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  الشركة الرائدة في العالم       

طرحت الحكومة  بعد أنالعربية السعودية )أرامكو( أول اكتتاب لها في تداول  الزيتحققت شركة 

حيث تكاملة للنفط والغاز في العالم، أرامكو أكبر شركة م تعتبر من حصتها في السوق المحلية. 1.5%

خالل السنوات  %12.9ا، والذي بلغ متوسطه تمتلك حصة سوقية كبيرة من إنتاج النفط الخام عالمي  

يسيطر قطاع للشركة داخل المملكة، و ستكشافاالومعظم عمليات التنقيب  تتمالماضية. العشر 

امكو طموحاتها لتوسيع بصمتها على اإليرادات. ومع ذلك، فقد رفعت أر ،النفط الخام ال سيما التنقيب،

 قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة على صعيد عالمي. ونحن نعتقد بأن الشركةفي 

المية الخمس تمتلك العديد من الميزات التي تميزها عن منافسيها الرئيسيين، وهم شركات النفط الع

. نبدأ ، وشركة بي بي(وشركة توتال ،وشركة شيفرون ،وشركة شيل ،شركة إكسون موبيلالكبرى )

 ريال. 00.37بتوصية حياد وعند سعر مستهدف التغطية 

 أكثر من مجرد نفط

ا ، سعي  تكرير والمعالجةقطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع الغير النفطية في  طاقتهاعلى رفع تركز أرامكو 

لغاز بشكل ل ةالطاقة اإلنتاجيالقيمة الهيدروكربونية. اتسعت  ةللوصول الى قيمة عالية عبر سلسل منها

قرر إجراء المزيد كبير بالتوازي مع ارتفاع الطلب المحلي والطلب المتوقع في المستقبل. كما أنه من الم

ا من التوسعات في السنوات القليلة القادمة، وتتجه معظم أنشطة التنقيب التي تقوم بها أرامكو حالي  

ا كبيرا حيث تعاونت الشركة مع نحو الغاز الطبيعي. كما شهدت نشاطات قطاع التكرير والمعالجة نمو  

في أنشطتها الخاصة بالتكرير العديد من الشركات العالمية وأجرت عمليات استحواذ متعددة 

في  االستثمارات العامة صندوق ملكية حصة علىوالبتروكيماويات. وكان من أبرزها االستحواذ األخير 

نشطة قطاع التكرير والمعالجة للشركة، أ، والذي يمثل إضافة كبيرة إلى %70البالغة شركة سابك 

 وباألخص في أعمالها الكيميائية.

 للشركةالميزة التنافسية 

 والتي تعد، المملكةفي  الهيدروكربونية حتياطياتاال من الحق الحصري في االستفادةأرامكو  تمتلك

تعد تكاليف . المنتجات الهيدروكربونية توزيعوالحق الحصري في تسويق  وكذلك األكبر في العالم،

ا وذلك بفضل ما االستخراج ضمن قطاع التنقيب واإلنتاج في الشركة من بين المعدالت األدنى  عالمي 

د به المملكة من تكوينات جيولوجية والبيئات المواتية التي تقع فيها مكامن الشركة على اليابسة  تتفرَّ

احتياطيات الشركة من المكافئ النفطي كافية لتغطية  إن إلى ذلك، ةباإلضاف. وفي المياه الضحلة

من عمر االحتياطيات الثابت سنة، ويعد ذلك أطول بكثير  52 والبالغ عمر االحتياطيات الثابت وجودها

 تبلغفترة امتياز طويلة ب . وتتمتع الشركةوجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى

إضافية شريطة أن تفي الشركة  عاما 20لمدة والتي ستمددها الحكومة (، 2057سنه )تنتهي عام  40

 .اسب مع ممارسات التشغيل الحاليةالتي تتن ببعض الشروط المحددة

 فعالية مالية مميزة

مثل التدفقات النقدية التشغيلية  لدى الشركة مقاييس تشغيل أفضل ،كما هو موضح أدناه

 والضرائب خصم الفوائد قبل واألرباح والضرائب الفوائد خصم قبل واألرباح الحرة النقدية والتدفقات

مع شركات النفط  المستثمر مقارنة المال رأس متوسط على والعائد واإلطفاء االستهالك ومخصص

 حقوق + سبة صافي الدين إلى )صافي الدينوهي ن ،المديونية نسبة أن. كما ة الخمس الكبرىالعالمي

تستهدف الشركة إبقاء  .الكبرى الخمس العالمية النفط شركاتل المديونية نسبةأقل بكثير من  (الملكية

 .%15و %5 بيننسبة المديونية على المدى الطويل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )ريال( 2020 يناير 21السعر في  34.55

 العائد المتوقع لسعر السهم 7.1%

 عائد األرباح الموزعة 4.6%

 إجمالي العوائد المتوقعة 11.7%

 

 بيانات السوق

 أسبوعا  )ريال( 52أعلى/أدنى سعر خالل  38.70/34.00

 ريال( مليارالقيمة السوقية ) 6,920

 سهم( مليار) المصدرةاألسهم  200

 شهر( 12متوسط حجم التداول اليومي ) 46,497,033

ARAMCO AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 عن الطرح معلومات أساسية

 الفئات المشاركة في الطرح والتخصيص

 الشرائح % األسهم

 المؤسسات المكتتبة 1.0 مليار 2

 المكتتبون األفراد 0.5 مليار 1

 حافز المكتتبون األفراد - أسهم المجانية

كل مكتتب مؤهل يحتفظ باألسهم المؤهلة بصورة 

ا 180لمدة مستمرة وغير منقطعة  سوف يحصل  يوم 

أسهم يتم  10على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 

عدد هذه على أال يزيد  تخصيصها له من أسهم الطرح،

 .سهم مجاني كحد أقصى100األسهم المجانية عن 

 
 توزيع الأولوية 

إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح خالل الفترة من 

وكانت  ،2024وحتى العام المالي  2020المالي العام 

ريال للسهم، ستتنازل الحكومة  1.40هذه األرباح أقل من 

جزء من األرباح المستحقة  عن حقها في الحصول على

لتمكين الشركة ألسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ الالزم 

 من أن تسدد في البداية الحد األدنى من األرباح السنوية

  لحاملي األسهم بخالف الحكومة.

