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اإرت��ف��ع��ت الأرب������اح امل��ج��ّم��ع��ة ل�����رك��ات 
ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات ال�����س��ع��ودي��ة بن�سبة 
32 مليار  2018 لتبلغ  17 يف امل��ئ��ة يف ال��ع��ام 
ري����ال ���س��ع��ودي م�ستفيدة م��ن من��و الطلب 
اأعلى  لتبلغ  البيع  اأ�سعار  واإرت��ف��اع  العاملي 
م�ستوى لها منذ العام 2014، ويف حني يعترب 
اإيجابيًا  اإ���س��ت��م��رار ارت��ف��اع ا���س��ع��ار النفط 
كونه  ال�سعوديني  البروكيماويات  ملنتجي 
اإل  الربحية،  هوام�ش  رف��ع  على  ي�ساعدهم 
اأن توجه اململكة اإىل رف��ع ال��دع��م احلكومي 
ع���ن امل�����واد الأول����ي����ة ال��ل��ق��ي��م��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة 
يف اإن���ت���اج ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات ق��د ي��غ��ّ� ه��ذه 
املعادلة. كذلك، يواجه امل�سنعون املحليون 
العاملي  التحول  بت�سارع  متعلقة  حت��دي��ات 
ن��ح��و ا�ستعمال امل����واد الأول���ّي���ة امل��ت��ج��ددة، 
وت��خ��ف��ي�����ش ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون، وات��ب��اع 
اقت�ساد اإع��ادة التدوير من جهة اأخ��رى. يف 
ظ��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، ك��ي��ف مي��ك��ن ل�ركات 
على  احل��ف��اظ  ال�سعودية  البروكيماويات 
ال��ع��امل��ي��ة؟  الأ����س���واق  التناف�سية يف  ق��وت��ه��ا 
ل�ستحواذ  املتوقعة  النعكا�سات  ه��ي  وم��ا 
»اأرام����ك����و« ع��ل��ى »���س��اب��ك« وه���ي اأك����رب ه��ذه 

ال�ركات على الطالق؟

رفع الدعم عن الغاز
اإن خطة ت�سحيح اأ�سعار الطاقة تعدُّ اأحد 
برنامج  عليها  ينطوي  التي  التغي�ات  اأه��م 
ال��ت��وازن امل��ايل يف اململكة التي �سبق واأعلنت 
يف ال��ع��ام 2015  توجهها ل��رب��ط �سعر ال��غ��از 
الطبيعي والي��ث��ان، وهما اأب��رز امل��واد اخلام 
ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات،  ���س��ن��اع��ة  يف  امل�ستخدمة 
بال�سعر امل��رج��ع��ي ال��ع��امل��ي لتلك امل����واد، مما 
ل  يعني رفعًا تدريجيًا للدعم احلكومي وحتمُّ
امل�سنعني كلفة اأك��رب يف الأع��وام املقبلة، وهذا 
م��ا يفر�ش ان ي���وؤدي اىل انخفا�ش هوام�ش 
الربحية لدى ال�ركات اإن مل ت�ستطع  زيادة 
ت�ساعدها  فّعالة  اإج���راءات  وتطبيق  الكفاءة 
للتعوي�ش.  الأخ���رى  التكاليف  تقلي�ش  على 
من هنا، قد تفقد ال�ركات بع�سًا من ميزاتها 
التناف�سية عامليًا مم��ا ق��د ي��وؤث��ر على ح�ستها 
وتعترب  اخل��ارج��ي��ة،  الأ����س���واق  يف  ال�سوقية 
�سابك، مثاًل، من اأب��رز الالعبني الدوليني يف 
هذا القطاع وهي تتمّتع باإمتياز عن مناف�سيها 
العامليني كونها حت�سل على دعم لأ�سعار املواد 
الأولية يف حني تقوم ببيع منتجاتها بالأ�سعار 
العاملية، وينعك�ش هذا اإيجابًا على اأداء ال�ركة 

حيث تتمتع بهام�ش رب��ح اإج��م��ايل اأع��ل��ى من 
�ركات البروكيماويات العاملية. اأما يف حال 
مّت رفع الدعم، فقد تفقد ال�ركة هذه امليزة مما 
قد يوؤثر على ح�ستها ال�سوقية العاملية يف حال 
مل تتمكن من تخفي�ش عنا�ر الكلفة الأخرى 

