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الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة فى 
الصفحة األخيرة ١

• األرباح بالسالب نتيجة إهالك شهرة المحل: أعلنت سابك عن نتائج الربع األول من عام ٢٠٠٩ حيث حققت صافي خسارة 
بلغت ٩٧٤ مليون ريال سعودي شملت إهالك شهرة المحل بـ ١٫١٨ مليار ريال سعودي. وكنا قد نوهنا مرارا عن خطر انخفاض 
كبير في رصيد الشهرة من جراء استحواذ سابك على شركة سابك للبالستيك المبتكرة SIP منذ نوفمبر ٢٠٠٨ (يرجى الرجوع إلى 
آخر تقرير لنا بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٠٩)، إال أننا نعتقد أن خيبة األمل التي أصابت السوق ترجع لألسباب التالية: ١- التصريحات 
جاءت  والذي   ٢٠٠٨ عام  من  الرابع  الربع  من  أقوى  سيكون   ٢٠٠٩ عام  من  األول  الربع  في  األداء  بأن  الشركة  إلدارة  األخيرة 
نتائجه ضعيفة بتحقيق الشركة صافي ربح بلغ ٣٣٠ مليون ريال سعودي. ٢- تقديرات اإلجماع البالغة ١٫٢ مليار ريال سعودي 

كانت مرتفعة للغاية للربع الثاني على التوالي.

• الدخل التشغيلي ال يزال أقل من التوقعات: بدون إضرار شهرة المحل، فإن صافي الدخل كان سيصبح ٢٠٧ مليون ريال 
سعودي وهو أقل كثيرا من توقعاتنا والتى كانت ٥٢٧ مليون ريال سعودي. ولم تفصح الشركة عن تفاصيل القوائم المالية حتى 
اآلن ونعتقد أن النتائج التشغيلية للربع تضمنت بنودا استثنائية كبيرة. وكنا قد توقعنا أن األداء التشغيلي في الربع األول من العام 
األولفينات  أسعار  ارتفعت  فقد  سابك.  تنتجها  التي  األساسية  السلع  أسعار  تباينت  حيث  سنوية،  ربع  بمعدالت  باهتا  سيكون 
عام  من  الرابع  الربع  في  بلغتها  التي  الدنيا  المستويات  عن   ٪٢-٥ بين  تراوح  بما  واليوريا  والبوليمرات  الوسيطة  والكيماويات 
يجب  كان  أنه  نعتقد  كما  ريال/طن.   ٢٠٥ وبلغت   ٪٤٥ سنوي  ربع  بمعدل  انخفضت  الميثانول  أسعار  متوسط  أن  إال   ،٢٠٠٨
الشركة  عليها  تحصل  والتي  والبيوتين  البروبين  خاصة  األساسية  الخام  المواد  أسعار  انخفاض  من  الربح  هوامش  تستفيد  أن 
بانخفاض عن أسعار التصدير السعودية للنافثا. ومع ذلك، فقد بلغ الدخل التشغيلي ٢٨٠ مليون ريال سعودي والذي ينخفض 
األحجام  في  الطفيف  االرتفاع  عن  نوهت  قد  الشركة  إدارة  كانت  ولما  سعودي.  ريال  مليار   ١ حوالى  وكانت  توقعاتنا  عن  كثيرا 
خالل الربع األول من عام ٢٠٠٩، فإننا نتوقع أن تكون نتائج هذه الفترة قد تضررت من المخصصات الكبيرة، وربما من تخفيض 

المخزون ومن تغيرات هيكلية أو كالهما. 

• هل تعد الميزانية نقية االن؟: سوف نصدر تقريرا يتضمن مزيدا من التحليل لنتائج الربع األول من عام ٢٠٠٩ بمجرد اإلعالن 
عن تفاصيل القوائم المالية والتي قد تجعلنا نعيد النظر في تقديراتنا لعام ٢٠٠٩. وال زلنا نستشرف مخاطر المزيد من أضرار 
الشهرة  في عام ٢٠٠٩ ألن األحجام واألسعار وهوامش الربح لشركة سابك للبالستيك المبتكرة SIP تضررت من األزمة المالية، 
كما نفترض أن سابك استحوذت على SIP بسعر مرتفع عن أعلى مستويات التقييم. (يرجى الرجوع إلى تقريرنا بتاريخ ٢٣ نوفمبر 
٢٠٠٨). وتقوم توقعاتنا الحالية، في غياب أي إرشادات من إدارة الشركة، على الفرض بأن سابك قامت بتنقية الميزانية وهو نفس 

الفرض الذي وضعناه قبل صدور نتائج الربع األول من عام ٢٠٠٩.
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أخبار عن شركة سابك

بيانات السهم
١٫٢٥ ريال ىف ١٢ أبريل ٢٠٠٩تاريخ استحقاق آخر كوبون
١٢٨٧٠٠ ريال سعوديرأس املال السوقى (مليون)

٣٠٠٠  عدد األسهم (مليون)
١٥٣٢٤ ريال سعودياملتوسط الشهرى للقيمة املتداولة
١٦٣ /  ٣٣٫٦ ريال أعىل/ أدىن سعر ىف ٥٢ أسبوع