 

 

 الملكية  

%21.98                           العربية السعودية المملكة  

2020 يناير 22   

(أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة                               
تغطية بدء                  

 

  

 

 التوصية حياد

شهر 12السعر المستهدف خالل   37.00 ريال  

 

الشركات العالمية الخمس 

الكبرى )مليار(
أرامكو )مليار(

$53-$23 $121 التدفقات النقدية التشغيلية

$30-$6 $85.8 التدفقات النقدية الحرة

$19-$39 $212.8 األرباح قبل دفع الفوائد والضرائب

$61-$34 $223.8 األرباح قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك وإطفاء الدين

8% 41% العائد على متوسط رأس المال المستثمر

31%-12% 2.40% نسبة المديونية*

المصدر: تقارير الشركة

*كما في 30 يونيو 2019

الجدول 1: أرقام مالية رئيسية )2018(



 

17 من    صفحة 2
Public 

   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 منشأ الشركة

 مع اتفاقية امتيازحكومة المملكة العربية السعودية  أبرمتعندما  م1933بدأت مسيرة الشركة عام 

الستكشاف النفط داخل حدود  ،أسالف شركة شيفرون، (Socalشركة ستاندرد اويل كاليفورنيا )

كاليفورنيا أرابيان  وهي شركة تنفيذ اتفاقية االمتياز( Socalشركة تابعة لشركة )تولت المملكة. وقد 

 CASOC اسم شركة تغيير ثم تمم. 1938( التي بدأت التشغيل التجاري في عام CASOC) ستاندارد أويل

م أكبر منتج للنفط على  1976وواصلت الشركة النمو لتصبح في عام م 1944لتصبح )أرامكو( في عام 

الحكومة  رفعت، 1981و 1980 ي. وبين عامواحدمستوى العالم من حيث الكميات المنتجة في عام 

. %100إلى حصة مشاركتها في حقوق الشركة في امتياز النفط الخام وفي إنتاجها ومرافقها اإلنتاجية 

مشاريع مشتركة للتكرير والتسويق في عدد من المناطق في تأسيس  وبعد ذلك، ركزت الشركة

 .توسيع قاعدتها السوقية وعروض منتجاتها الجغرافية اإلستراتيجية حول العالم من أجل

د الهيدروكربونيةالموار  

المملكة العربية السعودية بإحدى أكبر احتياطيات الهيدروكربونات في العالم، فهي تحتل المرتبة  تتمتع

الثانية في احتياطي النفط الخام والسادسة في احتياطيات الغاز الطبيعي. ونتيجة لذلك، فإن 

 .الخمس الكبرىشركات النفط العالمية احتياطات احتياطيات أرامكو تفوق بكثير 

يتركز ، تتمتع بتنوع جغرافي من حيث االنتاجالتي  ،شركات النفط العالمية الخمس الكبرىبالمقارنة مع 

تقع الحقول الرئيسة للشركة على مقربة من بعضها رامكو في منطقه محددة. ألإنتاج النفط والغاز 

 .سطى والمنطقة الشرقية من المملكةالبعض في المنطقة الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنة من العمر المتبقي لالحتياطيات الثابت  52لمدة  يكفي من المكافئ النفطي أرامكواحتياطيات  إن

إلى  9شركات النفط العالمية الخمس الكبرى الذي يتراوح ما بين من وهذا العمر أطول بكثير وجودها، 

نظام المواد بالتزامها  سنة. هذا ليس فقط بسبب احتياطيات أرامكو الكبيرة ولكن أيضا بسبب 17

إنتاجية المكامن على المدى الطويل وأن  ينص على أن تعزز الشركة مملكة، الذيللالهيدروكربونية 

ا دعم مبادئ المحافظة الحريصة على تلك الموارد في المواد  لنظاموفقا  المملكة. تتولى أيض 

إلى متوسط  والذي يشير (MSC) مستدامةلشركة بطاقة إنتاجية قصوى تحتفظ ا، الهيدروكربونية

الطاقة تبلغ العدد األقصى للبرميل في اليوم من النفط الخام التي يمكن إنتاجها لمدة سنة واحدة. 

 .مليون برميل من النفط الخام في اليوم 12 حاليا  عند (MSC) اإلنتاجية القصوى المستدامة

 

إجمالي المكثفات سوائل الغاز الطبيعي النفط الخام

(مليون برميل مكافئ نفطي) (مليون برميل) (مليون برميل مكافئ نفطي) (مليار قدم مكعب  قياسي) (مليون برميل) (مليون برميل)

256,890 25,385 30,120 185,726 3,191 198,194 إحتياطيات الشركة

336,190 36,144 38,519 233,766 4,257 257,270 إحتياطيات المملكة

المصدر:تقارير الشركة

الغاز الطبيعي

الجدول 2: اإلحتياطيات الهيدروكربونية 

الشكل1: مواقع حقول الشركة الرئيسة في المملكة

المصدر: تقارير الشركة

أنابيب الغاز والزيت خطوط حقل غاز حقل زيت



 

17 من    صفحة 3
Public 

   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 

، جداخفيف المن النفط العربي الخفيف،  تبيع أرامكو خمسة أنواع من النفط الخام وتصنف كال  

ا لكثافتها ممتازة كأنواع الممتازوالخفيف   النفط الخام يعد .العالية ومحتواها الكبريتي المتدني نظر 

للمصافي أن تنتج من النفط نسبة أعلى من المنتجات ذات الربح  ألنه يتيح أعلى قيمة األعلى كثافة

ا لضرورة إزالة الكبريت قبل تكرير مقارنة  بأنواع النفط الخام األعلى النفط الخام إلى منتجات  األقل. ونظر 

، . أخرى، ترتفع قيمة النفط الخام كلما انخفض محتواه الكبريتي النفط نصف احتياطيات  تصنفتقريبا 

 .ممتازال النوع تحتأرامكو لدى  الخام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول3: أنواع النفط الخام التي تقدمها أرامكو

دوالر /للبرميل*
% من احتياطيات النفط 

الخام الثابت وجودها

64.6 34.9% العربي الثقيل

66.8 17.7% العربي المتوسط

68.4 34.3% العربي الخفيف

70.5 12.3% العربي الخفيف جدا

73.2 0.8% العربي الخفيف الممتاز

المصدر: تقارير الشركة، بلومبيرغ

*كما في 14 يناير 2020
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   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 

ةالتشغيلي اتالقطاع  

 يتكون. اإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجةقطاع التنقيب وأعمال شركة أرامكو إلى جزئيين:  يمكن تقسيم

بشكل أساسي قطاع التكرير والمعالجة  يتكونالسوائل والغار، في حين  على التنقيب واإلنتاجقطاع 

 على أعمال التكرير والمنتجات الكيميائية.

 

:قطاع التنقيب واإلنتاج  

 السوائل

 على النفط الخاميستحوذ . ام، المكثفات، البروبين والبوتانالنفط الخيشمل إنتاج أرامكو للسوائل 

 األعوام خاللمن إجمالي اإلنتاج  %88.7و %89.0، %89.3 شّكل حيث أنه سوائلللإنتاج الشركة  معظم

برميل يوميا  ألف 10,080برميل يوميا،  ألف 10,561، أي ما يعادل التوالي على 2018و 2017، 2016

شحنات، وتعتبر برميل يوميا على التوالي. كما تشكل الشحنات الدولية ما يقارب ثلثي ال ألف 10,315و

الشحنات المحلية إلى حد كبير للمصافي التابعة كما توجه ولى للتصدير، في حين آسيا هي الوجهة األ

  .هو موضح أدناه

 

، الشحنات المحلية على عكسأطراف ثالثه موجهة نحو النفط الخام من  الدوليةشحنات ال إن معظم

