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 قطاع البتروكيماويات في السعودية 
 تحسن فروق األسعار

من المرجح أن تشهد المواد األولية الرئيسية البروبان والبيوتان انخفاًضا فصليًا ثالثًا على التوالي في الربع األول   ▪

 ، مما يخفف من ضغوط التكلفة.   2023من عام 

المنتجات   ▪ ، أظهرت أسعار  افتتاح الصين  من ناحية أخرى ، على الرغم من مخاوف الركود  من   -مرونة عند 

هي القاع وأن تكون أسعار المنتجات في الربع    22المحتمل أن تكون أسعار المنتجات في الربع الرابع من العام  

 أعلى حتى اآلن.  23األول من عام 

يناير ، ينصب تركيزنا على الشركات التي لها قيمة تتجاوز مجر  عالميامع ارتفاع مخزونات الكيماويات   ▪ د  في 

في السعودية   البتروكيماوياتمكرر القيمة الدفترية لقطاع  كيان واللجين. مثل الكيماوياتالتحسن في فروق أسعار 

 % اقل من متوسط الثالث أعوام السابقة. 20هو 

البتروكيماويات بعد أن ظل يمكن أن يوفر االنتعاش في االقتصاد الصيني زخماً للطلب على   :ارتفاع الكيماويات عالميا

، مما أجبر البالد على  صفر كوفيد بسبب سياسة 2022في عام    50مؤشر مديري المشتريات الصيني في الغالب أقل من 

بحوالي  وغيرهم   Lyondell Basel/Dow/BASF شركات البتروكيماويات مثلصعدت  الدخول في عمليات إغالق.

لتي يجب مراقبتها االنتعاش المحتمل في أوروبا )حيث انخفضت أسعار الغاز إلى  ٪ في يناير. وتشمل العوامل األخرى ا15

حل النزاع الروسي األوكراني ، انخفاض   اليابان( ، و( واالقتصادات اآلسيوية )بقيادة الهند 2021مستويات منتصف يونيو 

 أسعار الفائدة الفيدرالية ، إلخ. بشكل عام ، نرى تحسن في هذا القطاع. 

 

مثل   مقوماتلديهم  .األسعار الشركات المختارة في هذا التقرير لها قيمة أكبر من مجرد ارتفاع في الفروق :تغطيةال

تسمح بالدخول عند مستويات مناسبة على المدى الطويل حتى لو استغرق   و اسهم وصلت مستويات دنياالتوسعات أو 

تدفقات نقدية قوية    لديها كيان، فإن شركة   األرباح المتقلبةعلى سبيل المثال ، على الرغم من  التعافي الكامل وقتًا أطول.

ن من المحتمل أن يكون السهم ، ولك شركة اللجين منتج واحدتمتلك  (.2022في عام ٪ )15بحوالي   تدفق نقدي حرتنتج 

اليوم  السهمعلى الرغم من خطط التوسع الملموسة لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يتم تقييم   قد أسيء فهمه وسعره خطأ. 

وبالمثل ، تخطط سبكيم للتوسعات ولديها عوائد توزيع أرباح جذابة حتى بعد أخذ االنخفاض   بناًء على طاقته الحالية فقط.

 وأن الجانب السلبي في هذه األسماء أقل.   نرى بشكل عام ، على الرغم من وجود مخاطر ،   مش في االعتبار.في الهوا

  نفضل كيان واللجين بين األربعة.

 

 المقاييس المالية الرئيسية :1 جدول

م. هامش   صافي الربح توزيعات السهم  نسبة توزيع األرباح 
 الربح* 

م. العائد  
على رأس  

 المال* 

  

 الشركة  2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

 المتقدمة  18.20% 27.10%  815       309       401       633       2.60    2.60    2.00    2.50   5.40% 5.40% 4.20% 5.20%

 سبكيم   7.20% 14.10%  3,592    3,464    2,863    2,996    2.25    3.25    2.75    3.00   5.90% 8.50% 7.20% 7.90%

 كيان  4.00% 4.10%  2,394   (716)    (132)     992         -          -          -          -          -        -        -        -    

6.10% 4.90% 3.70% 2.40%   2.50    2.00    1.50    1.00       255       158       173       270  NM -0.60%  اللجين 

ي كابيتال, موسط            ي أي ب  كاتت, ج   سنوات   4المصدر: الشر

 

 

 

عائد  
التوزيعات  

*)%( 

نسبة  
 االرتفاع 

السعر  
 الحالي 

السعر  
 المستهدف 

 الشركة 

 المتقدمة  54 48.0 13% 4.20%

 اللجين 53 41.0 29% 4.90%

 كيان  17 13.4 26% 0.00%

 سبكيم   47 38.2 23% 7.20%

ي كابيتال,  ي أي ب   * 2023المصدر: ج 
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 إخالء مسؤولية 

 
المملكة العربية السععودية لالسعتخدام العام من عمالء جي آي أعدت وثيقة البحث هذه من قبل جي آي بي كابيتال، الرياض ،  

