
 

 

 

 2018،  يناير  29 2017لنتائج أعمال الربع الرابع من عام تغطية 

 

 

 الشركة السعودية للصناعات ألاساسية

 SABIC AB |  2010.SE|  املواد ألاساسية

 التقرير نهاية المخاطر في من وتحذير مسؤوليةال إخالء راجع فضال: المسؤولية من إخالء 1

 

 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 ةالتوصي محايد

 سعر السهم الحالي )ريال( 106.4

 السعر املستهدف )ريال( 107.4

 نسبة إلارتفاع / الهبوط 0.9%

 2018من عام  يناير  29فى يوم 

 البيانات ألاساسية )مصدر املعلومات: بلومبرغ( 

 رأس املال السوقي )مليار ريال( 320.4

 أسبوع )ريال( 52أعلى سعر خالل  109.0

 أسبوع )ريال( 52سعر خالل أدنى  94.25

 إجمالي عدد ألاسهم املتداولة )مليار( 3.0

24.1%  نسبة التداول الحر لألسهم 
 

 مؤشر تداول )املعاد تقديره(أداء سهم شركة سابك مقابل 

 
 

 أداء السهم )%( مطلق نسبي

(0.1%)  4.4%  شهر 1 

1.0%  6.3%  شهور  6 

4.6%  9.8%  شهر 12 
 

 املالك الرئيسين %

70.0%  ةالعام اتصندوق الاستثمار  

5.7%  املؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

0.2%  البنك السعودي البريطاني 

 السنوية )مليار ريال( و هامش الربح التشغيليملبيعات ربع ا

 
 29مصدر املعلومات: وكالة بلومبرج، إدارة ألابحاث بشركة فالكم؛ اليبانات فى يوم 

   2018يناير عام 
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إلايرادات السنوية هامش الربح التشغيلي

 

  خسائر اتمخصص تسجيل إلى باإلضافة و  واملباعة املنتجة الكميات انخفاض نتيجة ألارباح مستوى  تراجع

 فى 18.6 بنسبة بانخفاض ریال، ملیار  3.7 ألارباح صافي بلغت حیث ،2017 عام من الرابع الربع خالل ضعیفة نتائج عن" سابك" شركة أعلنت

 إنخفاض: رئیسیة عوامل ثالثة إلی یعزى  ألاداء ضعف أن إعتقادنا فى و . سنوي  ربع أساس علی املائة فى 36.6 بنسبة و  سنوي، أساس علی املائة

" حديد"شركتي  في ريال مليون  486 حوطالت إجمالي بلغ حيث املنشآت؛ في املقرر  بالتحوط تأثرت قد التي و  واملباعة املنتجة الكميات مستویات

 .البيوتان/  البروبان أسعار  فروق إنخفاض بسبب إلانتاج تكاليف إرتفاع الى باإلضافة ،"سينا إبن" و 

 

 التى و  السابق املالي العام من املالية الفترة بنفس مقارنة املائة فى 8.2 قدره بارتفاع ريال، مليار  40.0 الرابع الربع خالل إلایرادات بلغت 

  املائة فى 4.2 بنسبة إرتفاع) ريال ملیار  37.5 بلغت
 
 من الرغم وعلى(. ريال مليار  39.7 البالغة 2017 عام من الثالث الربع بايرادات مقارنة

  يرجع التباين أن نعتقد و . تقديراتنا مستوى  دون  أنها إل  ،2015 عام من الثاني الربع منذ الشركة سجلتها إيرادات أعلى كونها
 
 إلى أساسا

 .إلانتاج مستويات إنخفاض الى بدورها أدت التي و  املنشآت و  املرافق بعض في الدورية الصيانة إجراء تم حيث إلانتاج حجم إنخفاض

 لتسجل ،2017 عام من الرابع الربع خالل ريال مليار  12.6 الربح إجمالي بلغ  
 
 من املالية الفترة بنفس مقارنة املائة فى 13.7 بنسبة إرتفاعا

 و (. ريال مليار  14.1 البالغة 2017 املالي العام من الثالث الربع عن املائة فى 10.1 بنسبة إنخفاض) ريال مليار  11.1 البالغة و  السابق العام