  .كما هو موضح أدناهلشحناتها النفطية  أكبر وجهة ألرامكو التابعة لمصافيتشكل ا حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016خالل األعوام ائل وإنتاج الس إجمالي من %7.7، %7.4، %7.2إنتاج البروبين والبوتان  شّكل

يعتبر انتاج البروبين أكبر من انتاج البوتان ويباع في الغالب محليا في حين يتم تقسيم . 2018و 2017و

 .شحنات البوتان تقريبا بالتساوي بين الشحنات المحلية والدولية كما هو موضح أدناه

 

 

جدول 4: توزيع توريدات النفط الخام حسب عالقة الجهة والموقع )ألف برميل في اليوم(

المصدر: تقارير الشركة
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المصافي  المملوكة  توريدات محلية المصافي التابعة أخرى أوروبا أمريكا الشمالية (ةباستثناء المملك)آسيا 

 بالكامل

 داخل المملكة دولية
2016 2017 2018

جدول 5 : توريد النفط الخام حسب عالقة الجهة والموقع )2018(

المصدر: تقارير الشركة

58%

13%

4%

25%

 (طرف ثالث)دولية  

 (تابعة)دولية  

 (طرف ثالث)داخل المملكة  

 (تابعة)داخل المملكة  
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   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاز

المورد الحصري للغاز الغاز الطبيعي )الميثان( واإليثان. وتعد أرامكو  من إنتاج الغاز في أرامكو يتكون

من قبل  للغاز الطبيعيإلى االستخدام الخاص داخل المملكة. ونظرا  كامل إنتاجهاباع يالطبيعي و

 .من كمية اإلنتاج بشكل ملحوظ، فإن كمية الشحنات اقل الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6:اإلنتاج وتوزيع توريدات غاز البترول المسال حسب الموقع )ألف برميل في اليوم(

المصدر: تقارير الشركة
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جدول 7: اإلنتاج وتوريدات الغاز الطبيعي ) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(

المصدر: تقارير الشركة
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   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 

 التكرير والمعالجةقطاع 

 التكرير

مع بالكامل والمصافي التابعة لها لها األعمال المملوكة من خالل أنشطتها التكريرية تدير الشركة 

. وتتكون منتجات التكرير من الديزل والبنزين ووقود شركاء عالميين بارزين في الصناعة

 .2018خالل عام  يةالتكرير لطاقةاالطائرات/الكيروسين وزيت الوقود وغيرها. يبين الجدول التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حصة الشركة الموّحدة من كميات إنتاج المنتجات المكّررةوفيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 8:الطاقة التكريرية للشركة )ألف برميل في اليوم(

الطاقة الفعلية  الحصة الطاقة  المصافي المملوكة بالكامل للشركة

550 100% 550 رأس تنورة

250 100% 250 ينبع

130 100% 130 الرياض

المصافي التابعة للشركة داخل المملكة

250 62.5% 400 ساتورب

250 62.5% 400 ياسرف

200 50.0% 400 سامرف

153 50.0% 305 ساسرف*

150 37.5% 400 بيترو رابغ

الدولية

635 100% 635 شركة موتيفا )أمريكا(

412 61.6% 669 إس أويل )كوريا الجنوبية(

70 25.0% 280 مشروع فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلين )الصين(

67 15.1% 445 شوا شل )اليابان(

3,117 64% 4,864 المجموع

المصدر: تقارير الشركة

بعد ذلك إلى شركة مصفاةأرامكو السعودية في الجبيل

*في  18/ 09 /2019 م، استحوذت الشركة على حصة نسبتها 50 % في ساسرف من شركة شل، وقد قامت بتغيير مسماها 

شكل 2: حصة الشركة من كميات إنتاج المنتجات المكّررة في 2018 )ألف برميل في اليوم(

المصدر: تقارير الشركة
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 تغطية بدء
 

 

 المواد الكيميائية

البتروكيماويات من خالل الشركات التابعة الموجودة في المملكة والصين واليابان  معظم انتاجيتم 

 .هي على النحو التاليشركة لل. مرافق الكيميائية شركاء دوليينمع  بالتعاون وكوريا الجنوبية وهولندا

 

، والبولي اتالبتروكيماوي أنواع والصافية للشركة لكل نوع الطاقة اإلنتاجية إجمالييوضح الجدول التالي 

 .2018عام  كما في ىوالمواد الكيميائية األخراإليالستومر أوليفينات والمطاط الصناعي واللدائن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في سابك، والتي من  %70تمثل عملية االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة البالغة 

ا  إضافة مهمة لمحفظة أرامكو البتروكيماوية. ، 2020عام في النصف األول من إتمامها المتوقع حالي 

ُيتوقع أن تتميز الشركة بأكبر معدل لصافي الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين وأن تكون ، االستحواذبعد إتمام 

والبولي بروبيلين  اإلنتاجية لمواد البولي إيثيلين من بين أكبر أربع شركات من حيث صافي الطاقة

 .لينوأحادي جليكول اإلثي

 
 

  

 

 

 

 

 

 

جدول 9: أعمال الشركة في مجال الكيماويات

المنتجات نسبة الملكية األعمال المحلية

األوليفينات، والبولي إيثيلين، وأكسيد اإليثيلين، وبيوتيل غليكول، واألمينات، وأكسيد البروبيلين، 

وغليكول البروبيلين، والبوليوالت، واإليزوسيانات
65% صدارة

لين، والبروبيلين البنزين، والبارازي 63% ساتورب

البنزين 63% ياسرف

البنزين 50% ساسرف

لين، والبنزين،  اإليثيلين، والبروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وأكسيد البروبيلين، والبارازي

وأحادي جليكول اإلثيلين، والفينول/ األسيتون، وبولي ميثيل الميثاكريالت، والنايلون
38% بترورابغ

األعمال الدولية

لين ومادة البنزين والتولوين والزايلين والبروبيلين والبولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين البرازي 62% إس أويل

البروبيلين، واإليثيلين، والبنزين، وغاز الميثيل ثالثي البيوتيل األثيري، والبوتادين، والبولي إيثيلين، 

والبولي بروبيلين، واإليثيلين غليكول
50% بريفكيم

 C4s لين، و األوليفينات، والبوتادين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين،والغليكول، والبنزين، والبارازي

المختلط
25% فوجيان للتكرير والبتروكيماويات

المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر 100% أرالنكسيو

المصدر: تقارير الشركة

الجدول11: صافي القدرة اإلنتاجية ألهم منتجات شركة سابك )باأللف طن سنويًا(

صافي الطاقة اإلنتاجية

11,392 اإلثيلين

5,910 البولي إثيلين

3,812 إيثيلين جاليكول 

2,804 البروبيلين

23,918 اإلجمالي

المصدر: تقارير الشركة

إجمالي طاقة الشركة اإلنتاجية وصافي طاقتها اإلنتاجية في الكيماويات )باأللف طن سنويًا( جدول 10: 