لديها عرب رفع كفاءة النتاج والت�سغيل.
رغ���م اإع����الن وزي����ر ال��ط��اق��ة وال�����س��ن��اع��ة 
وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة ال�����س��ع��ودي اأن ���رك��ات 
على  باحل�سول  �ست�ستمر  البروكيماويات 
اأ�سعار تناف�سية رغم رفع الدعم، اإل اأن تاأث� 
ه��ذا ال��ق��رار ���س��ي��وؤدي اإىل اإن��خ��ف��ا���ش هام�ش 
الربحية، ما يلزم ال�ركات باإتباع خطوات 
فعالة كزيادة الكفاءة الت�سغيلية والإ�ستثمار 
اإ�ستحداث  اأج��ل  م��ن  التكنولوجي  بالتطور 
منتجات متخ�س�سة غ� تقليدية ت�سمح لها 

موا�سلة النمو حمليًا وعامليًا.
تكامل عمودي للإنتاج

 يف مار�ش 2019 اأعلنت اأرامكو، اأكرب �ركة 
ع��امل��ي��ة للنفط وال���غ���از واأب�����رز م�����س��در ل��ل��م��واد 
ا�ستحواذها  البروكيماويات،  لقطاع  اخل��ام 
على ح�سة ���س��ن��دوق ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة يف 
�ركة �سابك والبالغة 70 يف املئة يف حني اأك��دت 

اقت�صاد عربي
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عدم رغبتها يف ���راء ن�سبة 30 يف املئة املتبقية. 
وبلغت قيمة ال�سفقة 259 مليار ري��ال �سعودي 
ما يعادل 123.4 ريال لل�سهم الواحد، متما�سيًا 
مع �سعر ال�سوق. بالن�سبة اىل اأرام��ك��و، ي�سكل 
هذا ال�ستحواذ خطوة ا�سراتيجية حيث يوؤدي 
اإيراداتها وي�رع خططها  تنويع م�سادر  اإىل 
واأن  خ�سو�سًا  الكيماوية  عملياتها  تطوير  يف 
ال�ركة تعمل على تطوير تقنيات لتحويل النفط 
اخل��ام اإىل م��واد كيماوية على اأن تبداأ العمليات 
التجارية يف ال��ع��ام املقبل وه��ي متلك جممعات 
عدة لإنتاج البروكيماويات مع �ركاء اجانب 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا جم��م��ع »�����س����دارة« م���ع ���رك��ة 
�سابك،  اىل  بالن�سبة  اأم���ا  الأم���ك��ي��ة.  »داو« 
ف�ستخفف هذه ال�سفقة اإحتمال وجود مناف�سة 
مع عمليات اأرامكو يف قطاع البروكيماويات، 
ل وب��ل �ستمنحها ن��وع��ًا م��ن التكامل العمودي 
وال�ستفادة من زيادة حجم اأعمالها ما قد ي�سمح 

لها بتخفي�ش بع�ش التكاليف الت�سغيلية. 
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، م��ن امل��رج��ح اأن تطور 
ال�������رك���ت���ان وح�����دة امل��ن��ت��ج��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة 
املتخ�ّس�سة التي متّثل املواد اخلام امل�ستخدمة 
لت�سنيع املنتجات ال�ستهالكّية بخا�سة كونهما 
اأبرمتا �راكات مع جهات خمتلفة يف هذا الإطار 
خ��الل الآون���ة الأخ����ة. فقد ا�ستحوذت �سابك 
على 25 يف املئة من اأ�سهم كالرينت ال�سوي�رية، 
اإح�����دى اأب�����رز ال�������رك���ات ال��ت��ي ت��ن��ت��ج امل����واد 
�سل�سلة   �سابك  ط��رح��ت  ك��ذل��ك،  املتخ�س�سة. 
»كوه�™ اإ�ش « التي انتجت باإ�ستخدام تقنّية 
نيك�سيلني املتقدمة وذلك للحّد  من الهدر وتوف� 
بخ�سائ�ش  ال�سل�سلة  ه��ذه  تتمّيز  التكاليف. 