 35.6 نسبة و  ،2016 عام من الرابع الربع خالل املائة فى 29.6 مقابل ،2017 عام من ألاخیر  الربع في املائة فى 31.1 الربح مجمل ھامش بلغ

 مستوى  عن ناتجة التباين من كبیرة نسبة أن يفسر  ما وهذا. املائة فى 31.9 تقدیراتنا قدرت بينما ،2017 عام من الثالث الربع في املائة فى

 .إلايرادات

 2017 عام من الرابع الربع خالل ريال مليار  6.7 الضرائب و  الفوائد خصم قبل الربح صافى بلغ،   
 
 عن املائة فى 8.0 قدرها بزيادة مقارنة

 عام من الثالث الربع في ريال مليار  8.6 مع مقارنة املائة فى 23.6 بنسبة إنخفاض) ريال مليار  6.2 البالغ السابق املالي العام من الفترة نفس

  و . التباين وراء الرئيس ي العامل هو " سينا إبن" و " حديد  شركة " في القيمة فى تسجيل مخصص خسائر  أن يعتقد و (. 2017
 
 على عالوة

 في" سابك" شركة حصة بلغت إذ ،"حديد  شركة" في ريال مليون  350 قيمته أخذ مخصص إلى البناء قطاع في التباطؤ  أدى ذلك،

  .ريال مليون  136" سينا إبن" قيمة انخفاض

 لتسجل ،2017 عام من الرابع الربع خالل ريال مليار  3.7 الربح صافي بلغ  
 
 املسجلة ريال مليار  4.5 مع مقارنة املائة فى 18.6 بنسبة إنخفاضا

 (.2017 عام من الثالث الربع في ريال مليار  5.8 مع مقارنة املائة فى 36.6 بنسبة إنخفاض) 2016 عام من الرابع الربع في

 2016 املالية السنة في ريال مليار  143.0 مقابل ريال، مليار  150.4 إلى لتصل املائة فى 13.2 بنسبة 2017 العام خالل إلايرادات إرتفعت .

  ،2017 املالية للسنة ريال مليار  50.3 إلى املائة فى 6.5 بنسبة الربح مجمل إرتفع كما
 
 47.24 سجلت التى و  2016 املالية السنة مع مقارنة

 نسبته بارتفاع ريال مليار  25.9 البالغة 2016 عام مع مقارنة ريال مليار  29.4 قيمة 2017 لعام التشغيلية ألارباح بلغت بينما. ريال مليار 

، و . املائة فى 13.5
 
 .2016 لعام ريال ملیار  17.6 مع مقارنة املائة فى 4.5 بنسبة إرتفاع ريال، ملیار  18.4 املالیة للسنة الربح صافي بلغ أخیرا

 يعتقد و . بالشركة مساهم أكبر  يجعلها مما ،"كالريانت" شركة في املائة فى 25.0 بنسبة حصة على إلاستحواذ على" سابك" شركة وافقت 

 من مشترك قرض خالل من تمويلها يتم أن املرجح من و  املتداولة، السوقية القيمة أساس على ريال مليار  9.4 بقيمة تقدر  الصفقة أن

  ريال مليار  69.0 إلى" سابك" شركة ديون  قيمة من سیزيد الذى ألامر  ألاجنبية، البنوك
 
  إلاستحواذ عملية تعتبر  و . تقريبا

 
 من جزءا

 أن نعتقد ذلك، مع و . للعمالء مضافة قيمة خلق و  املنتجات تميیز  مجال في" سابك" شركة تتبعها التي ألاجل طويلة النمو  إستراتيجية

 ."سابك" شركة أرباح صافي على محدود تأثیر  لها يكون  سوف الصفقة

 تكلفة تبلغ أن يقدر  و . الكيميائية للمواد مجمع إلى الخام النفط لتطوير " السعودية أرامكو " شركة مع تفاهم مذكرة" سابك" شركة وقعت 

 ألف 400 بمعالجة الشركة تقوم أن املتوقع ومن. سعودي ريال مليار  75.0 ،2025 عام في عملياتها تبدأ أن املقرر  من التي و  املحطة،