صافي الطاقة اإلنتاجية إجمالي الطاقة اإلنتاجية البتروكيماويات األساسية

1,912 4,299 اإلثيلين

1,970 3,957 البروبيلين

42 168 البوتادين

2,275 4,700 لين البرازي

1,122 2,376 البنزين

1,219 2,533 المواد األروماتية األخرى

البولي أوليفينات األساسية

1,309 2,985 البولي إثيلين

681 1,773 البولي بروبيلين

المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر

1,915 2,039 المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر

المواد الكيميائية األخرى )بما في ذلك البولي يوريثان(

765 1,491 الوسائط

3,477 6,822 المشتقات

16,687 33,143 اإلجمالي

المصدر: تقارير الشركة
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القطاع علىنظرة   

 الطلب على النفط الخام

ا للطلب على النفط الخاميعد إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي دافعا   الدول و يشكل   أساسي 

، العامل األساسي للنمو  غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول وباألخص حاليا 

وعلى الرغم من أن . الهادي غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنميةقارة آسيا والمحيط 

نمت  إال أنها، بصورة عامة نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتيرةعلى النفط الخام يتبع  العالمي نمو الطلب

 بمعدل أقل وذلك بسبب عدة عوامل، بما في ذلك االستخدام المتزايد لمصادر في السنوات األخيرة

يتأثر الطلب على . وارتفاع كفاءة استخدام النفط الخام وتصنيع السيارات الكهربائيةالطاقة البديلة، 

، الرئيسي على مستوى العالميعد النفط مصدر الطاقة و باستخدامه كمصدر من مصادر الطاقةالنفط 

ويتوقع أن يظل النفط المصدر . 2017العالمي على الطاقة في عام من الطلب %  32 حيث شكل

الرغم من الزيادات المتوقعة في كفاءة استهالك الطاقة وزيادة  ، على2030الرئيسي للطاقة حتى عام 

وطاقة الرياح وظهور  االعتماد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية

 .تقنيات جديدة مثل السيارات الكهربائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلب على الغاز الطبيعي

الفترة  خالل %3.6من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة بمعدل سنوي مركب 

، مقارنة بالطلب العالمي على الغاز، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 2030إلى عام  2017من عام 

 خالل نفس الفترة. إن الطلب المستقبلي على الغاز الطبيعي في المملكة 1.7%مركب سنوي 

ا على النمو المتوقع في الطلب من ا رئيسي  قطاع توليد الكهرباء وقطاع التكرير  سيعتمد اعتماد 

. ستعتمد المملكة أكثر على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، والتي اللقيم، بما في ذلك والقطاع الصناعي

. وعلى الرغم 2030حتى نهاية الرئيسي لطلب الغاز في المملكة الدافع من المتوقع أن تكون بدورها 

من  الجديدمن أن معظم إمدادات الغاز الطبيعي اإلضافية من المرجح أن تستخدم لتلبية الطلب 

ا في تبعض كميات الغاز الطبيعي ستحل محل إال أن ، الكهرباء وليد كميات النفط الخام المستخدم حالي 

وُيتوقع إجماال  أن تؤدي هذه الخطوات إلى إعادة تخصيص النفط الخام المستخدم كخام . الكهرباء

ُيتوقع أن يكون قطاع التكرير والقطاع الصناعي دافعين ثانويين  .لتوليد الكهرباء وتحويله إلى صادرات

أن يرتفع الطلب بمعدل  م، حيث يتوقع 2030للطلب على الغاز الطبيعي في المملكة حتى نهاية عام 

 . 2030م إلى عام  2017ترة من عام على التوالي، خالل الف %4.6و %9.6نمو سنوي مركب قدره 

 

 

 

 

 

 

الشكل3: نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )على أساس سنوي(

المصدر: منظمة دول التعاون االقتصادي
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 المنتجات المكررةالطلب على 

% 0.8 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المنتجات المكررة بمعدل نمو سنوي مركب قدره

نتيجة استمرار الطلب عليه من أفريقيا والشرق األوسط  2030 عامإلى  2018خالل الفترة من عام 

 %1.7و  %1.6و  %2.4 وآسيا والمحيط الهادي الذي ُيتوقع زيادته بمعدل نمو سنوي مركب قدره

حصة قارة آسيا والمحيط الهادي من الطلب العالمي على  ترتفعومن الممكن أن . على التوالي

فيما ُيتوقع أن ينخفض الطلب على . خالل تلك الفترة %41.1إلى % 37.2من المنتجات المكررة 

م بمعدل نمو  2030م إلى عام  2017 المنتجات المكررة في أمريكا الشمالية خالل الفترة من عام

ا في أوروبا%0.6سنوي مركب قدره  . وقد أدت التغيرات اإلقليمية في الطلب على ، وأن يظل ثابت 

في ظل تشغيل مصافي جديدة أكبر وأكثر رافي في عمليات التكرير، المنتجات المكررة إلى تحول جغ

ا في قارة آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط وإغالق المصافي القديمة التي أصبح تشغيلها  تطور 

ا للكفاءة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خاصة في أوروبا ا غير مجِد اقتصاديا  ومفتقر  . أمر 

و  في مدخالت النفط الخام المصافي الجديدة بأنها أكبر وأكثر تطورا كما أنها أكثر مرونة تتميز هذه

 .تتميز بكفاءة أعلى

 

 الطلب على المواد الكيميائية

أن يرتفع الطلب على المواد الكيميائية بمعدل أكبر من معدل زيادة الطلب على النفط من المتوقع 

من  وهمثيلين والبروبيلين، يالطلب العالمي على اال أن يرتفع من المتوقع. الخام والمنتجات المكررة

على التوالي، من  %3.9و %3.5معدل نمو  بمتوسطالمنتجات األساسية الرئيسية للمواد الكيميائية، 

 بمتوسطيلين البولي اثيلين عالي الكثافة والبولي بروب من المتوقع أن يرتفع أنه . كما2030إلى  2018

 .خالل نفس الفترة على التوالي، %3.9و %4.5معدل نمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بلومبيرغ

شكل 4: نمو الطلب على الكيماويات )على أساس سنوي(
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  االستراتيجية

 التكامل بين قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة 

بين قطاعاتها )التنقيب واإلنتاج( و )التكرير والمعالجة(  تعزيز التكامل االستراتيجيتركز أرامكو على 

جل تحقيق شركة عالمية متكاملة للتكرير والكيماويات ولتعزيز أعمالها التسويقية أ، من التابعين لها

 من النفط الخام كميات أكبربتسويق يسمح للشركة  إن التكامل بين القطاعينالمحلية والعالمية.  

