
م 0232يناير شركة قمة السعودية للتجارة

:الرئيسيةالنقاط

قمر تجاري سجلبموجبفرديةكمؤسسةللتجارةالسعوديةقمةشركةتأسست
ريال25,000مالبرأسم2007/8/29بتاريخالرياضبمدينةصادر(1010237601)

.سعودي

مةقمصنعباسماملقيدوفروعهاالفرديةاملؤسسةتحويلتمم2012/9/5بتاريخ
راسبزياده(1010241089)رقمتجاري سجلالبالستيكحبيباتإلنتاجالسعودية

.سعوديريال100,000مال

سعوديريال1,000,000الىالشركةمالرأسزيادةتمم4/8/2019بتاريخ.

مساهمهشركةالىمحدودةمسؤوليةذاتمنالشركةتحولتم2021/12/20بتاريخ
.سعوديريال40,000,000يبلغمالرأسوزيادةمقفلة

البلديةاتاملخلفوكذلكواملطاطالبالستيكمخلفاتمختلفبشراءالشركةتقوم,
كاتشر مثلمختلفةمصادرعدةمنبالستيكيةمنتجاتإلنتاجتدويرهاإلعادة

.البالستيكيةللمنتجاتاملنتجةوالشركاتالبتروكيماويات

بلغحيثةمختلفدول عدةفياملتنوعةالشركةمنتجاتوبيعبتسويقالشركةتقوم
،2020للسنواتاملبيعاتاجماليمن%82.44الصادراتمبيعاتنسبةمعدل
السوق املبيعاتمن%18نسبةوبمعدل,2022عاممناالول النصفو2021
.املحلي

م2020لعامريال(100,065,730)منللتجارةالسعوديةقمةشركةمبيعاتارتفعت
.م2021عامفيريال(191,771,965)الى

17الىم2020عامفيريالمليون 11منللتجارةالسعوديةقمةشركةأرباحارتفعت
.%55بلغتارتفاعبنسبةم2021عامفيريالمليون 

:التنافسيةوامليزةالقوةنواحي

األوليةللمواداألمدومتوسطةطويلةحصريةإمدادعقود.
املخدومةاألسواقمختلففيقويةعمالءقاعدةوجود.
ادرمصتنويععلىيساعدهامماللتصدير،إنتاجهامنكبيرجزءالشركةتوجه

طرمخامنوالتقليلاململكةخارجلألسوق النفاذعلىقدرتهاوزيادةاإليرادات
.واحدسوق علىاالعتماد

:املخاطرةعواملأهم

الشركةمنتجاتجودةبانخفاضاملتعلقةاملخاطر.
العمالءقبلمناملطلوبةواملواصفاتالجودةبمعاييرااللتزامبعدماملتعلقةاملخاطر.
الشركةمنتجاتفياملصنعيةالعيوبمخاطر
لألعمالاملتوقعغيروالتوقفبالتشغيلاملتعلقةاملخاطر.

حيادالتوصية
ريال سعودي2023111يناير 22السعر الحالي كما في 

ريال سعودي107السعر املستهدف
 
ً
 هبوط/ التغير املتوقع في السعر صعودا

ً
%-3%ا

1

كبار املساهمين

%نسبة امللكية  االسم 

70% عبدهللا محمد عبيد العجمى

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

اهم النسب املالية

20202021

%18.6%22.9هامش إجمالي الربح 

%8.9%11.1هامش صافي الربح

%6.2%6.4العائد على األصول 

% 3.4%3.3العائد على حقوق املساهمين 

%91.6%0نسبة نمو اإليرادات 
تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

اهم البيانات املالية
20202021

100191(مليون ريال)اإليرادات

%92-النمو ٪ 

1117(مليون ريال)صافي الربح 

%55-النمو ٪

4.27-ربح السهم 
تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

(  نمو)حركة سهم قمة السعودية للتجارة مقارنة بمؤشر السوق املوازي 

(نمو)املوازي السوق مؤشر 

للتجارةالسعوديةقمةشركةمؤشر 

(نمو)وازي املالسوق مؤشر معللتجارةالسعوديةقمةشركةسهمحركةالبيانيالرسميوضح
2023/1/15الى2021/12/28فترةمن
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مختلفبشراءالشركةتقومحيث.بالجملةالبيعوالصناعيةواألليافواملطاطالبالستيكيةاملوادتدويراعادةبنشاطالشركةتعمل:الشركةعململخص
املخلفاتوكذلكنهائيةالواملطاطيةالبالستيكيةللمنتجاتاملنتجةوالشركاتالبتروكيماوياتشركاتمثلمختلفةمصادرعدةمنواملطاطالبالستيكمخلفات

