
 
 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( 
1024 األولالربع نتائج  –تقرير إلحاقي   

 لاير  18شهر  21السعر المستهدف خالل                                                               االحتفاظ

  األول الربع نتائج ُيخّفض الشركة مصنع توقف
 1024 عام من األول للربع المالية نتائجها عن اليوم هذا السوق افتتاح قبل( سبكيم) للبتروكيماويات العالمية السعودية الشركة أعلنت
 وتقديرات تقديراتنا دون( لاير 0.26 السهم ربحية) لاير مليون 96 البالغ الدخل صافي كان. كبير بشكل تقديراتال دون جاءت حيث

تأثرت تقديرات اإليرادات والربحية . التوالي على لاير مليون 298 و لاير مليون 299 بلوغه إلى تشير كانت والتي كبير بشكل المحللين
 للعائد تخفيضنا مع تماشيا  . لاير مليون 48 التوقف هذا أثر يكون أن الشركة رتقد  . توقف مصنع الشركة لمدة أسبوعين في شهر ينايرب

  .لاير 18 إلى لاير 19 من المستهدف السعر برفع قمنا ،%4.1 إلى% 1.2 من المخاطر من الخالي

 المبيعات أحجام انخفاض

 تقديرات مقابلوذلك  لاير، مليون 600 مستوى في اإليرادات أن إلى تشير المعلنة النتائج لكن إيراداتها أرقام عن بعد الشركة تفصح لم
 من المماثلة بالفترة مقارنة% 12 قدره بنمو لاير مليون 112 اإلجمالي الدخل بلغ. لاير مليار( 2) بلوغها إلى تشير كانت التي المحللين

 من الرغم على. وربحيتها مبيعاتها من ضخف   ما الشركة لمصنع توقف أيضا   شهد قد 1022 عام من األول الربع أن حيث الماضي العام
 مقارنة استقرارا  ( الشركة منتجات أكبر) الميثانول أسعار شهدت. سابقفإن الدخل اإلجمالي قد انخفض إلى النصف مقارنة بالربع ال ذلك،
 .السابق بالربع

 الشركة مصنع توقف أثر على السابق بالربع مقارنة% 56 بمقدار السهم ربحية انخفاض

 مليون 42و الماضي العام من المماثلة الفترة في لاير مليون 22 مقابل لاير مليون 11 لتصل إلى مفاجئ بشكل التشغيلية النفقات ارتفعت
 بمشروع الخاصة الدراسات مقابل متكررة غير كنفقات لاير مليون 10 مبلغ تضمنت التشغيلية النفقات أن نعتقد. الماضي الربع في لاير

 لكن ه الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 21 بمقدار التشغيلي الدخل نما. للبتروكيماويات الصحراء شركة مع المقترح االندماج
% 7 قدره بنمو لاير 0.26 الربع لهذا السهم ربحية بلغت. لاير مليون 298 إلى ليصل الماضي بالربع مقارنة% 14 بمقدار انخفض
 الشركة أشارت تداول، على إعالنها في%. 91 مقداره الماضي الربع عن كبير بانخفاض لكن الماضي العام من المماثلة بالفترة مقارنة

 اكسيد وأول الميثانول لمصنعي(  فقط أسبوعان تكون أن المتوقع من كان)  يوم 20 كانت المجدول غير التوقف فترة إجمالي أن إلى
 .اللقيم توفر لعدم والبيوتانديول األسيتيك حمض مصنعي توقف إلى أدى والذي الكربون

  األفق في تلوح جديدة منتجات

 الكابالت عوازل بوليمرات لمصنع التجريبي اإلنتاج مرحلة سبكيم بدأت ،  بالشركة الخاص التطوير لبرنامج الثالثة المرحلة من كجزء
 بدء توقعت حيث ترفتاليت بيوتيلين البولي مشروع في العمل سير تطورات إلى الشركة أشارتباإلضافة إلى ذلك، . مارس شهر في