والدولية المملوكة والتابعة لها بالكامل، مّما سيمكنها من تحقيق قيمة إضافية  مصافي المحليةلل

قاعدة مصادر دخلها، عالوة  على اكتساب  ر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتوسيععب

دخول في مشاريع جديدة الكما تخطط أرامكو . المرونة التي تمكنها من الصمود أمام تقلبات السوق

)ساسرف( و لقطاع التكرير والمعالجة وزيادة الملكية والسيطرة على مشاريعها الحالية. تعتبر شركتي 

)موتيفا( مثالين حديثين لألصول في قطاع التكرير والمعالجة التي تم التعاقد معها كمشاريع مشتركة 

 البالغة مةصندوق االستثمارات العا أرامكو على حصة ثم االستحواذ عليها بالكامل. كما أن استحواذ

 ة، خاصوالمعالجة تكريرعمالها في قطاع الأتوسيع  في الشركةسابك مثال آخر على سعي  % في70

  ات.كة بتروكيماويات من حيث اإليرادهي رابع أكبر شر الكيميائية، نظرا بأن سابك المنتجات

 

 توسع نشاطات الغاز

تلبية الطلب المحلي الكبير والمتزايد على  بهدف تخطط الشركة لتوسيع أعمالها المتعلقة بالغاز

الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة والطاقة اإلنتاجية المتذبذبة خالل ذروة فصل الصيف عن طريق 

بتوليد الطاقة،  مدفوع بمتطلباتزيادة اإلنتاج واالستثمار في البنية التحتية اإلضافية. هذا الطلب 

 .غيرها من االستهالك الصناعي في المملكةوتحلية المياه وإنتاج البتروكيماويات و

 

 تعزيز العالمة التجارية عالميا

باستخدام عالمتها تعزيز عالماتها التجارية في قطاع الطاقة على الساحة العالمية  على تعتزم الشركة

 ويتمثل أحد جوانب هذه اإلستراتيجية في التعريف بعالماتهاالتجارية الخاصة في أنشطتها التسويقية. 

التجارية بما في ذلك محطات خدمات التجزئة إلى الجهات التجارية المحلية والدولية القائمة، وتطوير 

شركة أرامكو قامت كل من على سبيل المثال، . وزيوت األساس العالمات التجارية للبتروكيميائيات

ا % في شركة 50 باالستحواذ على حصة بنسبة السعودية للبيع بالتجزئة وشركة توتال للتسويق مؤخر 

محطة لبيع البنزين بالتجزئة تحت العالمة التجارية  270، التي تدير شبكة من التسهيالت للتسويق

التجزئة ب البيع مليار ريال في تطوير مرافق 2.8متجرا  عبر المملكة. سوف يستثمر الشريكان  71"سهل" و

جزئة باالسمين خدمة بيع البنزين بالتالعالمات التجارية لعدد مساٍو من محطات الحالية وإعادة تسمية 

 ين. التجاريين للشريك
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يالتحليل المال  

 قائمة الدخل

 معظم يتكون ، والذيقطاع التنقيب واإلنتاج في المقام األول من خالليتم توليد إيرادات أرامكو 

توسيع نشاطات قطاع التكرير في استراتيجية أرامكو  أدت. ومع ذلك، النفط الخام منايراداته 

ا . نتوقع أن 2016زيادة حصتها في المبيعات تدريجيا  منذ عام  إلىوالمعالجة  يستمر هذا االرتفاع وفق 

 متوسط ، حيث بلغشركات النفط العالمية الخمس الكبرى بمستوى حتى تصبح الشركة ستراتيجيةال

 .2018في عام  الي االيراداتمن إجم %83التكرير والمعالجة  نصيبها من إيرادات قطاع

آلية سعر التكافؤ  منالتعويضات الناشئة  عن " بشكل أساسيدخل آخر متعلق بالمبيعات" بنداليتكون 

دات الفائتة عن اإليرا. تم تصميم هذه اآللية لتعويض الشركة 2017عام  منذالتي تنفذها الحكومة 

بيع بعض المواد الهيدروكربونية داخل على أن يتم  بتوجيهات الحكومة تزامهالالبصورة مباشرة نتيجة 

التي يمكن أن تحصل عليها أقل من األسعار  محددة. عادة ما تكون األسعار المحددةالمملكة بأسعار 

ضرائب الدخل المستحقة عليها بمبلغ  وقد تقوم الشركة بمقاصة .الشركة في حالة بيع تلك المنتجات

 .تحق فيها هذه الضرائبسعر التكافؤ خالل الفترة التي تس

تتم المحاسبة عن الريع مشتريات.  و انتاج ريوعمن بندين: تقريبا نصف تكاليف التشغيل مستمدة إن 

الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي كمصروف وليس  العائد على إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز

غاز البيع واإليثان للريوع، إال أن البروبان وال يخضع  .2017 عام كما كان الحال قبل كخصم من اإليرادات،

% على أساس سعر بيع 12.5 والبيوتان ومنتجات غاز البترول المسال األخرى تخضع لريوع ثابتة نسبتها

 .دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 0.035يبلغ 

 

 

المشتريات بشكل رئيسي من المنتجات المكررة والمواد الكيميائية والزيت الخام التي يتم  بند تكوني

الستخدامها في عمليات التكرير والمعالجة ولتلبية الطلب على المنتجات في  شراؤها من أطراف أخرى

راف أخرى كما تقوم أرامكو بشراء منتجات من أط لتلك المنتجات. المملكة عندما يتجاوز إنتاج أرامكو

 فعالية مقارنة بشرائها من وحدات أعمال أخرى. في أسواق معينة حيث تكون التكلفة أكثر

جزء ، بصورة أساسية على الدخل الناتج في المملكة يعتمدلذي اورامكو، أل ةالضريب تشكل مصروفات

الدخل المطبق على الشركة  انخفض سعر ضريبة، 2017يناير  1ا من عتبار  ا. كبير من مصروفات الشركة

% 20 سعرها 2018يناير  1اعتبارا من  ضريبة تم تطبيق سعر باإلضافة إلى ذلك، %. 50إلى % 85من 

بما )المصاحب وإنتاجه  على وعاء الشركة الضريبي الخاص بمجال التنقيب واإلنتاج للغاز الطبيعي غير

 الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب، باإلضافة إلى جمع ومعالجة ونقل (في ذلك مكثفات الغاز

 .ألخرى ذات الصلةوسوائله، ومكثفات الغاز والعناصر ا

 

 

جدول 12: توزيع اإليرادات

% من اإليرادات 2H2019 % من اإليرادات 2018 % من اإليرادات 2017 % من اإليرادات 2016 (مليون ريال)

550,720 1,182,137 835,983 504,596 إيرادات

65% 356,528 66% 776,233 69% 574,131 72% 360,963 قطاع التنقيب واإلنتاج

35% 193,655 34% 404,575 31% 260,642 28% 142,550  قطاع التكرير والمعالجة

17,023 152,641 150,176 - دخل آخر متعلق بالمبيعات

567,743 1,334,778 986,159 504,596 اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات

المصدر: تقارير الشركة

الجديد* السابق سعر النفط الخام

15% 20% 70 دوالر للبرميل أو أقل من ذلك

45% 40% أكثر من 70 دوالر و أقل من 100 دوالر للبرميل

80% 50%  100 دوالر للبرميل أو أكثر

الجدول13:  الريوع على انتاج النفط الخام والمكثفات بناًء على معدل هامش أساسي

تقارير الشركة: المصدر

من   2020يناير  1ابتداء  
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   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

  قائمة المركز المالي

ديون ال نسبةبلغت حيث المنخفضة.  الديونرامكو بين االخرين في مجالها بنسبة أل المركز الماليتميز ي