30وم2021وم2020للسنوات)الشركةمنتجاتجميعايراداتالتاليالجدول ويوضح.رئيسيةمنتجاتتسعةوبيعبإنتاجوفروعهاالشركةتقومحيث.البلدية
.(م2022يونيو

2

متوسط  % 2022/6/30 % 2021 % م2020 املنتجات 

31% 23.92% 25,307,392 39.74% 35,807,257 30.34% 30,358,874 بولي إيثلين واكس

20% 11.79% 12,474,108 19.08% 36,589,935 29.05% 29,073,706 بولي إيثلين 

17% 16.09% 17,027,278 18.67% 76,206,413 16.62% 16,630,260 بولي بروبلين 

5% - - 3.80% 7,283,944 6.79% 6,791,690 ستايرينكس

11% 24.40% 25,816,773 4.19% 8,030,439 4.52% 4,521,948 بوليمرات هندسية

11% 19.29% 20,404,777 10.87% 20,847,617 4.14% 4,142,513 مطاط

2% 1.22% 1,287,978 1.17% 2,247,448 4.05% 4,055,870 منتجات مخلوطة

3% 3.29% 3,476,698 2.10% 4,029,222 3.53% 3,534,052 بي إي تي

0% - - 0.07% 129,975 0.84% 836,918 لدائن حرارية مرنة

0% - - 0.31% 599,715 0.12% 119,899 *منتجات أخرى 

100% 100% 105,795,004 100% 191,771,965 100% 100,065,730 اجمالي 

مناالول النصفو2020،2021السنوات)فيااليراداتاجماليمن%31نسبةمتوسطبلغحيثالشركةايراداتمناالكبرالنسبةواكسايثلينبوليمنتجيمثل•
املطاطالفيلر،و الصناعيةامللوناتتتضمنالتطبيقاتمنكثيرفيكإضافةبودرة،ويستخدماوشرائحإماشكلهيكون الشموعأنواعمننوعوهو.(2022عام

.واألصمغة
علىيأتيالبوليمراتانواعمننوعوهو.(2022عاممناالول النصفو2020،2021السنوات)االيراداتاجماليمن%20نسبةمتوسطبروبلينبوليمنتجيمثل•

األحجام،بمختلفوالحاوياتاللدائنية،واأللعابوالقرطاسية،والسجاد،الحراريةالداخليةواللباسالحبال،مثل)والنسيجالتغليف،فييستخدمحبيباتشكل
.(السياراتوأجزاء

يأتيالبوليمراتانواعمننوعوهو.(2022عاممناالول النصفو2020،2021السنوات)االيراداتاجماليمن%17نسبةمتوسطإيثلينبوليمنتجيمثلحيث•
.التعبئةومستلزماتاملياهخراطيموصناعةالبالستيكيةاألكياسفيويستخدمحبيباتشكلعلى

2022/6/30 2021 2020

25,750 51,500 51,500 الطاقة االنتاجية القصوى 

23,227 48,346 38,573 الطاقة االنتاجية الفعلية  

90.20% 93.88% 74.90% )%(نسبة االستغالل

:فروعهاو للشركةالطاقةاالنتاجية

.(طن)بـوفروعهاللشركةالفعليةاالنتاجيةالطاقةالتاليالجدول يوضح

الى النصف 2020من اجمالي ايرادات على التوالي  من عام %81.48, %85.15, %80.68تتركز االيرادات بشكل كبير على التصدير الى خارج اململكة حيث تمثل  •
.2022االول من عام 

.  على التوالي2022الى النصف االول من عام 2020من اجمالي االيرادات من عام % 18.52, % 14.85, % 19.32تشكل ايرادات البيع في السوق املحلي نسبة •

:االعمالطبيعةوفقايراداتتوزيع

رادات حسب طبيعة ياال تنقسم طبيعة ايرادات  الشركة الى قسمين  بيع في االسواق املحلية و تصدير منتجات الى خارج اململكة ، حيث يوضح الجدول التالي توزيع 
2022و النصف االول من عام 2021، 2020االعمال للسنوات 

% 2022/6/30 % 2021 % 2020

%18.52 19,595,949 %14.85 28,475,784 %19.32 19,330,971 مبيعات السوق املحلي

%81.48 86,199,055 %85.15 163,296,181 %80.68 80,734,759 مبيعات الصادرات

100% 105,795,004 100% 191,771,965 100% 100,065,730 ايرادات

90.20% 93.88%

74.90%
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( :2022/6/30–2021/6/30)األداء املالي للشركة خالل الفترة 

4

مركبسنوي نموبمعدلالسوق ينموأناملتوقعمن.2021عامفيطنمليون 1.6حواليالسعوديةالعربيةاململكةفيالبالستيكتدويرإعادةسوق حجمبلغ

(CAGR)2027عامبحلول طنمليون 2.3حواليقيمةليبلغ٪5.90بنسبة

:البالستيكتدوير اعادةو قطاعفيالسعوديةالحكومةمبادرات

البالستيكتشملالتيالنفاياتتدويرإعادةفي2035عامبحلول سعوديريالمليار24يقربمااستثمارالسعوديةالعربيةاململكةحكومةقررت.