تغليف متطّورة توؤدي اإىل حماية اأف�سل لل�سلع، 
حت�ّسن كفاءة الإنتاج ول �سيما للعاملني يف قطاع 
التعبئة والتغليف، وتخف�ش ا�ستهالك الطاّقة 
كونها ت�سمح للمعامل بخف�ش درج��ة ح��رارة 
التغليف،  عملية  ل��ب��دء  ال��ت��دري��ج��ي  الت�سخني 
التخزين  اأث��ن��اء  التعبئة  �سالمة  تعّزز  وبالتايل 
وتقلل من ثلوث البيئة الناجم عن هكذا عمليات.  
وب���دوره���ا، اأ���س��ب��ح��ت اأرام���ك���و امل��ال��ك الوحيد 
ال�سناعي  املطاط  ل�سناعة  اأرلنك�سو  ل�ركة 
ال��الزم ل��الإط��ارات، وه��و التطور ال��ذي يتكامل 
يف  متخ�س�سة  منتجات  ل�سناعة  التوجه  م��ع 
رفع  على  امل�سنعني  ت�ساعد  جم���الت حم���ددة 

قيمة منتجاتهم. 
ك���ذل���ك، يف ال���ع���ام 2018 اأع��ل��ن��ت �ركتا 
اأرامكو و�سابك عن اختيارهما مل�روع ينبع 
الواقع على ال�ساحل الغربي للمملكة، كموقع 

ل��ت��ط��وي��ر جم��م��ع ���س��ن��اع��ي م��ت��ك��ام��ل لتحويل 
 .)COTC( ال��زي��ت اخل��ام اإىل م��واد كيماوية
ومن املتوقع اأن يعالج املجمع 400 األف برميل 
ت�سع���ة  منتجًا نحو  اخل��ام  النفط  م��ن  يوميًا 
م��الي��ني ط����ن م��ن امل���واد الكيماوية وع�رة 
م��الي��ني ط���ن م���ن زي����وت الأ����س���ا����ش ���س��ن��وي��ًا. 
و�سيوّفر املجّمع اجلديد نحو 30 األف فر�سة 
عمل م�سيفًا 1.5 يف امل��ئ��ة اإىل اإج��م��ايل الناجت 
املحّلي للمملكة ومن املتوقع اأن تبداأ العملّيات 

الت�سغيلّية يف العام 2025. 
اأ�سف اىل ذلك، متتلك �سابك ح�سة وازنة 
يف ثالث من اأب��رز ال�ركات املدرجة يف قطاع 

البروكيماويات يف اململكة وهي: 
وي��ن�����س��اب، كما يظهره  ك��ي��ان،  �سافكو، 
اجل��دول الآت��ي، وبالتايل اإن ال�ستحواذ على 
مبا�ر  غ���  ب�سكل  �سي�سمل  ال����ذي  ���س��اب��ك 

اأبرز النتائج املالية لقطاع البرتوكيماويات ال�صعودي
(مليون ريال ما مل يذكر العك�س)

القطاع ال�صحراء املتقدمة �صافكو العاملية ين�صاب الوطنية املجموعة كيان رابغ �صابك
259.591 210.1 2.748 3.860 5.036 7.628 8.930 8.930 12.263 40.998 168.987 الإيرادات

% 15 --- % 15 % 40 % 13 % 6 % 21 % 21 % 23 % 20 % 13 ن�صبة التغيري يف الإرادات
% 29 % -10 % 30 % 55 % 33 % 38 % 30 % 30 % 27 % 6 % 34 هام�ش اإجمايل الربح

31.898 501 717 1.738 583 2.414 1.165 865 1.702 669 21.543 �صايف الربح العائد اإىل م�صاهمي ال�صركة
% 12 % 239 % 26 % 45 % 12 % 32 % 13 % 10 % 14 % 2 % 13 هام�ش �صايف الربح
% 17 % 13 % 14 % 98 % 33 % 2 % 31 % -14 % 155 % -53 % 17 ن�صبة التغيري يف �صايف الربح
% 6 % 10 % 22 % 22 % 8 % 14 % 10 % 6 % 11 % 6 % 12 العائد على حقوق امل�صاهمني 
% 12 % 7 % 15 % 18 % 4 % 13 % 6 % 4 % 4 % 1 % 7 العائد على املوجودات
16.9 14.4 15.0 19.2 12.9 16.2 10.8 12.8 12.1 26.5 17.1 مكرر الربحية - �صعفاً

% 3.5 % 6.1 % 5.1 % 3.1 % 5.6 % 5.4 % 1.9 % 5.1 % 0 % 0 % 3.6 العائد النقدي
1.8 1.5 3.3 4.2 1.1 2.3 1.1 0.8 1.3 1.7 1.7 ال�صعر على القيمة الدفرتية - �صعفاً

