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                تقييم شركة: سبكيم
32/1/3112 

 التوصية: حياد      لاير    31.22القيمة العادلة:   لاير 11.11السعر الحالي: 

 

سعوية  يعش كعركة سعوديةة  – الشركة السعوديةة الومليةعة لرتوكيكةومليةعمل 
مرتةعمل  ،  يتككع   3.3برأس مملل ةورتع  وعدا   9111تأسست عملم 

أنشعععععيف تمل ي توععععع ةمل يتسعععععدةي ايةدعععععملندل يالوةدتملنععععع ةدل  بعععععملعش يةععععع  ي 
الفععععد اح  يوععععملمك اأسععععة ةال  أية  ةعععع  اأسععععة ةال   عععع   الفة ةعععع  

 األومليي  أيل أكسة  اليربدح من   ل فريعتمل ايخ رتفة.
 :للقوائم المالية ملخص

 3.3.9.5.1.233 صملي  أس ايملل الوملم : 
 مرة 1..3 نسوة السةدلة: 

 مرة .3.3:  نسوة السةدلة السرةوة:
 %52 يملمش جمو  الربح: 

 مرة 1.33 مو ل يي اح األصدل الدملب ة:
 مرة 1.33 مو ل يي اح إمجمل  األصدل: 

 %53.3 نسوة إمجمل  ال ةدح إىل إمجمل  األصدل: 
 %55 نسوة إمجمل  ال ةدح إىل وقدق ايرتيةة:

 

 بيانات السهم:
 القيفملع: الوكيكةومليةمل 

 السدق:السوديي
 ، 91القةوة اإلمسةة لرتست :
 ، 91.91القةوة السدقةة لرتست :

 ، 13..9ةة لرتست : القةوة ال فك 
   21..3أسودع: 53أعرتى سور   ل 
   92.55أسودع: 53أيىن سور   ل 

 م519.3صملي األ بملح القملبرتة لرت دزةمل: 
 ،.9.5 بح الست  )صملي ال   (: 

 .9.1 بح الست  من الوورتةمل  الرئةسةة: 
 ، 9.35الربح ايدزع: 
 ، 1.31الربح احمل ج : 

 
 :التقييم معايير

 .9.1ي جة خمملطر الست  )بة مل( 
 %.5..مو ل ال ود لرتست : 

 %3عملئ   مل  من ايخملطر: 
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 المبيعات:

مرتةعععععمل  ،  7.913 وعععععدا  2102سعععععوية   ععععع ل برتععععع  صعععععملي موةوعععععمل  
بقةوعععة  2100% مقمل نعععة بوعععملي موةوعععمل  ععععملم 01مسعععج  ا تفملععععمل ب سعععوة 

% 66مرتةعععمل  ،  ي لعععال ن ةجعععة ا تفعععملع إةعععرايا  اسععع دومل  ب سعععوة  7.723
   إىل2100مرتةعععععععععدح ، ي  02مرتةعععععععععدح ، معععععععععن  21.012ل وععععععععع  إىل 

% 0.716جملنععا ا تفععملع صععملي إةععرايا  عورتةععمل  مععمل قوعع  ال شعع ة  ب سععوة 
 .2100ألف ، ي  013.323مرتةدح ج ةه من  0.220ل و  إىل 

% مسعععج  02يبملل سعععوة لوعععملي ي ععع  الفعععكة فقععع  سعععج  ا فمل عععمل ب سعععوة 
 مرتةدح ،. 312.193بقةوة  2100مرتةدح ، مقمل نة بوملم  610.2

 الموجودات:

% مقمل نععععة 1يا  اي  ايلععععة لشععععركة سععععوية  ا فمل ععععمل ب سععععوة سععععجرتت ايدجععععد 
مرتةعععمل  ،  3.291مرتةعععمل  ، مقمل نعععة  3.223بمللوعععملم ايمل عععش ل سععع قر ع ععع  

% يالعع  06  ي لععال ن ةجععة تراجععمل ال ق ةععة يكععوه ال ق ةععة ب سععوة 2100ي 
 % من إمجمل  ايدجديا  اي  ايلة.39كيرتت ودا  

% مقمل نعععة 9قععع  سعععجرتت ا تفملععععمل ب سعععوة أمعععمل بملل سعععوة لرتودجعععديا  الدملب عععة ف
مرتةععمل  ، ي  01.162مرتةععمل  ، مععن  01.929بمللوععملم ايمل ععش ل وعع  إىل 

ا تفععععملع صععععملي   رتيععععمل    يقعععع  جععععملا  اأ تفملعععععمل  عرتععععى يععععملمش 2100
  ايدجعععديا% معععن إمجعععمل  93% يالععع  تشعععي  وعععدا  1يموععع ا  ب سعععوة 

 الدملب ة.

