
شركة صناعة البالستيك العربية املحدودة

خاص وسري للغاية

م 0222أكتوبر 

:الرئيسيةالنقاط

فيمحدودةمسؤوليةذاتكشركةاملحدودةالعربيةالبالستيكصناعةشركةتأسست
الكوريةالسعوديةالشركةباسمريال2,330,000مالبرأسجدةمدينةفي1993عام

شركةليصبحالشركةاسمتعديلتمم1997عاموفي.املحدودةالبالستيكيةللصناعات
الشركةاملالرأسزيادةتمم24/3/2021تاريخوفي.املحدودةالعربيةالبالستيكصناعة

.سعوديريال50,000,000الى

القواريروصناعةاللدائنمنوالصناديقالعلبصناعةفيالحاليالشركةنشاطيتمثل
األوليةتيكيةالبالسللموادبالجملةالبيعواللدائنمناالكياسوصناعةاشكالهابمختلف
واملخازن (ياساألكفيهابما)البالستيكيةواملواداالدواتوبيعالصناعيةواالليافواملطاط
.السلعمنمتنوعةمجموعةتضمالتيالعامة

للهيئةلوكةمممستأجرةأراض يعلىاملحدودةالعربيةالبالستيكصناعةشركةمصنعيقع
منطقةفياعيةالصناملدينةفيتقعالتي(مدن)التقنيةومناطقالصناعيةللمدنالسعودية

.جدة

البالستيكيةتجاتاملنفياملتخصصةاملصانعاحدىالعربيةالبالستيكصناعةشركةتعتبر
مليون 7.8إلىم2021عامبنهايةالشركةأرباحارتفعتحيثالسعوديةالعربيةاململكةفي

ةالفتر نفسخاللتحقيقهاتمريالمليون 6.04قدرهابأرباحمقارنة%29.3بنسبةريال،
.م2020عاممن

اكبربيعاتممثلتحيثوالفيلم،والثيرموفورمالحقنقطاععلىالشركةمبيعاتتعتمد
من%84.9ونسبةم2020لعامالشركةمبيعاتاجماليمن%83.4نسبةقطاعاتثالثة

.م2021لعامالشركةمبيعاتاجمالي

:التنافسيةوامليزةالقوةنواحي

عام24منأكثرمنذالسوق فيوالتواجدالخبرة.
الجودةةمراقبإلىالتصنيعمناإلنتاج،عمليةمراحلجميعفيالتقنياتأحدثتطبيق.
واألفالم،يةالحرار اللدائنمثلالبالستيكيةاملنتجاتمنمختلفةخطوطأربعةفيالعمل

.بالنفخوالقولبةوالحقن،
تلبيةنحووالسعيالعمالءرضاعلىبالحفاظوذلكبعمالئهااالحتفاظنسبةارتفاع

.احتياجاتهم

:املخاطرةعواملأهم

(الرئيس ياملوردهيسابك)املوردينبتركزاملتعلقةاملخاطر
الطبيعيةالكوارثبوقوعاملتعلقةاملخاطر
(املبيعاتمن%40حوالييشكلون عمالء5اهم)الشركةمبيعاتتركزمخاطر.
التمويلبتوفيراملتعلقةاملخاطر 

ا
مستقبال

القطاعقياملرتفعةاملنافسةمخاطر

نعتقد بأن قيمة السهم رأينا 
عادلة

27السعري لالكتتابالنطاق
27.36السعر املستهدف

م  2021( مليون ريال)القوائم املالية 

 116,682,997اإليرادات

 16,535,822الدخل اإلجمالي

 9,558,113العملياتدخل

 7,807,305صافي الدخل

147,912,392اجمالي األصول 

73,287,875اجمالي حقوق املساهمين
تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 
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الالتغير في رأس امل-إجراءات الشركة 

19.50(مليون ريال )رأس املال السابق 

1.95(مليون )عدد األسهم قبل التغير 

%156نسبة التغير

50(مليون ريال)رأس املال بعد التغير 

5(مليون )عدد األسهم بعد التغير 

3/2021/24تاريخ اإلعالن

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

كبار املساهمين بعد اإلدراج

االسم 
عدد األسهم 

(  مليون )

نسبة 
امللكية

%
شركة عمر أبوبكر بالبيد

املحدودة
3.1963.99

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

معلومات االكتتاب
من رأس املال%  20نسبة الطرح

سهممليون 5عدد األسهم املطروحة
ميالدي11/9/2022بداية فترة الطرح
ميالدي13/9/2022نهاية فترة الطرح
ريال سعودي27سعر االكتتاب