امل�صدر: البيانات املالية لل�صركات املدرجة، »القت�صاد والأعمال«

هام�س اإجمايل الربح ل�رشكة �صابك مقارنة بال�رشكات العاملية

امل�صدر: البيانات املالية لل�صركات املدرجة، جمموعة القت�صاد والأعمال
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�ركاتها التابعة قد ميّكن هذه ال�ركات من 
النمو يف قطاعات جديدة م�ستفيدة من طموح 

اأرامكو للتو�سع يف هذا القطاع.
ب��امل��خ��ت�����ر، ي��ع��ت��رب اإق��ت�����س��اد امل��م��ل��ك��ة 
اأك���رب امل�ستفيدين م��ن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة كونه 
النفط  ق��ط��اع��ي  ب��ني عمالقة  ت��ك��ام��اًل  �سي�سهد 
��ّم��ع متكامل  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات وولدة جمجُ
يندرج �سمن روؤية اململكة 2030، و�ستوؤدي هذه 
اخلطوة اأي�سًا اإىل النفتاح على قطاعات جديدة 
وت�سنيع منتجات مبتكرة وذات قيمة م�سافة 
مما ي�ساعد على خلق فر�ش عمل اإ�سافية وما 
يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل زيادة الناجت املحلي 
واإنخفا�ش معدل البطالة يف اململكة. و�سّكلت 
منتجات ال�سناعات الكيمياوية 32 يف املئة من 
اإج��م��ايل ال�����س��ادرات غ��� البرولية للمملكة 
يف العام 2018 م�سّجلًة من��وًا بن�سبة 49 يف املئة 
عن العام 2017. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية 
اأن اإنتاج امل��واد الكيماوية �سي�سكل نحو ثلث 
ال��زي��ادة يف ا���س��ت��خ��دام النفط يف ح��ل��ول العام 
2030 ون�سف منو الطلب يف حلول العام 2050 
ي�ستبدل  طلبًا  القطاع  ه��ذا  �سيخلق  وبالتايل، 

الإ�ستخدام التقليدي للنفط اخلام.
اقت�صاد اإعادة التدوير 

على ال�سفة املقابلة، من املتوقع اأن ن�سهد 
اإن��خ��ف��ا���س��ًا يف اإن��ت��اج بع�ش امل���واد التقليدية 
ب�سبب تزايد القوانني املتعلقة بالتخّل�ش من 
البال�ستيك خ�سو�سًا يف  التغليف وانخفا�ش 
الطلب على املواد البال�ستيكية غ� املتجددة. 

وت�����س��ّك��ل ���س��ن��اع��ة ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات اأك���رب 
م�ستهلك للطاقة ال�سناعّية عامليًا بحيث يبلغ 
 10 اإج��م��ايل ال�ستهالك النهائي للطاقة نحو 
يف املئة م��ن ال�ستهالك العاملي، وه��ي ت��وؤّدي 

اإىل 7 يف املئة من انبعاثات غ��ازات الحتبا�ش 
احل��راري املرتبطة بال�سناعة. اإن تزايد هذه 
التي  ال�ركات  على  عبئًا  �سي�سّكل  القوانني 
اإىل  �سيدفعها  مم��ا  الكيماوية  امل���واد  ت�سّنع 
تغي� اآلّية انتاجها عن طريق �سخ اإ�ستثمارات 
جديدة من اأج��ل تطوير معاملها لتتالءم مع 
القوانني العاملية كذلك، �ستوؤدي هذه القوانني 
اإىل حث ال�ركات املنتجة على ا�ستخدام املواد 
امل��ت��ج��ّددة. فقد ب��ات اقت�ساد اإع���ادة التدوير 
ي�سّكل اأولوّية ملجمل الدول نظرًا اىل اأهميته يف 
تقلي�ش الآثار البيئية التي تنتج عن ال�سناعة 
امل��واد  ا�ستخدام  ي��ن��درج  وهنا  وال�ستهالك. 
الأول���ّي���ة امل��ت��ج��ّددة �سمن حت���ّول القت�ساد 
من منطي )ت�سنيع، ا�ستهالك، تخّل�ش( اإىل 
ت��دوي��ر(. فمن  دائ���ري )ت�سنيع، ا�ستهالك، 
امل���واد الكيماوية  ي��ق��وم منتجو  اأن  امل��ت��وّق��ع 
ب��ت��ن��وي��ع م��زي��ج امل�����واد اخل����ام وا���س��ت��خ��دام 
البروكيماويات  ت�سنيع  يف  الهيدروكربون 
وبالتايل، لن يعود �سعر النفط املحرك الأبرز 
لتكلفة الإن��ت��اج وق��د تفقد ال�����رك��ات املحلية 
ال�سعودية ميزتها التناف�سية باحل�سول على 