 المطلوبات:

% ل س قر ع ع  6ب سوة  2102تفملعمل   ل سجرتت اييفرتدبمل  اي  ايلة ا  
ي لععال ا تفععملع ا عع ا  2100مرتةععمل  ، ي  0.703مرتةععمل  ، مععن  0.790

% إىل 22اي عععععع ايل مععععععن ال  امععععععمل  ادجععععععا عقععععععدي إ ععععععمل   أمسععععععمل  ب سععععععوة 
مرتةعععععدح ،  إىل جملنعععععا ا تفعععععملع ب ععععع  السعععععرتفةمل  معععععن الشعععععركمل   21.163

 مرتةمل  ،. 97.271% ل و  إىل 31قورية األج  ب سوة 
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% ل وعع  2أمععمل اييفرتدبععمل  ملععري اي  ايلععة فقعع  كععت   ا تفملعععمل أة ععمل ب سععوة 
ي لععععال ن ةجععععة  2100مرتةععععمل  ، ي  6.722مرتةععععمل  ، مععععن  6.621إىل 

مرتةعمل   7.930% ل وع  إىل 00ا تفملع نسوة القريض طدةرتة األج  ب سوة 
 سعععععوة ،  إىل جملنعععععا ا تفعععععملع خموعععععخل ميملفعععععأة يملةعععععة ا  معععععة لرتوعععععد ف  ب

 مرتةدح ،. 10.192% يال  برت ت ودا  27

بملل سوة إلمجمل  ايدجديا  لع   كعركة سعوية  فقع  سعجرتت ا تفملععمل إمجمللةعمل 
مرتةعععمل  ،  يليعععن عرتعععى  02.016ل وععع  إىل  2102%  ععع ل 3ب سعععوة 

% ل وع  إىل 2الرمل  من  لال فق  سج  إمجعمل  اييفرتدبعمل  ا تفملععمل ب سعوة 
 مرتةمل  ،. 1.121

 ت النقدية لشركة سبكيم:التدفقا

% 1سعععجرتت ال ععع فقمل  ال ق ةعععة معععن ال شعععملطمل  ال شععع ةرتةة ا فمل عععمل ب سعععوة 
  أمعمل عععن 2100مرتةععمل  ، ي  0.392مرتةععمل  ، معن  0.637ل وع  إىل 

% مسععععج  70صعععملي ال قععع  مععععن األنشعععيفة ال شعععع ةرتةة فقععع  ا فععععك ب سعععوة 
% إىل 26سععوةمرتةععمل  ، ن ةجععة ا فععملض ال ق ةععة مععن الوورتةععمل  ب  0.203
  إىل جملنععا ا تفععملع 2100مرتةععمل  ، ي  0.939مرتةععمل  ، مععن  0.322

مرتةعععدح  23.222% إىل 66ب ععع  ال كعععملة يال عععرةوة الععع    اي فدععععة ب سعععوة 
.، 

يبملل سعععوة لوعععملي ال قععع  ال عععملتا معععن األنشعععيفة ال ودةرتةعععة فقععع  سعععج   سعععملئر 
 .0.61مرتةعععدح ، معععن أ بعععملح بقةوعععة  331.633% بقةوعععة 071ب سعععوة 

 مرتةمل  ،.

 تحليل النسب المالية:
معععرة  فةوعععمل سعععجرتت نسعععوة  7.39بملل سعععوة يوععع أ  السعععةدلة فقععع  سعععجرتت 

مععرة األمععر العع ي ةشععري إىل قعع  ة الشععركة عرتععى الدفععملا  7.21السععةدلة السععرةوة 
بملل  امملهتععععمل عرتععععى ايعععع   القوععععري  يمععععن ا فعععع ح ي جععععة خمععععملطر او وععععملل ععععع م 

ة بشي  كوري  وةع  توعه يع ل ال سعوة أح كع  الس اي تو رب ي اي ملطي اآلم 
، معععن األصعععدل الععع  ةسعععت  ددةرتتعععمل إىل نق ةعععة قعععملي ة عرتعععى ت يفةعععة  7.21

  ةملأ من األ  اممل  قورية األج .
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أمععععععععمل بملل سععععععععوة لوععععععععملي  أس ايععععععععملل الوملمعععععععع  إىل ايوةوععععععععمل  فقعععععععع  سععععععععجرتت  
  % ييععد مععمل ةويفععش إكععمل ة إىل قعع  ة الشععركة عرتععى مقملبرتععة األ  امععمل91.30

قوععرية األجعع  بشععي  جةعع  وةعع  أح كعع  ، مععن ايوةوععمل  ةعع   ت يفة ععه أي 
 ، من صملي  أس ايملل الوملم . 191يعوه حبدا  

% يالععع  تشعععري إىل أح 23.11يبملل سعععوة شعععملمش جموععع  العععربح فقععع  سعععج  
، عن ك  ، دورته الشركة ي صد ة موةوعمل   يي عمل  1.23الشركة دقي 

سععوة ن ةجععة ا فععملض ايوةوععمل  أي وعع ي  ا تفععملع ي ن وععت تراجععمل يعع ل ال 
 تيرتفة ايوةومل   إىل جملنا ا فملض السرتمل ال  توةوتمل الشركة.

