد األرباح  %4.2

  شهر 12السعر المستهدف خالل  ريال22.00   إجمالي العوائد المتوقعة (%3.7)
 

 المجموعة السعودية 2022 الرابعالربع  2021 الرابعالربع  التغير السنوي 2022 الثالثالربع  التغير الربعي توقعات الرياض المالية

 المبيعات - - - - - -

 اإلجماليدخل ال - - - - - -

 الهامش اإلجمالي  - - - - - -

 الدخل التشغيلي (308) 272 - 58 - 56

 صافي الدخل (296) 122 - 55 - 51
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            بيان إخالء المسؤولية  

 

 صنيف السهمت 
 

 

 تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى أيضاً 

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

 

. اإلدارة العامة: واحة غرناطة 1010239234( وسجل تجاري رقم 07070-37مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) 500الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رأس المال المدفوع 

 . 920012299ة. الهاتف: ، المملكة العربية السعودي7279-13241 الرياض 69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414

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

ن المعلومات الواردة في عادلة ومعقولة، ومع ذلك فإن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أواآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي 

م عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناًء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقدي

ياض المالية مسؤولة ولن يكون أي ام لهذا التقرير أو محتوياته، ولن تكون الراكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخد

وظفيها أو أحد أو أكثر من الشركات التابعة أو عمالئها قد يكون لهم من منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين، وموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو م

الية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي ول األخرى المشار إليها في هذا التقرير. اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض الماستثمارات في األوراق المالية أو األص

متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات واردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن  عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون

بشكل كلي. القيمة ألي، أو الدخل من أي، من  في المستقبل قد تختلف هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

فقًا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا لألداء المستقبلي. و

شورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار ر يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم ماألصل. هذا التقري

ل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. قب

زيع هذا التقرير البحثي، كليًا أو جزئيًا، وجميع جميع األشخاص. ال يحق نسخ أو توالمالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرًا ألن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما ل

 المعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.

 شراء حياد بيع غير مصّنف

%15-إجمالي العوائد المتوقعة اقل من  تحت المراجعة/ مقيد % 15-% و 15إجمالي العوائد المتوقعة بين +  %15إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من +   


