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 الشركات التابعة واعد من أداء
 الدخل صافي تفوق حيث، 2016من عام  الرابعنتائج الربع عن وعة السعودية لالستثمار الصناعي أعلنت المجم

، في حين خالف صافي دخل شركة بتروكيم )أحد أهم شركاتها التابعة الشركات قبل قوي منال دا األفي ظل 
لاير على تقديراتنا وتقديرات المحللين التي أشارت إلى بلوغ  0.04تفوقت ربحية السهم البالغة  التابعة( التقديرات.

% 88% على أساس سنوي و 66لاير على التوالي، بانخفاض نسبته  0.06لاير و  0.22 مستوىخسارة السهم 
 لهذا التوقعات على التفوق التابعة الشركات استطاعتعلى أساس ربعي وذلك على إثر خسائر شركة بتروكيم. 

. تمكنت شركة السابقة األرباع في بتروكيم شركة بأدا  المدفوع المعتاد األدا  بعكس أتى ذلك أن حيث الربع،
الدخل من الشركات  حصتها منربعي ل% على أساس 32بنسبة  ا  قوي ا  تحقيق ارتفاع منالجبيل شيفرون فيلبس 

% على أساس ربعي. أعلنت المجموعة 25بنسبة  ا  نمو السعودية فيلبس فرونيش شركة سجلت، بينما التابعة
%( لعام 2.5رباح األعائد )يبلغ  للسهم لاير 0.50متوقع عن توزيع أرباح نقدية تبلغ  السعودية بشكل غير

عكس إعالنهم السابق حول احتمالية عدم توزيع أرباح نقدية للعام. قمنا بمراجعة أتى على  ذلك أن ، حيث2016
أدا   تحسنذلك في ظل ، و(2017يناير  24بتاريخ  الصادر تقريرنا) بعد رفعنا لتقديرات شركة بتروكيم توقعاتنا

برفع السعر  قمنا. 2017عام خالل  للمجموعة المستقبلية النظرة أعطى بوادر تحسن علىالشركات التابعة مما 
 .وصول التقييمات إلى قمتها وذلك في ظل، على التوصية بالحياد اإلبقا لاير مع  18.00إلى للسهم المستهدف 

 مع ارتفاع أحجام المبيعات اإليرادات تفوق
 و% 3 بنسبة لينإيث البولي و بروبين البولي نمو مع ،الربع خالل متواضعا   نموا   الرئيسية األساسية السلع شهدت

 شركة خالل من) تمكنت قد السعودية المجموعة أن إال ،الهوامش ارتفاع من الرغم على. التوالي على% 1
أدت  .لاير مليون 528 بالغةال تقديراتناعلى  بذلك لتتفوق لاير،  مليون1,163 تبلغ إيرادات تسجيل من( بتروكيم
 60 التي امتدت لمدة الصيانة الدورية من بالرغم ، وذلكالربع إيرادات في عالية قفزة إلى الكبيرة المبيعات أحجام
 على% 27 بنسبة اإليرادات انخفضت. لمصنعل اإلنتاجية طاقةال % في66 بنسبة ا  انخفاض يعادل ما أي يوم،

 . سنوي أساس على% 30 و ربعي ساسأ

 الدورية الصيانة بسبب المتدنية استخدام معدالت إثر على الثابتة ليفاالتك ارتفاع
 متماشيا   بذلك ليأتي على أساس سنوي وربعي،% 93 منخفضا  بنسبة لاير مليون 40 مستوى اإلجمالي الدخل بلغ
 المبيعات تكلفة نسبة بذلك فعتلتر ،الثابتة التكاليف ارتفاع إلى االستخدام معدلفي  الحاد التراجع أدى. تقديراتنا مع

 المجموعة لدى اإلجمالية الهوامش تقلصت. 2016 عام من األول الربع في% 68 مقابل% 97من اإليرادات إلى 
من عام  األولى أشهر ةالتسع خالل% 31.9 مقابل 2016 عام من الرابع الربع في% 3.4 بنسبة السعودية
 .الدورية الصيانة بسبب أثر وذلك ،تقديراتنا دون بذلك لتأتي لاير مليون 19 التشغيلية الخسارة بلغت. 2016

 لشركة الجبيل شيفرون فيلبس  قويداء أ
حيث بلغ الدخل من الشركات  ،التابعة للشركات أفضل أدا  ظل في أفضل بعاالر أدا  الشركة خالل الربع كان