 الخمس العالمية بكثير من شركات النفط، والذي يعتبر أقل 2018في عام  %8إلى إجمالي األصول 

 األشهر خاللإجمالي األصول  إلى الديون قفزت نسبة. ومع ذلك، %17.6بلغ متوسطها  والذيالكبرى، 

 ستحواذ على حصةاال صفقة ، ويرجع ذلك في الغالب إلى%12إلى  2019من عام  التسعة األولى

 .ريال( مليار 259.1مليار دوالر ) 69.1ـالذي يقدر بو سابك شركة صندوق االستثمارات فيملكية 

من عام  الربع الثالثنسبة المديونية للشركة في  إال أن، الديونوعلى الرغم من هذا االرتفاع في نسبة 

ا %.15 و %5 بينالذي يعتبر أقل بكثير من نطاقها المستهدف %، و0.14 بلغ 2019 مستوى  إلى نظر 

 ميليأن  ، نتوقعفي التوسع باإلضافة إلى استراتيجية الشركة، الديون ونسبة المديونية المنخفض

المتوسط المرجح نحو الديون في السنوات القادمة. وهذا سيساعد على خفض ل الما رأس هيكل

يف قيمه ، مما سيضالمنخفض تكلفه الديونو المرتفع ضريبة الدخلمعدل لا نظر   لتكلفة رأس المال

 .للمساهمين

والمعدات.  واآلالتالممتلكات  بند أكبر عنصر في ذ"إنشاءات تحت التنفي"بند ال ل، شكّ 2018 عام منذ

ا أ تتوقع الشركة ،فيما يتعلق بتخصيص النفقات الرأسمالية للشركة على المدى المتوسط ن تنفق حالي 

على النفقات  %25بالغاز والمتعلقة على النفقات % 40بالسوائل، المرتبطة على النفقات  35%

 .بالتكرير والمعالجةالمرتبطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 14: أرقام رئيسية من المركز المالي )مشترك الحجم(

% 9M2019 % 2018 % 2017 % 2016 (مليون ريال)

1,457,412 1,346,892 1,102,553 940,703 مجموع الموجودات

65% 948,486 65% 873,827 68% 751,134 68% 635,366 ممتلكات وآالت ومعدات

12% 171,842 14% 183,152 7% 81,242 5% 48,075 نقد وما يماثله

28% 407,966 24% 318,457 25% 276,239 22% 205,357 مجموع  المطلوبات

12% 173,294 8% 101,318 7% 77,598 6% 52,459 قروض

5% 72,355 5% 72,286 6% 62,055 6% 52,139 ذمم دائنة تجارية وأخرى

72% 1,049,446 76% 1,028,435 75% 826,314 78% 735,346 مجموع الحقوق

4% 60,000 4% 60,000 5% 60,000 6% 60,000 رأس المال

65% 950,734 69% 926,625 65% 721,107 68% 637,481 أرباح مبقاة

المصدر: تقارير الشركة

شكل 5: الموجودات من الممتلكات واآلالت والمعدات )مليار ريال(

المصدر: تقارير الشركة
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التوقعات صملخ   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش قطاع التكرير والمعالجة وانتعا حصة نتوقع أن يساهم ارتفاع
  .اإليراداتأسعار النفط في دعم 

  

 تعديل إثر% على 60الهامش التشغيلي فوق مستوى  يصمدنتوقع أن 
   .الريوع نسبة

إال أنه من المتوقع أن يبقى  الدخل، ضريبة ضخامة منعلى الرغم 

 .%30جيدة، أقل بقليل من مستوى  مستوياتالهامش الصافي عند 

ا ... ولتعويض  %15 - %5إبقاء نسبة المديونية بين في  لى هدف الشركةإنظر 
.النظام المالي في تغييراتالالمساهم الرئيسي عن الضرائب المفقودة جراء    

الحد  2023-2020بين عامي  نتوقع أن تتخطى األرباح الموزعة
 ...للسهم ريال 1.40البالغة  من التوزيعات األدنى

 اثر استراتيجيةنتوقع أن يرتفع مستوى الديون بشكل تدريجي على 
 .نسبة المديونية المنخفضوع الشركة في التوس

*متوقعة
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*متوقعة
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*متوقعة
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*متوقعة
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   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 التقييمات

النقدية المخصومةالتدفقات  طريقة -#1   

 2023و 2020قمنا ببناء تقييمنا بطريقة التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة لألعوام ما بين 

%، وعالوة العائد 3.50% وعائد خالي من المخاطر يبلغ 2.0معدل نمو طويل األمد نسبته  باستخدام

% 6.58%. قمنا كذلك بافتراض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال عند 5.60على السوق يبلغ 

 .% من رأس المال80% من الديون 20كمعدل خصم مع هيكل رأس مال يتكون من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خصم األرباح طريقة -#2  

باستخدام  2023و  2020قمنا ببناء تقيمنا بطريقة خصم توزيعات األرباح المتوقعة لألعوام ما بين 

نتوقع  .قات النقدية المخصومةنفس مكونات المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في طريقة التدف

ا %80 بالقرب من، دى الطويل أكبر من ذي قبلأن يكون متوسط نسبة توزيع األرباح على الم ، نظر 

ا. النظام المالي المذكورتغييرات  نتيجة الرئيسيمالك لل الضريبةإيرادات النخفاض   سابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة

*2023 *2022 *2021 *2020 *2019 األرقام )مليون ريال(

1,043,205 1,003,616 971,580 944,085 730,575 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واإلستهالك

(489,606) (472,101) (458,280) (446,640) (342,508) الضرائب )الزكاة(

(169,960) (166,436) (166,606) (220,004) (155,730) النفقات الرأسمالية

(3,291) (17,643) (1,447) (14,393) 17,054 الفرق في رأس المال العامل

380,348 347,435 345,248 263,048 249,390 التدفقات النقدية الحرة للشركة

291,907 284,887 302,457 246,207 التدفقات النقدية الحرة للشركة المخصومة

-              

%3.50 العائد الخالي من المخاطر %2.00 معدل النمو على المدى البعيد

0.80 بيتا 8,463,233 القيمة النهائية

%5.60 عالوة العائد على السوق 6,557,952 القيمة الحالية للقيمة النهائية

%8.00 تكلفة حقوق الملكية 1,132,377 القيمة الحالية للدفقات النقدية

%2.00 تكلفة الديون  12,820 صافي الدين

%50.00 معدل الضريبة 7,703,150 قيمة المنشأة الحالية

%6.58 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 200,000 األسهم الصادرة )مليون(

38.52 القيمة العادلة )ريال(

المصدر: الرياض المالية

*متوقعة

 التقييم باستخدام طريقة خصم توزيعات األرباح

*2023 *2022 *2021 *2020  األرقام )ريال(

2.00 1.90 1.80 1.60 توزيعات األرباح للسهم

0.73 0.79 0.85 0.92  معدل الخصم

1.45 1.50 1.53 1.48 القيمة الحالية لتوزيعات األرباح

%3.50 العائد الخالي من المخاطر 2.00% معدل النمو على المدى البعيد

0.80 بيتا 33.4 القيمة النهائية المتوقعة لتوزيعات األرباح

%5.60 عالوة العائد على السوق 24.6 القيمة النهائية المخصومة

%8.00 تكلفة حقوق الملكية 6.0 القيمة النهائية

30.61 القيمة العادلة )ريال(

المصدر: الرياض المالية

*متوقعة
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 تغطية بدء
 

 