ح�صة �صابك يف �رشكات البرتوكيماويات املدرجة يف ال�صوق ال�صعودية

ن�صبة ملكية �صابكال�صركة
) يف املئة(

القيمة ال�صوقية لل�صركة 
) مليون ريال(

5239.115 ين�صاب
4333.375 �صافكو

3520.580 كيان
امل�صدر: البيانات املالية لل�صركات املدرجة

مكرر الربحّية للعام 2018

ملكية الأجانب
احلد الأق�صى 

امل�صموح به
)يف املئة(

ملكية الأجانب 
احلالية

)يف املئة(
 

49 0.9 �صابك
49 1  الوطنية 
49 1.4  ال�صحراء 
49 1.8 �صافكو
49 2.9 ين�صاب
49 3.5  العاملية 
49 4.1 كيان
49 4.9 املتقدمة
49 5.8  املجموعة
49 38.4  رابغ 

امل�صدر: تداول

امل�صدر: البيانات املالية لل�صركات املدرجة، جمموعة  »القت�صاد والأعمال«
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مواد اأولية باأ�سعار متدنية حتى مع اإ�ستمرار 
الدعم من اجلهات احلكومية خ�سو�سًا واأن 
تكلفة امل��واد املعاد تدويرها �سيكون اأق��ل من 
تكلفة امل��واد اجل��دي��دة.  فمثاًل، يعتمد منتجو 
الأوراق الأوروب��ي��ون بن�سبة 72 يف املئة على 
امل����واد امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا وه���م ا���س��ت��ط��اع��وا اأن 
ي�ستحوذوا على ح�سة �سوقية وازن��ة داخل 
اململكة على الرغم من وجود م�سنعني حمليني 
نظرًا اىل قدرتهم على ت�سنيع ال�سلع بتكلفة 

اأقل من نظرائهم ال�سعوديني.
التكنولوجيا الرقمية 

وباخلال�سة، رغم النتائج املالية املميزة 
احلالية، اإل ان ال�ركات ال�سعودية م�سطرة 
والتو�سع  الإنتاجية  الكفاءة  برفع  تبداأ  اأن 
م��ن خ��الل تقدمي منتجات متخ�س�سة  اأفقيًا 
متّكنها من اإكت�ساب ح�سة �سوقية واحلفاظ 
التناف�سية.  وقدرتها  العاملية  مكانتها  على 
الرقمّية،  فيها  مب��ا  التكنولوجيا،  وت�سّكل 
ف��ر���س��ة ك��ب���ة ل��ق��ط��اع ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات يف 
ا�سراتيجية  بتطوير  ال�ركات  قامت  ح��ال 
مالئمة ل�ستخدامها. فعلى الرغم من ا�ستداد 
اأرب���اح  ترتفع  اأن  يتوقع  العاملية،  املناف�سة 
القطاع  بنحو ثمانية مليارات ري��ال، ما ميثل 
25 يف املئة من جمموع الأرب���اح للعام 2018، 
يف ح��ال ال�ستثمار يف التحول التكنولوجي، 
وهو التحول الأب��رز الذي �سيمّكن ال�ركات 
م��ن موا�سلة من��وه��ا يف ال��ف��رة املقبلة لتبلغ 
م�����س��ت��وي��ات ق��ي��ا���س��ي��ة ج���دي���دة، و���س��ي��وؤم��ن 

عوائد  على  احل�سول  اإ�ستمرار  للم�ساهمني 
مالية جمدية.