% على أساس 27بارتفاع نسبته أي مليون لاير في الربع السابق،  75مليون لاير وذلك من مستوى  96التابعة 
. سجلت 2015مليون لاير في الربع الرابع من عام  27خسارة بمقدار  مستوى من ا  عاارتف سجل ربعي، ولكنه

% 15% على أساس ربعي و 25مليون لاير، بارتفاع نسبته  66يبلغ صافي دخل  السعودية فيلبس شفرون شركة
% على 32مليون لاير، بارتفاع نسبته  86صافي دخل يبلغ  فيلبس شيفرون الجبيلعلى أساس سنوي. سجلت 

 25 بمقدارمليون لاير في الربع السابق وصافي خسارة  43أساس ربعي لتتعافى بذلك من صافي خسارة بمقدار 
في تسجيلها للخسائر حيث  التحويلية البتروكيماويات شركةاستمرت  .2015في الربع الرابع من عام مليون لاير 

مليون لاير على  19مع تحسن األدا  تفوق صافي الدخل البالغ مليون لاير.  56أتت خسارة الربع الرابع بمقدار 
مليون لاير  29مليون و 98صافي خسارة تبلغ ل تحقيق المجموعةتقديراتنا وتقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 

 .%1.6% في الربع السابق إلى 10.2من مستوى على التوالي. تراجع هامش صافي الدخل 

 نبقي على توصيتنا بالحيادلاير،  18رفع السعر المستهدف إلى 
مع . ةمر 14.3البالغ  المؤشر ة، أي دون مكررمر 9.8يبلغ  2017 لعام متوقع ربحية مكررالسهم عند  يتداول

 ذلك في بما ،2016 عام منذ% 46سعر السهم بنسبة  ارتفاعفي ظل  بالحياد توصيتنا على نحافظذلك إال أننا 
في فترة  أسبوعا   52 خالل مستوياته أعلى سالملي %،11 بنسبةالذي شهدته األيام القليلة الماضية  رتفاعاال

 .على التوصية بالحياد ننتظر تحسن فعلي في أدا  الشركات التابعة مع االبقا . قصيرة
 
 
 

 الصناعي ستثمارلال السعودية المجموعة
 2016 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

  

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 يناير 24 في سعرال 19.86

 العائد المتوقع لسعر السهم (%9.4)

 عائد األرباح الموزعة %2.5

 إجمالي العوائد المتوقعة (%6.1)
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  22.0/9.8

 )مليون لاير( القيمة السوقية 8,937

 )مليون لاير(قيمة المنشأة  22,802

 )مليون سهم( المتداولة األسهم 450

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  83.5%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  1,185,000

SIIG AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2016لعام  الرابعالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 528 1,163

  إجمالي الدخل 38 40

 الدخل التشغيلي (128) (19)

  صافي الدخل (98) 19

 )لاير(ربحية السهم  (0.22) 0.01
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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016 2017*    

األصول متوسط على العائد %6 %3 %6  اإليرادات  7,304  6,068  6,842   

الملكية حقوق متوسط على العائد %17 %9 %15   2,468  2,329 * 2,524  **EBITDA 

x9.8 x18.4 x9.9 الربحية مكرر الدخل صافي  906  486  914     

x1.5 x1.6 x1.7 الدفترية القيمة مكرر لاير() السهم ربحية  2.01  1.08  2.03    

x9.2 x9.8 x9.0 **EBITDA / المنشأة قيمة لاير() الموزعة السهم أرباح -  0.50  0.75     

x3.3 x3.8 x3.1 اإليرادات/  المنشأة قيمة لاير() للسهم الدفترية القيمة  11.62  12.20  13.48     

متوقعة*   

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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  الصناعي لالستثمار السعودية المجموعة
2016 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبدا  أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخال  المسؤولية

 

تقرير لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلرا  والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشرا  أية أوراق مالية. وبنا  عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

الية من ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الممسؤوليتها وال تقبل أي التز

الشركات التابعة او عمالئها قد يكون  مدرا  ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

غيير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة للتاآلرا  والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلرا  الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آرا  او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .فتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلرا ، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واال

ك، يمكن لضرورة مؤشرا لألدا  المستقبلي. وفقا لذلالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األدا  السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

القارئ  الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب علىوال يأخذ بعين االعتبار 

مار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستث

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلرا  والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

   

 

 

  

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  الرياض المالية هي 

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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