 السعر المستهدف

التدفقات النقدية المخصومة  استخدامب تقييمعن طريق الريال  37.00توصلنا لسعر مستهدف يبلغ 

 . %20وزن نسبي ب خصم األرباح والتقييم باستخدام% 80بوزن نســبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكرر المستهدف طريقة -#3

نعتقد  إال أنناشركات النفط العالمية الخمس الكبرى، مقارنة  ب المرتفعةأرامكو  اتعلى الرغم من تقييم

والصافي أعلى بكثير  يالتشغيل الهامش إن، . أوال  مرتفعةالتقييمات ال يبرر عاملين أساسيينهناك  أن

قطاع خالل من  إن معظم إيرادات الشركة يتم توليدها، . ثانيا  النفط العالمية الخمس الكبرىشركات  من

التكرير  قطاع ايراداترفع حصة  عن طريققيمة ال لزيادةمجال كبير  يوفر وهذا ،التنقيب واإلنتاج

 .شركات النفط العالمية الخمس الكبرىمستوى إلى  للشركة والمعالجة

 

 

 مخاطر التقييم

 حداث الجيوسياسية.قتصادية والسياسية العالمية واألالظروف اال 

  سيا، حيث يتم استهالك الجزء الكبير من النفط آفي  سلبية سياسيةتطورات اقتصادية أو

 الخام والمنتجات المكررة من أرامكو.

  ا إيجاد أساليب جديدة للتنقيب عن النفط الخام وإنتاجه ونقله أو تطوير األساليب المتبعة حالي 

  . السوائل بما في ذلك التكسير بضغط

 لتي تنطبق على النفط الخام والمنتجات ا البيئية اللوائح أو األنظمة على تطرأ التي التغيرات

 .به أو قطاع الطاقة بشكل عام المتعلقة

 التي تخضع لها الشركةومالي للمملكة العربية السعودية، التغييرات في النظام ال. 

  االدوالر األمريكي، وهي العملة سعر التقلبات في ر بها النفط الخام عالمي   .الرسمية التي ُيَسعَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

انتاج الغاز الطبيعي انتاج النفط احتياطات الطاقة  

مليون قدم مكعب قياسي ألف برميل في اليوم مليون برميل مكافئ مكرر التدفقات النقدية مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية EV/EBITDA* الهامش الصافي صافي الدخل الهامش التشغيلي الدخل التشغيلي اإليرادات

6,889 1,782 12,053 7.2x 1.4x 17.2x 7.0x 9% 55,590 10% 59,674 596,389 شيفرون

9,405 2,018 24,293 9.2x 1.5x 19.5x 10.1x 7% 78,150 8% 79,980 1,047,495 اكسون موبيل

8,600 2,091 19,945 5.3x 1.4x 27.5x 6.8x 3% 35,186 6% 66,308 1,120,335 بي بي

6,599 1,566 12,050 5.1x 1.3x 15.0x 5.8x 6% 42,998 10% 65,775 690,398 توتال

10,805 1,803 11,372 4.6x 1.6x 11.7x 4.7x 6% 87,570 7% 105,375 1,456,421 شل

8,856 10,315 256,890 16.8x 6.4x 20.2x 9.5x 31% 416,518 60% 798,405 1,334,778 أرامكو

المصدر:تقارير الشركات، بلومبيرغ

األرباح قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك وإطفاء الدين *قيمة المنشأة / 

التقييمات ) آخر اثني عشر شهر( قائمة الدخل )مليون ريال(

مقارنة أرامكو مع شركات النفط العالمية الخمس الكبرى )2018(

 الوزن النسبي للتقييمات

)أ(*)ب( السعر العادل )ب( الوزن )أ( التقييمات

30.81 38.52 80% التدفقات النقدية المخصومة

6.12 30.61 20% خصم توزيعات األرباح

36.93 السعر المستهدف خالل 12 شهر 

الريالض المالية: المصدر
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 والتقييماتملخص القوائم المالية والنسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية والتوقعات

*2023 *2022 *2021 *2020 *2019 2018 2017

قائمة الدخل )مليون ريال(

المبيعات             990,659          1,334,778          1,228,950          1,450,596          1,497,015          1,549,410          1,611,387

ريوع إنتاج             (140,893)              (208,505)              (195,762)              (178,143)              (183,844)              (190,278)              (197,890)

مشتريات           (126,093)             (188,937)             (194,624)             (206,301)             (214,553)             (223,136)              (232,061)

مصروفات بيع وإدارية وعمومية                (30,994)                  (31,250)                  (33,844)                  (50,898)                  (52,527)                  (54,365)                  (56,540)

استهالك وإطفاء                (37,175)                  (41,334)                  (48,594)                  (48,369)                  (52,868)                  (57,362)                  (61,950)

الدخل التشغيلي             582,915               798,405               688,146               895,716               918,713               946,254               981,254

حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة                         (956)                     (1,415)                     (1,432)                          (716)                          (358)                          (179)                              (90)

عوائد مالية وإيرادات أخرى                     1,569                       3,865                       3,168                       4,118                       4,160                       4,201                       4,243

تكاليف مالية                    (2,090)                     (2,959)                     (4,865)                     (5,838)                     (5,955)                     (6,074)                     (6,195)

الدخل قبل الزكاة              581,438               797,896               685,017               893,280               916,560               944,202               979,213

ضرائب الدخل             (296,819)              (381,378)              (342,508)              (446,640)              (458,280)              (472,101)              (489,606)

حصص غير مسيطرة                    (1,421)                          (322)                            146                  (21,356)                  (23,492)                  (25,841)                  (27,133)

صافي الدخل             283,197               416,195               342,654               425,284               434,788               446,260               462,473

ربحية السهم )ريال(                         1.42                          2.08                          1.71                          2.13                          2.17                          2.23                          2.31

األرباح الموزعة للسهم )ريال(                            0.9                              1.1                              1.4                          1.60                          1.80                          1.90                          2.00

86% 85% 83% 75% 82% 52% 66% نسبة األرباح الموزعة

1,043,205           1,003,616           971,580                944,085                730,575                836,114                618,027              *EBITDA

قائمة المركز المالي )مليون ريال(

الموجودات

النقد وما حكمه                  81,242                183,152                167,220                150,204                128,699                122,442                   95,055

المخزون                  34,013                   43,580                   43,264                   44,390                   46,264                   48,253                   50,411

ذمم مدينة                  86,892                   93,818                   86,026                101,542                104,791                123,953                128,911

مبالغ مستحقة من الحكومة                  38,991                   48,140                   48,621                   49,108                   49,599                   50,095                   50,596