  برميل
 
  ألاساسية والزيوت الكيميائية املواد من طن مليون  9 من يقرب ما تنتج سوف والتي الخام، النفط من يوميا

 
 .سنويا

 2018 عام في مواتیة ستکون  الکلي إلاقتصاد ظروف أن نعتقد،  
 
 في إلاستقرار  و  الحکومي إلانفاق بمساعدة البناء نشاط بانتعاش مدعومة

 . النفط أسعار  إرتفاع إلی یؤدي مما العالمي الصعید علی الطلب مستويات
 
 و  إلاستغالل معدلت تتحسن أن املرجح من ذلك، على وعالوة

 .إلايرادات مستوى  نمو  و  الربحية هوامش على إيجابي بشكل يؤثر  مما الكفاءة،

 

 .الواحد للسهم سعودي ريال 107.4 تبلغ عادلة بقيمة "سابكشركة " سهم على باملحايدة نوص ي :التقييم

 

  2017الربع الرابع  2016الربع الرابع  التغير السنوي )%( 2017عام  2016عام  السنوي )%(التغير 

 إلايرادات )مليار ريال( 40.6 37.5 8.2 150.4 143.0 5.2

 )مليار ريال(مجمل الربح  12.6 11.1 13.7 50.3 47.2 6.5

 ألارباح التشغيلية )مليار ريال( 6.7 6.2 8.0 29.4 25.9 13.5

 صافى الربح )مليار ريال( 3.7 4.5 (18.6) 18.4 17.6 4.5

 نصيب ا لسه من ألارباح )ريال( 1.22 1.50 (18.6) 6.13 5.87 4.4

 هامش مجمل الربح )%( 31.1% 29.6% 1.50 33.4% 33.0% 1.2

 هامش الربح التشغيلي )%( 16.4% 16.4% (0.2) 19.5% 18.1% 8.0

 هامش صافى الربح )%( 9.0% 12.0% (24.8) 12.2% 12.3% (0.6)

 بحاث شركة فالكم إدارة ألا مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، 
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 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 
 

 

 لدى فالكم للخدمات الماليةالتصنيف منهجية شرح 
 

 على ذلك، يضععلى منهجية للتقييم املالي يختص بها، كما تستند توصياتها إلاستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليین ”للخدمات املالية فالكم“تعتمد شركة 
 
نظام التقييم  . وعالوة

 تحت أحد مجالت التوصية ال
 
 .تالية بناء على سعر إقفال السوق، و كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو إلانخفاضاملتبع ألاسهم التى يتغطيتها بحثيا

 

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

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر  من أقل أو  أكثر  إما العادلة القيمة                           محايد:

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر  من أقل العادلة القيمة              :املراكز تخفيض

 

 تغيیر  (4) املزيد من البيانات،نتظار تحديث ( إ3) نتظار البيانات املالية التفصيلية،( إ2)،املعلوماتنتظار املزيد من ( إ1)سباب التالية: ألا أو أكثر من  لسببلم يتم تحديد سعر مستهدف         املراجعة: تحت

 بحوث.لاملالية، قسم ادارة اخدمات للم فالكشركة ( أي سبب آخر من 6تغيیر في ظروف السوق أو )( 5)أداء الشركة،  في

 

 فالكم للخدمات املالية

 اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

 8004298888 خدمة العمالء: 

  920004711 لخدمات ألاسهم:

 

 :املخاطر من وتحذير  مسؤولية إخالء

 

 هي التقرير  هذا في الواردة الوقائع أن لضمان املعقولة العناية كل اتخذت فالكم أن من الرغم وعلى بها، موثوق  بأنه ُيعتقد مختلفة عامة مصادر  من نية بحسن التقرير  هذا في الواردة املعلومات جمع تم لقد

 التقرير  هذا في الواردة ألاسعار  أو  املعلومات بأن تتعهد ول  املقدمة، أواملعلومات ألاسعار  أو  البيانات دقة تضمن ل  فالكم أن إل  ومعقولة عادلة هي التقرير  هذا في الواردة والتنبؤات وآلاراء التوقعات وأن دقيقة