% ييعد معمل ةد عح أح كع  73.17يعن يملمش  بح الوورتةعمل  فقع  برت عت 
، دو  عرتةه الشركة ك ةرايا  من ايوةوعمل  ققعي صعملي  بعح قوع  الفدائع  

  تععأتر  يعع ل ال سععوة بعع فل الودامعع  العع  ،  يقعع 1.73يال ععرائا اقعع ا  
  كرنمليمل ي يملمش جمو  الربح.

 :3102الصورة في 

مقمل نعععة بوعععملم  2102عرتعععى العععرمل  معععن تراجعععمل ن عععملئا أعوعععملل الشعععركة  ععع ل 
كععت  يعع ا الوععملم دسععن ي ن ةجععة ا فععملض بوععك أسععومل  اي  جععمل   2100

% 3ب سعوة  اإلن عمل األياا ال ش ةرتش يوعملنمل الشعركة وةع  ا تفوعت كوةعمل  
يبملل عععمل  ا تفعععملع كوةعععمل  ايوةوعععمل  مقمل نعععة بمللوعععملم ايمل عععش  عععمل سعععملي  بشعععي  

الع  كعت   تراجوعمل بسعوا  نسع  ي ادع  معن اأ فعملض ي ن عملئا الشعركة
 عععمل   2102%  ععع ل 21% إىل 01ا فعععملض أسعععومل  اي  جعععمل  ب سعععوة 
   .تسوا ي ا فملض يدامش الربح

ياا كععركة سععوية  ن ةجععة الكاجععمل العع ي تشععري ال دقوععمل  إىل اسعع ورا  توععملط  أ
بسعععععوا   ودصعععععمل اأق وعععععملي الوعععععةه ياألي ييةشعععععت ل اأق وعععععملي الوعععععمليش 

اسععععع ورا  أزمعععععة الععععع ةدح السعععععةمليةة ي م يفقعععععة الةعععععد ي الععععع  تو عععععرب معععععن أكعععععرب 
مس د يي الوكيكةومليةمل  السوديةة  ي الدقت ال ي تشعري ي ال دقوعمل  أح 

    إىل م ةععععع  معععععن الدقعععععت ن ةجعععععة تععععع يد توعععععملي اأق وعععععملي األي يي قععععع  ق عععععمل 
األي ملع ايمللةة ل يلة اي يفقة  يلين ال دسومل  اأسع دومل ةة الع  أكعمل  إلةتعمل 
الععرئةل ال  فةعع ي لسععوية  الوععديرتش سععد  تووعع  عرتععى إوعع ا  طفععرة كوععرية 

يالعع  م تععمل ت تععة  2107ي ايوةوععمل  ن ةجععة ال دسععومل  اأسعع دومل ةة  عع ل 
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 ا أ بوععععة م  جعععمل  يعععش األيىل معععن ندعتععععمل ي مشعععمل ةمل ددةرتةعععة ج ةععع ة سععع  
اي يفقة ب يرتفة ت تة مرتةمل ا  ينوعف ، ييعش إةدةرتع  فة ةع  أسعة ةت يإةدع  

 أسة ةت يبةدت  يمركومل  الودلةورا  لودازل األس ك اليتربملئةة.
 

 القيمة العادلة للسهم:
 

 نقعع  ي لقع  قو ععمل ب قةععة  سعوية  عععن طرةععي لععد    وع  ال عع فقمل  ال ق ةععة  
،/سععت   ب ععملا عرتععى سععور السععت  ي  21.72القةوععة الومليلععة لرتشععركة اورتعع  

،  آ ععععع ةن ي اأع وعععععمل  عملئععععع   عععععمل  معععععن  09.01تعععععمل ةق ال قةعععععة  ييعععععد 
  يندصععش 0.11%  يموملمعع  بة ععمل 07.20%  يععع ية خمععملطر 2ايخععملطر 

 .بملدةملي جتملل الست 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تنبيه:

مت ادودل عرتةتمل معن موعملي  م وع ية يةو قع  بأيعمل مورتدمعمل  مدتعدق  عمل يلعةل ايورتدممل  الدا ية ي ي ل ال  اسة 
 تأكة  أح ي ل ايورتدممل  يقةقة أي  مللةة من األ يفملا. ICNمن كأح كركة 

و عععرب يععع ل ال  اسعععة مشعععد ة لوةعععمل أي يععععدة تكوعععمل أح ال دصعععةمل  يال مترتعععة   مت تقععع  تمل فقععع  ب عععرض اإلطععع ع يأ 
 لشراا أي أي اق ممللةة.

 

   

 

 

 ICNقسم األبحاث المالية بشركة 

 amr.icn@hotmail.com  عمرو عبد المؤمن

 m.algendy@icn.com محمد الجندي

 com.mansour@icn. m محمد منصور
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