راكات أيًضا في تساهم هذه الش. أعلنت شركة صندوق االستثمارات العامة السعودية عن تعاونها مع شركات مثل سابك وأرامكو في إعادة تدوير البالستيك
.  تطوير الصناعة

 بها متطلبات تنظيمية جديدة للبالستيك في السعودية ، والتي بموج، أدخلت هيئة املواصفات واملقاييس والجودة في اململكة العربية السعودية2018في عام
.  يجب أن تكون املنتجات البالستيكية مصنوعة من مواد معتمدة قابلة للتحلل الحيوي 

التدويرإلعادةاالستثماريةالسعوديةوالشركةالرياضوأمانةالنفاياتإلدارةالوطنياملركزوقع،2019عامفي(SIRC)اإلدارةأنشطةلبدءتفاهممذكرة
.الرياضفيالنفاياتتدويروإعادةللنفاياتاملتكاملة

العربيةاململكةو املتحدةالعربيةاإلماراتفيالبالستيكتدويرإعادةمراكزمنالعديدإطالقمثلمختلفةمبادراتالحكومة،اتخذتاألخيرةالسنواتفي
.وغيرهاوقطرالسعودية

:اململكةفيالبالستيكتدوير إعادةقطاعأداء

التغير20202021البند( :م 2021-م2020) األداء املالي للشركة خالل العام املالي 

%100191.792(مليون )اإليرادات 

%22.9535.7956(مليون )اجمالي الدخل 

%11.91851(مليون )دخل العمليات 

%111755(مليون )صافي الدخل 

-4.00-عدد األسهم

%4.2755(ريال)ربح السهم 

2020السابقالعامعن%92بنسبة2021عاماإليراداتارتفاع.
حققتحيثم2021العامفي%56بنسبةالشركةلدىالدخلمجملارتفاع

ريالمليون 22,95بــمقارنةسعوديريالمليون 35,79بلغدخلمجملالشركة
.م2020لعامسعودي

عامبنهايةريالمليون 17إلىللتجارة،السعوديةقمةشركةربحصافيارتفاع
.ريالمليون 11قدرهدخلبصافيمقارنة،%55بنسبة2021

ريال4,27م2021عامفيالسهمربحيةبلغت.

Businesswireنشرة : املصدر* 
2021 2027

1.6
2.3

نسبة نمو قطاع اعادة تدوير البالستيك

طن

التغير2021/6/302022/6/30البند

% 92.93105.8013.8(مليون )اإليرادات 

% 15.1234.46128.0(مليون )اجمالي الدخل 

% 7.0224.17244.2(مليون )دخل العمليات 

6.6223.45254.2(مليون )صافي الدخل 

-4.004.00عدد األسهم

% 1.665.86254.2(ريال)ربح السهم 

 عن ايرادات % 13.8بنسبة 2022ارتفاع اإليرادات في النصف االول من عام
.2021النصف االول لعام 

 في النصف االول من عام % 128ارتفاع مجمل الدخل لدى الشركة بنسبة
مليون ريال سعودي مقارنة بــ  34.46حيث حققت الشركة مجمل دخل بلغ 2022

2021مليون ريال سعودي في النصف االول من عام15.12
  مليون بنسبة ارتفاع 23.45مليون ريال الى 6.62ارتفاع صافي دخل الشركة، من

، %254.2بلغت  
 ريال  5.86الىريال 1.66ارتفاع ربحية السهم لشركة قمة السعودية للتجارة من

طن
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:ملحة على القوائم املالية التاريخية

5

202020212022/6/30قائمة الدخل 
 105,795,004 191,771,965 100,065,730اجمالي االيرادات
(71,333,397)(156,022,365)(77,107,135)تكلفة االيرادات

 34,461,607 35,749,600 22,958,595مجمل الربح
(8,286,799)(13,867,131)(8,010,970)وتسوقيهمصاريف بيعيه

(2,005,855)(3,699,414)(2,957,693)مصروفات عموميه وإدارية
 24,168,953 18,051,395 11,941,583صافي دخل التشغيل

 23,445,398 17,095,679 11,061,257صافي الدخل 

202020212022/6/30قائمة املركز املالي 
املوجودات

 78,651,722 77,448,170 57,131,788مجموع املوجودات املتداولة
 28,426,900 29,021,898 14,538,654مجموع املوجودات غير متداولة 