بي كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسعععالها أو اإلفصعععاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شعععكل أو طريقة ، دون 
ة موافقة من جانبكم على موافقة كتابية صعععريحة من جي آي بي كابيتال. إن اسعععتالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثاب

عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسععال أو اإلفصععاح لنخرين عما تتضععمنه من محتويات وآراء ، واسععتنتاجات أو معلومات قبل  
نشععععر تلك المعلومات للعموم من جانب جي آي بي كابيتال.  وقد تم الحصععععول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من 

قعد أنهعا معلومعات موثوقعة لكننعا ال نضعععععمن دقتهعا.  وجي آي بي كعابيتعال ال تقعدم أيعة إقرارات أو مصعععععادر ععامعة مختلفعة يعت
ضعمانات )صعريحة أو ضعمنية( بشعأن البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضعمنها هذه الوثيقة  

تصععععلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه إنما تقدم    هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضععععللة  أو أنها
معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشعكل عرضعا أو دعوة لتقديم عرض لشعراء أو 

وليس الغرض  بيع أي أوراق مالية أو غيرها من المنتجات االسععتثمارية ذات الصععلة بتلك األوراق المالية أو االسععتثمارات.  
من هذه الوثيقة تقديم مشععورة شععخصععية في مجال االسععتثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االسععتثمارية أو الوضععع  

 المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ية بشععأن مدى مالءمة االسععتثمار في أي ينبغي للمسععتثمرين السعععي للحصععول على المشععورة المالية أو القانونية أو الضععريب
أوراق مالية ، أو اسعععتثمار آخر أو أية اسعععتراتيجيات اسعععتثمار جرت مناقشعععتها أو التوصعععية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي  

رين  للمسعععتثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المسعععتقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمسعععتثم
مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من هذا النوع أو غيرها من االسعتثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سععر أو 
قيمة تلك األوراق المالية واالسعتثمارات يكون عرضعة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسععار الصعرف قد يكون 

و الدخل المتأتي من اسعتثمارات معينة.  وبناء عليه ، يمكن للمسعتثمرين أن يحصعلوا على لها آثار سعلبية على قيمة أو ثمن ، أ
عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوز أن يكون لجي آي بي كابيتال أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر 

مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصعدرة    من الشعركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصعلحة
لتلعك األوراق المعاليعة أو االسعععععتثمعارات ذات العالقعة ، بمعا في ذلعك المراكز طويلعة أو قصعععععيرة األجعل في األوراق المعاليعة ،  

ية.  كما يجوز وخيارات شعععراء األسعععهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخرى أو المشعععتقات ، أو غيرها من األدوات المال
لشعركة جي آي بي كابيتال أو الشعركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصعرفية االسعتثمارية أو غيرها  
من الخدمات  أو السععي لتأمين الخدمات المصعرفية االسعتثمارية أو غيرها من األعمال من أي شعركة من الشعركات المذكورة  

البحعث.  وشعععععركعة جي آي بي كعابيتعال ، بمعا في ذلعك الشعععععركعات التعابععة لهعا وموظفيهعا ، ال تكون في هعذه الوثيقعة من وثعائق  
مسعئولة عن أي أضعرار مباشعرة أو غير مباشعرة أو أي خسعارة أو أضعرار  أخرى قد تنشعأ ، بصعورة مباشعرة أو غير مباشعرة،  

 من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.

هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وجي آي بي كابيتال ال تتحمل أي تخضع  
مسعؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وال يجوز تغيير أو اسعتنسعاو أو إرسعال أو توزيع  

بأي شعععكل أو بأي وسعععيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليسعععت    هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا
موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو السعتخدامها من قبل أي شعخص أو كيان سعواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو 

اسععتخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو بلد أو أية والية قضععائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشععر أو توافر أو 
يتطلب من جي آي بي كابيتال أو أي من فروعها القيام بأي تسعجيل أو اسعتيفاء أي شعرط من شعروط الترخيص ضعمن ذلك 

 البلد أو تلك الوالية القضائية.

شعورة بموجب ترخيص هيئة  األنشعطة الرئيسعية لشعركة جي آي بي كابيتال هي التعامل والحفظ واإلدارة والترتيب وتقديم الم
 .37-07078السوق المالية رقم 

على نماذج التقييم الخاصة بنا.  ا  نستخدم نظام تصنيف يعتمد على االتجاه الصعودي المحتمل ، بعد عام واحد من اليوم ، بناءً 
تخفيض  النسعبة إلى ي ، أما بمن السععر الحالي٪  10 أعلى من  هو  سععرنا المسعتهدفي ، فإن المراكزبالنسعبة لتصعنيفات يزيادة  

 ٪ ، لدينا تصنيف محايد.10  -بالنسبة للعائدات التي تتراوح بين +/و٪.  10المقدر هو أقل من نخفاض  ي ، فإن اإلالمراكز

 

 تواصلوا معنا ألي استفسارات 

Pritish Devassy, CFA, CPA 

 إدارة أبحاث األسهم 

 جي آي بي كابيتال 
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