 .العام هذا من الرابع الربع خالل التجريبي التشغيل

 أبريل في األول من لمصنع الشركة مجدول توقف

 21 لمدة و أبريل من األول في البيوتانديول لمصنع مجدول توقف عن سبكيم شركة أعلنت األول، الربع في الشركة مصنع توقف بعد
رت ،الثاني للربع الدخل صافي على ذلك يؤثر أن المفترض من. يوم  التطورات تدعم سوف. لاير مليون 1 يبلغ أثره أن الشركة قد 

 .لاير 18 يبلغ مستهدف وبسعر باالحتفاظ توصيتنا على نبقي. السعودية األسهم سوق في السهم أداء اإلندماج بمشروع الخاصة

 

 

  البيانات المالية األساسية
 

1026*  1025*  1024* ديسمبر )مليون لاير(  13السنة المالية تنتهي في  1022   

 
 اإليرادات 4,006 4,322 4,528 4,606

اإلجماليالدخل  1,299 1,599 1,721 1,796  

 صافي الدخل 620 802 871 918

 ربحية السهم )لاير( 1.69 2.19 2.38 2.50

 هامش الدخل الصافي 15.5% 18.6% 19.2% 19.9%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 1.25 1.50 1.50 1.75

األسهم رباحأ معدل دفع 74% 69% 63% 70%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 10.7% 12.0% 12.4% 12.5%  

األصولالعائد على متوسط  3.7% 4.5% 4.9% 5.1%  

7.6x 7.9x 8.4x 9.8x قيمة المنشأة / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 

12.3x 13.0x 14.1x 18.2x السعر / األرباح 

4.1x 3.8x 3.4x 4.0x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

1.5x 1.6x 1.7x 2.0x قيمة الدفتريةالسعر / ال  

1024 -ابريل -20  

 إجمالي العوائد المتوقعة 

لاير  20.90 1024-ابريل-09 في السعر   

 العائد المتوقع لسعر السهم (9.4%)

األرباح الموزعة عائد 4.8%  

 إجمالي العوائد المتوقعة (4.5%)
 

 بيانات السوق

لاير  22.20/28.20 أسبوعا   51أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 11,219

لاير مليون   قيمة المنشأة 16,248

 األسهم المتداولة 366.6 مليون 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  % 69.2  

0.211 
 شهرا 21) اليومي التداول حجم متوسط

(بالماليين  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.58%

2220.SE  رويترزرمز الشركة في  

SIPCHEM AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 
الصناعات 

 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

بكيمس   

1024-ابريل-09 30.90 9,542 7,255  

 إجمالي التغير

شهور 6 12.1% 19.5% 20.5%  

 سنة 62.2% 22.9% 26.3%

ناسنت 50.1% 16.4% 20.8%  
 

1034 األولالربع نتائج  المعلنة المتوقعة  

 )مليون لاير( االجماليالدخل  223 342

 صافي الدخل )مليون لاير( 69 166

 ربحية السهم )لاير( 0.19 0.45
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 ياسر عبدالرحمن بن أحمد

yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-11-203-6805 

 محمد فيصل بوترك

muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


  

 

(77-07070 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 61112 بريد صندوق

 11471 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

@riyadcapital.comresearch 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ل أو بأية طريقة، بدون موافقة كتابية تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلي ا أو جزئي ا، أو بأي شك

توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة رياض المالية.الصريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.

معلومات، أو أي رأي معلن عرضا ، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك السندات أو وال تشكل أية  عامة،

ات خاصة بأي شخص وضع مالي، أو احتياج وال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أو االستثمارات.

 بعينه قد يتلقى هذا المستند.

االستثمار في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق، أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم

وبناء عليه، فقد يحصل  ، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.أو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

ر  ل أقل مما استثمروه بالفعل.المستثمرون على أموا وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الُمصدِّ

، عن أي استخدام وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر )الُمصدِّرين(، أو االستثمارات ذات الصلة.

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.
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