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 
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:الرئيسيةالشركةمنتجات

مثلمختلفةطاعاتقفيمتنوعةعمالءقاعدةتخدمحيثالبالستيكيةوالتغليفالتعبئةمنتجاتاملحدودةالعربيةالبالستيكصناعةشركةتنتج
:التالياملنتجاتهذهوتشملالتجزئةوتجارالزيوتومنتجيالطيرانوشركاتاأللبانواألغذيةمنتجي

تقدمهاالتيالخدماتاالعمالخطوط

العميلمواصفاتعلىبناءمخصصةبالستيكيةومنتجاتالبطارياتوحاوياتاملصبوبةالصناديقالشركةتصنعالحقن

احدة، والحاويات، الشركة مجموعة منتجات التشكيل الحراري، والتي تتنوع ما بين اكواب، والصواني، واالوعية التي تستخدم ملرة و تقدمالثيرموفورم
اديق املستخدمة في وتشمل منتجات الصن. وتتيح اآلالت املستخدمة في الشركة خيارات طباعة  قابلة للتخصيص حسب متطلبات العمالء

.الدواجن واأللبان واملخابز والخضروات

15متر ، ويتراوح سمكه من 5.5سم إلى 10هذه املنتجات في صنع االكياس بأشكال وأحجام مختلفة ويتراوح عرض املنتجات من تتمثلالفيلم
لخضارز كما تنتج الشركة أكياس البريد السريع وأكياس ا. ويتم تصنيع املنتجات حسب احتياج العميل. ميكرون300ميكرون إلى 

لتر 30إلى 20وتتراوح احجام العبوات من . لتر4.0-5.0عبوة بوسع 300,00لتر و0.250بوسع مليون عبوة1.20يتم انتاج حوالي النفخ.
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20202021املنتجات -االيرادات 

 39,361,879 26,387,152الحقن 

28.25%33.7%

 32,031,030 27,675,748الثيرموفورم

29.63%27.5%

 27,695,333 23,866,359الفيلم 

25.56%23.7%

 10,590,004 8,948,285النفخ 

9.58%9.1%

 7,004,751 6,514,052ايرادات اخرى 

6.98%6%

 116,682,997 93,391,596املجموع 

:تفصيل ايرادات الشركة

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق26.4مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 39.4بلغت مبيعات الحقن  مبيعات الحقن

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق27.7مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 32الثيرموفورمبلغت مبيعات  مبيعات الثيرموفورم

مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق23.9مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 27.7بلغت مبيعات الفيلم  مبيعات الفيلم

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق8.9مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 10.6بلغت مبيعات النفخ  مبيعات النفخ

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق6.5مقابل 2021ماليين ريال بنهاية عام 7بلغت مبيعات اإليرادات األخرى  اإليرادات األخرى 

2021توزيع ايرادات الشركة عام 
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:والعوامل املؤثرة فيها(م 2020-2021)األداء املالي للشركة خالل العام املالي 

عامبنهاية(%29)+ريالمليون 7.8إلىاللدائن،منوالصناديقالعلبصناعةبمجالتعملالتيالعربيةالبالستيكصناعةشركةأرباحارتفعت
.2020عاممنالفترةنفسخاللتحقيقهاتمريالماليين6بأرباحمقارنة2021

التغير20202021البند

%93.39116.6824.90(مليون )اإليرادات 

%15.2816.548.20(مليون )اجمالي الدخل 

%7.88.022.80(مليون )دخل العمليات 

%6.047.8129.30(مليون )صافي الدخل 

2.2%%14.2%16.4هامش مجمل الدخل 

-55عدد األسهممتوسط 

 %1.211.5629.30(ريال)ربح السهم 

الفترةلنفس%25بنسبةاإليراداتارتفاع.
لسنةكسابشركةحافزمنمحققةأرباحعلىالحاليةالفترةتشمل

ريالمليون 1.2بقيمة2020
العامبنهاية%14بنسبةإجماليربحهامشالشركةحققتحيث

.بقالساالعاممناملماثلةالفترةبنهاية%16مقابل,م2021الحالي

2021 2020

4,755 3,750 (الحقنخط)االنتاج الفعلي

57% 45% نسبة اإلشغال

4,120 3,803 (خط الثيرموفورم)االنتاج الفعلي

62% 57% نسبة اإلشغال

4,051 3,803 (خط الفيلم )االنتاج الفعلي

79% 74% نسبة اإلشغال

1,225 1,062 (خط النفخ)االنتاج الفعلي

%86 %74 نسبة اإلشغال

:الشركةملصنعاالنتاجيةالطاقة

.بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق3,750في ما يقابل 2021بنهاية عام 4,755حقن لخط إنتاج البلغ االنتاج الفعلي  مبيعات الحقن

.بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق3,803في ما يقابل 2021بنهاية عام 4,120لخط إنتاج الثيرموفورمبلغ االنتاج الفعلي  مبيعات الثيرموفورم

.بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق3,803في ما يقابل 2021بنهاية عام 4,051فيلم لخط إنتاج البلغ االنتاج الفعلي  مبيعات الفيلم

.بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق1,062في ما يقابل 2021بنهاية عام 1,225نفخ لخط إنتاج الاالنتاج الفعلي بلغ  مبيعات النفخ
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استهالكيةقاعدةدالبال تمتلك.األوسطالشرق منطقةفيوالتغليفالتعبئةصناعةأسواقأكبرمنواحدةهيالسعوديةالعربيةاململكة
.عامكلكية،البالستيالعبواتعلىالطلبفيالسريعالنموإلىيضيفمماالصناعية،األنشطةمنواسعةمجموعةعبرتعملضخمة

م2021السابقالعاممنالشهربنفسمقارنة%32.6بنسبةم2022يوليوشهرفيالتحويليةالصناعةنشاطارتفع.

حيث.2021لعامالشهربنفسمقارنة2022عاميوليوشهرفي%17.7بنسبةالصناعياالنتاجلكمياتالقياس يالرقممؤشرارتفع
,التحويليةصناعةالونشاط,املحاجرواستغاللالتعديننشاطفياإلنتاجالرتفاعنتيجةإيجابيةنمواتجاهاتتحقيقفياملؤشراستمر

.والغازالكهرباءامداداتونشاط

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر*

. تتعامل فيهجميع هذه المؤشرات تعكس ثقة في األداء المستقبلي للقطاع و الشركات التي 

. دولةالالقطاع نامي ومستمر في النمو ال سميا أن النمط االستهالكي في تغير بسبب تغير طريقة الحياة وسيطرة الشباب على الدورة االقتصادية في

.بكفاءة تشغيلية جيدة, األداء المالي للشركة صاعد

.اليزال يوجد للمصنع طاقة انتاجية غير مستغلة

.يتم توفير جميع المنتجات البالستيكية وعلى حسب طلب العميل

(للصناعةالخنبشيشركة –شركة الند مارك العربية –سوق بنده –شركة المراعي )مصنع يعمل مع كبريات الشركات ومعتمد منها مثل 

.مصنع شركة صناعة البالستيك العربية المحدودة من المصانع الرئيسية في جدة 

:التحويليةالصناعةقطاعأداء

:املحدودةالعربيةالبالستيكصناعةلشركةتحليليملخص
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:ملحة على القوائم املالية التاريخية
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20202021قائمة الدخل 
 116,682,997 93,391,596اجمالي االيرادات
(100,147,175)(78,112,631)تكلفة االيرادات

 16,535,822 15,278,965مجمل الربح
(5,438,457)(4,007,773)وتسوقيهمصاريف بيعيه

(2,737,111)(2,455,487)مصروفات عموميه وإدارية

 9,558,113 7,894,485صافي دخل التشغيل
 7,807,305 6,036,603صافي الدخل 

20202021قائمة املركز املالي 
املوجودات

 83,776,984 62,270,261مجموع املوجودات املتداولة
 64,135,408 64,222,089مجموع املوجودات الثابتة

 147,912,392 126,492,350مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
 62,917,902 30,192,405مجموع املطلوبات املتداولة

 11,706,618 30,788,757مجموع املطلوبات الغير متداوله

 74,624,520 60,981,162مجموع املطلوبات

 73,287,875 65,511,190مجموع حقوق امللكية 

 147,912,395 126,492,352مجموع املطلوبات وحقوق الشركاء

20202021النسب املالية 
نسب السيولة
0.480.75(مرة)نسبة التداول 

1.240.82(مرة)نسبة السيولة السريعة 

الربحية
%14%16هامش إجمالي الربح 

%8.19%8.45هوامش الربح التشغيلي 

%6.7%6.5هامش صافي الربح

%5.3%4.8العائد على األصول 

%10.7%9.2العائد على حقوق املساهمين 

-%25نسبة نمو اإليرادات 

%64%65نسبة التكاليف املباشرة الى اإليرادات 

معدل التغطية

0.931.02معدل الديون الى حقوق املساهمين 

 1 3معدل الديون إلى رأس املال 

التقييمات
7.29(مرة)EV/EBITDAمكرر 

1.56(س.ر)ربح السهم 

17.29(مرة)مكرر الربحية 
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 :التدفقات النقدية املتوقعة والتقييم
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20222023202420252026