 107,078,622 106,470,068 71,670,442مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
 28,513,046 45,838,780 22,755,001مجموع املطلوبات املتداولة

 2,408,074 1,919,184 12,286,354مجموع املطلوبات الغير متداوله
 30,921,120 47,757,964 35,041,355مجموع املطلوبات

 76,157,502 58,712,104 36,629,087مجموع حقوق امللكية 
 107,078,622 106,470,068 71,670,442مجموع املطلوبات وحقوق الشركاء

202020212022/6/30النسب املالية 
نسب السيولة

%2.76%1.69%2.51(مرة)نسبة التداول 
%1.53%1.03% 1.80(مرة)نسبة السيولة السريعة 

الربحية

%33%18.6%22.9هامش إجمالي الربح 
%23%9.4%11.9هوامش الربح التشغيلي 

%22%8.9%11.1هامش صافي الربح
%4.57%6.23 6.48العائد على األصول 

%3.25%3.43 3.31العائد على حقوق املساهمين 
14%( 2021مقارنة بالنصف األول )%92%0نسبة نمو اإليرادات 

%67%81%77نسبة التكاليف املباشرة الى اإليرادات 

معدل التغطية

 0.41 0.81 0.96معدل الديون الى حقوق املساهمين 
 0.71 1.15 22.76معدل الديون إلى رأس املال 

التقييمات
18.2(مرة)EV/EBITDAمكرر 

5.9(س.ر)ربح السهم 

19.0(ريال سعودي)القيمة الدفترية للسهم 
 19.28(مرة)مكرر الربحية 

5.94(مرة)مكرر القيمة الدفترية 
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 :التدفقات النقدية املتوقعة والتقييم

6

20222023202420252026يةالتقييم وفقا لخصم التدفقات النقد

 41,662,474 37,797,957 35,723,201 31,835,861 32,247,808ية صافي التدفق من األنشطة التشغيل

(1,885,287)(1,795,511)(1,710,011)(1,628,582)(583,644)رية صافي التدفق من األنشطة االستثما

 39,777,188 36,002,446 34,013,190 30,207,279 31,664,164صافي التدفق النقدي 

 456,589,090القيمة املتبقية 

 302,349,407 24,215,726 25,262,218 24,773,898 28,675,394القيمة الحالية 

 405,276,643القيمة التشغيلية للشركة 

الرصيد في البنك 
25,795,443 

نسبةتحديدمعالنقدية،التدفقاتخصملطريقةوفقاللتجارةالسعوديةقمةشركةتقييمتم
%10.42عندالخصم

(131,660)مخصص نهاية الخدمة 

 430,940,426االسترشاديهالقيمة 
%2مراملستالنمونسبةافتراضتمالحر،النقديالتدفقاستمرارملدىتقديرناوعند

4,000,000عدد األسهم 

107سعر السهم املستهدف
107لتجارةلالسعوديةقمةشركةلسهمالعادلالسعر بلغالنقدية،التدفقاتلخصموفقاالتقييمعلىوبناء
.3%بنسبةاملتداولةالقيمةمنأقلوهو سعوديريال

2023111يناير 22السعر الحالي كما في 

 
 
 ه/التغير املتوقع في السعر صعودا

 
-3%بوطا

:تحليل حساسية سعر السهم 

نسبة النمو

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%

12.42%89.0 91.6 94.4 97.5 101.0 

11.42%93.8 96.9 100.4 104.2 108.4 

 117.9 112.5 107.7 103.5 99.7%10.42نسبة الخصم 

9.42%107.1 111.8 117.1 123.2 130.3 

8.42%116.3 122.4 129.4 137.6 147.3 
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Max Difference Min
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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 
ً
: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،ماعلىبناءً .أخرى أصول أوماليةأوراقبأيةاالحتفاظأو

 يكون القدوبالتالياألخرى،األصول أواملاليةاألوراقفيباالستثماراملتعلقةاملخاطر
ً
.املخاطرتحملفيورغبتهمهموقدرتاملاليةأوضاعهمباختالفالعمالءلجميعمناسبا

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

ون تيمتحملتال.مسبقإشعاردون التغييرإلىفيهواردةمعلوماتوأيالبحثهذايخضعقد.فقطالعامةاملعلوماتالبحثهذايوفر.خاصغرضأليصالحةأنهاعلى
.قةطريوبأيةشكلبأيالبحثهذامنجزءأيأوكلتوزيعأوإرسالأونسخأوتغييريجوز ال.البحثهذافيالواردةاملعلوماتتحديثبصددمسئوليةأية
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