SE / SABIC AB.2010كود بلومربج/ رويرتز
٣٠٪التداول احلر

٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م 
١٫٢١٫٩٦٫٨ربحية السهم*

٦٫٣ ٢٢٫٤ ٣٧٫٠ مضاعف الربحية (مرة)
 ٣٫٠٠  ١٫٥٠  ١٫٠٠ التوزيعات النقدية

٧٫٠٪٣٫٥٪٢٫٣٪العائد من التوزيعات
٥٫٥٦٫٧١٤٫٢التدفقات النقدية للسهم
٧٫٨٦٫٤٣٫٠مضاعف التدفقات النقدية
 ٣٩٫٠  ٣٥٫٠  ٣٤٫٠ القيمة الدفرتية للسهم

١٫١ ١٫٢ ١٫٢ مضاعف القيمة الدفرتية (مرة)
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٢

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة سابك

• ال شيء يغير موقفنا السلبي: ال زلنا نتخذ موقفا سلبيا تجاه العوامل األساسية لصناعة البتروكيماويات العالمية في األجل القصير 
إلى المتوسط. ونعتقد أنه ال ينبغي للمستثمرين أال يعتبروا االنتعاش األخير في أسعار السلع األساسية كدليل على وقوع تغيرات سريعة 
في الصناعة. كما نعتقد أن صناعة االثيلين العالمية سوف تستمر تعاني من ضعف الطلب على المشتقات مع تراجع مؤشرات الصناعة 
العالمية والمعروض الكبير الذي سيطرح في الشرق األوسط واسيا. كما أننا نشعر بالقلق بشأن أداء السهم في األجل القصير والمزاج 
االستثماري بعد صدور نتائج الربع األول من عام ٢٠٠٩ والتي توقعنا أنها ستجيء مخيبة لآلمال. ويبلغ تقديرنا للقيمة العادلة ٥٥ ريال 
سعودي والذي يفترض سعرا طويل األجل للنفط يبلغ ٦٥ دوالر/برميل، وترتفع القيمة العادلة عن السعر الحالي للسهم بنسبة ٢٨٪. هذا 

ونحتفظ بالتوصيات قصيرة األجل محايد وطويلة األجل تراكم. 



اإلفصاحات
الدراسة في هذا  األوراق المالية والشركات موضع  أشهد أنا أحمد شمس الدين أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعكس بدقة آرائى الشخصية بخصوص 
التقرير. كما أشهد بأنه ليس لى أو لزوجتى أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتى «إذا وجد» أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق المالية المقيدة في 

بورصة تداول بالمملكة العربية السعودية.
ويمكن  التقرير.  هذا  في  التحليل  موضع  المالية  األوراق  من  أى  التمتلك  لها  التابعة  الفروع  من  أي  أو  بأنها  القابضة  المالية-هيرميس  المجموعة  تشهد 
التقرير.  هذا  في  الواردة  المالية  األوراق  إمتالك  حق  ثالثة،  أطراف  لصالح  فروعها  بواسطة  أو  المالية-هيرميس  المجموعة  بواسطة  تدار  التي  للصناديق 
وللمجموعة المالية-هيرميس حق إمتالك أسهم في صندوق أو أكثر من الصناديق المشار إليها أو التي تدار بواسطة أطراف ثالثة. ويحق لواضعي هذا التقرير 
إمتالك أسهم في الصناديق المتاحة للجمهور والتي تستثمر في األوراق المالية الواردة في التقرير كجزء من محفظة متنوعة، بحيث ال تكون هذه الصناديق 

خاضعة إلشرافهم.
وقد يكون قسم الترويج وتغطية االكتتاب في المجموعة المالية-هيرميس بصدد تحصيل أو تنفيذ أتعاب لقاء خدمات تم تقديمها للشركات موضع هذا التقرير أو وردت فيه.

إبراء الذمة
التوصيات االستثمارية التي تقترحها أو تقدرها المجموعة الماليةـ  هيرميس، تدخل في االعتبار كال من المخاطر والمردودات المتوقعة. وقد أسسنا تقديرنا للقيمة العادلة على 
التوقعات المستقبلية للشركة بعد حساب المخاطر المتوقعة. وقد قمنا بدراسة متعمقة ومكثفة للتوصل إلى التوصيات وتقديرات القيم العادلة للشركة أو الشركات الواردة في 
هذا التقرير. وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر ترى المجموعة المالية ـ هيرميس أنها جديرة بالثقة، إال أننا ال نضمن 
دقتها حيث أن مثل هذه المعلومات قد تكون مختصرة أو غير كاملة. وعلى قراء هذا التقرير إدراك أن التقديرات المالية وتقديرات القيم العادلة والبيانات الخاصة بالتوقعات 
المستقبلية قد ال تتحقق. إن كل اآلراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تمثل حكمنا حتى تاريخه، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار. وقد تم إعداد هذه الدراسة بغرض 
التوزيع العام وتستهدف أغراض توفير المعلومات فقط، حيث إنها ال تستهدف تقديم مشورة شراء أو بيع أي ورقة مالية، فهي ليست مصممة خصيصا ألهداف استثمارية أو 
مالية أو تلبية احتياجات أي من األشخاص الذين يقرأون هذا التقرير. وننصح األشخاص الذين ينوون استثمار أموالهم بالحصول على المشورة المالية لمعرفة مدى مالءمة 

االستثمار المقدمون عليه مع احتياجاتهم. وال ُيسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون موافقة مسبقة من المجموعة المالية ـ هيرميس.

المجموعة المالية - هيرميس (المملكة العربية السعودية)
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