 31,630,055 27,620,732 24,239,169 21,355,287 22,493,217لية صافي التدفق من األنشطة التشغي

(12,667,223)(11,781,765)(10,981,473)(10,255,091)(9,593,192)ارية صافي التدفق من األنشطة االستثم

 18,962,832 15,838,967 13,257,696 11,100,196 12,900,025صافي التدفق النقدي 

 258,786,582القيمة املتبقية 

 277,749,414 15,838,967 13,257,696 11,100,196 12,900,025صافي التدفق النقدي الحر

 159,792,280 10,177,684 9,515,019 8,897,986 11,549,710القيمة الحالية 

القيمة التشغيلية للشركة 
199,932,679 

 2,361,847الرصيد في البنك 

(3,238,059)مخصص نهاية الخدمة 

(51,950,378)تسهيالت بنكية

(10,304,926)مطلوب الى جهات ذات عالقة

 136,801,163االسترشاديهالقيمة 

5,000,000عدد األسهم 

27,36القيمة السوقية للسهم

النقدية، مع قيمنا شركة صناعة البالستيكية العربية املحدودة وفقا لطريقة خصم التدفقات▪
وعند تقديرنا ملدى استمرار التدفق النقدي الحر، أخذنا في%. 11.69تحديد نسبة الخصم 

 بحسب فهمنا للقطاع
ا
.االعتبار نمو اإليرادات تدريجيا

ة صناعة وبناء على التقييم وفقا لخصم التدفقات النقدية، بلغ السعر العادل لسهم شرك▪
ريال27.36البالستيك العربية املحدودة 

%14%13%12%11.69%11نسبة الخصم

 18.46 21.83 25.91 27.36 30.99سعر السهم
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:  ون شرح نظام التصنيف في بحوث تــيم 

أسهم الشركات محل نا بإدراج يتكون من أربع طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات التي يجمعها املحللون ويقوم نظام التقييم لديون هيكل التقييم الخاص بشركة تيم 

ء على سعر اإلغالق والقيمة العادلة التي  نحددها وإمكانية الصعودالبحث 
ا
:الهبوط ضمن إحدى املناطق التالية/بنا

%  10القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من : زيادة املراكز•

%  10القيمة العادلة تزيد أو تقل على السعر الحالي بأقل من : الحياد•

% 10القيمة العادلة تقل على السعر الحالي بأكثر من : تخفيض املراكز•

السوقي للسهم أو وجود غير مبرر في السعر/لم يتم تحديد قيمة العادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم تفصيلية أو ارتفاع استثنائي: تحت املراجعة•

.تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغيير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى 

املسؤوليةوإخالءاإلفصاح
شراءأوببيعةتوصيتقديمالهدفوليسالبحث،محلاالقتصادياملوضوعأواالقتصاديالقطاعأوالشركةعنعامةصورةتقديمهيالتقريرهذاإعدادمنالغايةإن
بتحملرغبته/يتهقابلومدىمستثمربكلالخاصةاملاليةالظروفاالعتباربعينالتقريرهذايأخذالسبق،ماعلىبناءا .أخرى أصول أوماليةأوراقبأيةاالحتفاظأو

 يكون القدوبالتالياألخرى،األصول أواملاليةاألوراقفيباالستثماراملتعلقةاملخاطر
ا
.املخاطرتحملفيورغبتهمهموقدرتاملاليةأوضاعهمباختالفالعمالءلجميعمناسبا

أوتعهداتأيون تيمشركةتقدمال.دقتهانضمنالولكننابها،موثوقةتكون أنضاملفترمنعامة،مصادرعدةمنالبحثهذافيالواردةاملعلوماتعلىالحصول تم
علىأومضللةغيراأنهعلىأوخطأ،أيمنخاليةأوكاملةأنهاعلىاملعلوماتتلكون تيمشركةتقدموالاملطروحةواملعلوماتالبياناتبشأن(ضمنياأوصراحة)ضمانات

أيةون تيمملتتحال.مسبقإشعاردون التغييرإلىفيهواردةمعلوماتوأيالبحثهذايخضعقد.فقطالعامةاملعلوماتالبحثهذايوفر.خاصغرضأليصالحةأنها
.طريقةوبأيةشكلبأيالبحثهذامنجزءأيأوكلتوزيعأوإرسالأونسخأوتغييريجوز ال.البحثهذافيالواردةاملعلوماتتحديثبصددمسئولية
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