 أو /و عدالة أو /و دقة على الاعتماد عدم يجب فإنه عليه وبناء   مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو  للبيع عرض أنه على ُيفسر  أن منه املقصود ليس التقرير  هذا أن كما خطأ، أي من خالية أو  صحيحة هي

خلي فالكم أن كما التقرير، هذا عليها يحتوي  التي ألاسعار  أو  املعلومات اكتمال
ُ
 فالكم تكون  ولن محتوياته، من أي أو  التقرير  لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل ول  مسؤوليتها ت

 عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير  هذا تاريخ في كما فالكم لشركة الحالية آلاراء تمثل التقرير  هذا في الواردة ألاسعار  وتوقعات والتنبؤات وآلاراء التقرير، هذا محتويات عن ألاحوال من حال أي في مسؤولة

قدم ول  إشعار، دون  للتغيیر 
ُ
 أسعار  من التقرير  في ورد وما التقرير، هذا في واردة أسعار  توقعات أو  تنبؤات أو  آراء أية مع متسقة تكون  سوف املستقبلية ألاحداث أو  النتائج أو  ألاسعار  بأن ضمان أي فالكم ت

، تتحقق ل  أن ويمكن فقط ُمحتملة نتيجة ُيمثل متوقعة
 
 ألاحداث أو  والنتائج منها الُتحقق يتم لم التي والافتراضات التأكد وعدم املخاطر  لبعض تخضع ألاسعار  وتوقعات والتنبؤات آلاراء هذه أن كما نهائيا

 اشعار  أي دون  بالتغيیرات تتأثر  أو /و تتقلب قد التقرير  هذا في إليها املشار  إلاستثمارات من أي من دخل أي أو  مذكور  سعر  أو  قيمة أي فإن سبق ما إلى وإضافة. كلي بشكل تختلف قد املستقبل في الفعلية

  بالضرورة ليس السابق وآلاداء سابق
 
 طابع ذات معلومات يقدم التقرير  هذا إن. ألاصل في املستثمر  املبلغ من أقل ناتج على يحصلون  قد املستثمرين فإن بيانه سبق ما كل على وبناء  . املستقبلي لألداء مؤشرا

 أو /و الخاص املالي الوضع إلاعتبار  بعین يأخذ ول  إلاستثمار  مجال في مشورة تقديم يستهدف ل  التقرير  هذا فإن ولذلك معین، مستثمر  ألي املخاطرة ومستوى  وأهداف ظروف الحسبان في يأخذ ول  فقط عام

 املالية املجالت في الخبرة ذوي  من املستقلة املشورة على يحصل أن إلاستثمار  بخصوص قرار  أي اتخاذ قبل القارئ  على ينبغي ولذلك بالقارئ، الخاصة إلاحتياجات أو /و الخاصة إلاستثمارية ألاهداف

  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو /و والقانونية والاستثمارية
 
  البحثي، التقرير  هذا توزيع أو  نسخ يحق ل . ألاشخاص لجميع مالئما يكون  ل  قد املالية ألاوراق من النوع هذا في إلاستثمار  ألن نظرا

 
 أو  كليا

،
 
 .والنشر الطبع وحقوق  الفكرية امللكية حقوق  وقوانین أنظمة بموجب محمية فيه ألاسعارالواردة وتوقعات والتنبؤات وآلاراء املعلومات وجميع جزئيا

 .محفوظة الحقوق  جميع

 

 برقم 19/02/2007 بتاريخ السعودية املالية السوق  في للمستثمرين خدماتها بتقديم بدأت و  27/05/2006 بتاريخ( 06020-37) رقم السعودي املال سوق  هيئة من ترخيص على فالكم شركة حصلت

 .هجري  04/12/1427 بتاريخ الصادر  1010226584

 

 الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

 2032546 11 966+ فاكس:

 addingvalue@falcom.com.sa إلايميل:

 

 

 :مراسلتنا على العنوان التالي

 884صندوق بريد 

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية

http://falcom.com.sa/