إجمالي الموجودات المتداولة             253,203               382,659               407,835               388,767               358,567               371,329               348,355

ممتلكات، آالت ومعدات              751,134                873,827                987,110           1,158,744           1,272,482           1,381,556           1,489,566

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة                  27,273                   22,579                   23,708                   26,079                   28,687                   31,555                   34,711

موجودات غير ملموسة                  24,346                   26,896                   27,703                   37,399                   38,521                   39,676                   40,867

إجمالي الموجودات الغير متداولة             849,350               963,509          1,087,333          1,273,438          1,393,489          1,509,366          1,624,711

إجمالي الموجودات        1,102,553          1,346,168          1,495,168          1,662,205          1,752,056          1,880,695          1,973,065

المطلوبات وحقوق المساهمين

قروض قصيرة األجل                     8,906                   29,989                   37,486                   41,235                   45,358                   49,894                   51,391

ذمم دائنة تجارية                  62,055                   72,286                   81,121                   83,232                   86,745                   90,473                   94,520

التزامات للحكومة                  78,089                   81,437                   82,726                   84,051                   85,415                   86,406                   87,411

إجمالي المطلوبات المتداولة             149,050               183,712               201,333               208,518               217,519               226,774               233,321

قروض ألجل                  68,692                   71,329                142,554                171,065                183,039                210,495                233,650

التزامات عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة                  38,191                   23,209                   38,256                   42,082                   46,290                   50,919                   56,011

إجمالي المطلوبات الغير متداولة             127,189               134,021               221,551               255,194               272,733               306,228               335,940

إجمالي المطلوبات             276,239               317,733               422,884               463,712               490,252               533,002               569,262

إجمالي حقوق الملكية               826,314           1,028,435           1,072,285           1,198,493           1,261,804           1,347,693           1,403,804

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية        1,102,553          1,346,168          1,495,168          1,662,205          1,752,056          1,880,695          1,973,065

قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية              333,607                453,701                412,195                527,322                532,568                566,840                575,643

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية             (118,629)              (131,205)              (203,061)              (233,292)              (185,400)              (197,566)              (201,186)

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية             (181,811)              (220,586)              (225,066)              (311,045)              (368,673)              (375,532)              (401,844)

رصيد آخر الفترة من النقدية وما في حكمها                 81,242               183,152               167,220               150,204               128,699               122,442                  95,055

المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركة

خصص االستهالك  * الدخل قبل دفع الفوائد والضرائب وم
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 التقييمات والنسب

*2023 *2022 *2021 *2020 *2019 2018 2017

التقييمات

x15.0 x15.5 x15.9 x16.3 x20.2 x16.6 x24.4 مكرر الربحية

x4.9 x5.1 x5.5 x5.8 x6.5 x6.7 x8.4 مكرر القيمة الدفترية

x4.3 x4.5 x4.6 x4.8 x5.6 x5.2 x7.0 مكرر المبيعات

x12.0 x12.2 x13.0 x13.1 x16.8 x13.8 x15.7 مكرر التدفقات النقدية

x4.4 x4.6 x4.7 x4.8 x5.6 x5.1 x7.0 قيمة المنشأة/ المبيعات

x6.8 x7.0 x7.2 x7.4 x9.5 x8.2 x11.2 *EBITDA /قيمة المنشأة

x7.2 x7.5 x7.6 x7.8 x10.1 x8.6 x11.9 قيمة المنشأة/ الدخل التشغيلي

5.8% 5.5% 5.2% 4.6% 4.0% 3.1% 2.7% عائد األرباح الموزعة

الهوامش

65% 65% 65% 65% 59% 63% 62% *EBITDA

61% 61% 61% 62% 56% 60% 59% *EBITDA هامش

29% 29% 29% 29% 28% 31% 29% الهامش الصافي

النسب الرئيسية

0.18               0.14               0.10               0.07               0.02               (0.10)              (0.01)              *EBITDA /صافي الدين

نسبة النقدية               0.55               1.00               0.83               0.72               0.59               0.54               0.41

النسبة الحالية               1.70               2.08               2.03               1.86               1.65               1.64               1.49

تغطية تكاليف تمويل            278.9            269.8            141.4            153.4            154.3            155.8            158.4

الديون إلى الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة                0.13               0.12               0.25               0.22               0.24               0.26               0.27

الديون إلى األصول               0.07               0.08               0.12               0.13               0.13               0.14               0.14

الديون إلى حقوق الملكية               0.09               0.10               0.17               0.18               0.18               0.19               0.20

23.4% 23.7% 24.8% 25.6% 22.9% 30.9% 25.7% العائد على األصول

32.9% 33.1% 34.5% 35.5% 32.0% 40.5% 34.3% العائد على حقوق المساهمين

المعدالت لكل سهم

ربحية السهم )ريال(                   1.4                   2.1                   1.7                   2.1                   2.2                   2.2                   2.3

القيمة الدفترية للسهم ) ريال(                   4.1                   5.1                   5.4                   6.0                   6.3                   6.7                   7.0

أرباح السهم الموزعة )ريال(                   0.9                   1.1                   1.4                   1.6                   1.8                   1.9                   2.0

إيرادات السهم ) ريال(                   5.0                   6.7                   6.1                   7.3                   7.5                   7.7                   8.1

المصدر: تقارير الشركة، الرياض المالية

خصص االستهالك وإطفاء الدين *الدخل قبل دفع الفوائد والضرائب وم



 

17 من    صفحة 18
Public 

   (أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة

 تغطية بدء
 

 

 
 

 شراء حياد بيع غير مصّنف

 تحت المراجعة/ مقيد
  إجمالي العوائد المتوقعة اقل من

 -15% 

 % و15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

 -15% 

العوائد المتوقعة أكبر من إجمالي 

+15% 

 

  خرى أيضا  أ، حيث تعتمد التوصيات على عوامل تعتبر نسب العوائد تقديرية 

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

 

 المسؤوليةبيان إخالء 
 

 

( 07070-37مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) 200الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رأس المال المدفوع 

بية السعودية. ، المملكة العر7279-13241الرياض 69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414. اإلدارة العامة: واحة غرناطة 1010239234وسجل تجاري رقم 

. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية 920012299الهاتف: 

وثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه ال

هذا التقرير هي فإن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في 

ع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء  عليه، فإنه يجب كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبي

أي التزام عن أي عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل 

تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين،  خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، ولن

مالئها قد يكون وموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو أحد أو أكثر من الشركات التابعة أو ع

ة أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير. اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لهم استثمارات في األوراق المالي

 اث المستقبليةلشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحد

راء، والتنبؤات سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات واردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه اآل

قد تختلف بشكل كلي.  والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل

رورة مؤشرا  لألداء القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالض

ذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر المستقبلي. وفقا  لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل. ه

العتبار ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين ا

لقارئ. قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة با

ذا النوع من على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا  ألن االستثمار في ه

، وجميع المعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص. ال يحق  نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا  أو جزئيا 

  .الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر

 

  

 

 تصنيف السهم
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