ي��ت��داول القطاع على مكرر ربحية قدره 
16.9 �سعف وه��و 9 يف امل��ئ��ة م��ن دون مكرر 
ال�سوق ال�سعودية، على ال��رغ��م م��ن اإرت��ف��اع 
اأرب����اح ال��ق��ط��اع بن�سبة اأع��ل��ى بكث� م��ن منو 
اأرب���اح ال�سوق مم��ا ي��دل على اإمكانية وج��ود 
خم���اط���ر، ك��ال�����س��اب��ق ذك���ره���ا، يحت�سب لها 
امل�ستثمرون. ويجُعترب �سهم ال�ركة الوطنية 
وهو  القطاع  يف  الأرخ�����ش  للبروكيماويات 
ي��ت��داول عند 10.8 �سعف رغ��م ارت��ف��اع �سايف 
 31 بن�سبة  ال�ركة  مل�ساهمي  العائد  ال��رب��ح 
يف املئة. اأم��ا �سهم راب��غ، فيتداول على مكرر 
ربحية ق��دره 26.5 �سعف وه��و الأع��ل��ى رغم 
انخفا�ش اأرب��اح ال�ركة بنحو 53 يف املئة يف 

العام 2018. بدوره، يتداول �سهم �سابك على 
مكرر ربحية قدره 17.1 �سعف وهو الأقرب 

اإىل مكرر ربحّية القطاع. 
الإيرادات الأعلى منذ 2014

اإرت��ف��ع��ت اإي������رادات ال��ق��ط��اع بن�سبة 15 يف 
امل��ئ��ة لتبلغ 259 مليار ري���ال ���س��ع��ودي يف العام 
2018، وذل����ك بف�سل حت�����س��ن ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي 
ال�سلع  ملعظم  املبيع  اأ�سعار  متو�سط  وارت��ف��اع 
الت�سعة  الأ�سهر  يف  خ�سو�سًا  البروكيماوية 

الأوىل من ال�سنة.
اإ���س��ت��ح��وذت ���رك��ة �سابك على احل�سة 
الأكرب من جمموع اليرادات بن�سبة 65 يف املئة 
كونها متتلك اأكرب امل�سانع واأكرها انت�سارًا 
�راكاتها  م��ن  وم�ستفيدة  مناف�سيها،  ب��ني 

هام�س اإجمايل الربح للعام 2018

الإيرادات املجمعة للقطاع

امل�صدر: البيانات املالية لل�صركات املدرجة، جمموعة القت�صاد والأعمال

امل�صدر: البيانات املالية لل�صركات املدرجة، جمموعة »القت�صاد والأعمال«



القت�صاد والأعمال -   �أيار / مايو 62019

امل�ساريع  يف  الكب�ة  وا�ستثماراتها  العاملية 
اإي���رادات  ارتفعت  وق��د  التابعة.  وال�ركات 
ال�ركة 13 يف املئة لتتجاوز 168 مليار ريال، 
يف حني حققت �ركة رابغ ثاين اأعلى اإيرادات 
41 مليار ري��ال ���س��ع��ودي، م�ستحوذة  بقيمة 
على 16 يف املئة من جمموع عائدات القطاع. 
يف املقابل، حققت �سافكو اأعلى ن�سبة منو يف 
الإيرادات بلغت 40 يف املئة نتيجة زيادة الطلب 
وارتفاع متو�سط اأ�سعار مبيع اليوريا والذي 

يعترب من اأبرز ال�سلع التي تنتجها ال�ركة.
للقطاع  ال��رب��ح  اإج��م��ايل  هام�ش  اإ�ستقر 
عند 29 يف املئة، اإذ اإن ارت��ف��اع اأ�سعار املبيع 
عّو�ش زي��ادة تكلفة الإنتاج مبا فيها تكاليف 

امل��واد اخلام وم�ساريف املوظفني. وحّققت 
�سافكو اأع��ل��ى ه��ام�����ش لإج��م��ايل ال��رب��ح بني 
ج��م��ي��ع ���رك��ات ال��ق��ط��اع امل���درج���ة يف ال��ع��ام 
2018 وه��و تخطى 55 يف امل��ئ��ة بف�سل ق��درة 
ال�ركة على اإدارة التكاليف وزيادة الكفاءة 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الت�سغيلية، 
ال�سحراء  املقابل، �سجلت �ركة  املبيع. يف 
هام�سًا �سلبيًا لإجمايل الربح ب�سبب تغ�ات 
حم��ا���س��ب��ي��ة. ف��م��ع ات��ب��اع ال�����رك��ة امل��ع��اي��� 
املحا�سبية الدولية يف العام 2017، ا�سطرت 
اإىل ف�سل نتائج ���رك��ة ال��واح��ة التابعة ما 
�سّبب تراجع الإيرادات من دون اأن يوؤثر ذلك 

على ربحية ال�ركة.

التوزيعات النقدية
مدعومًا من النتائج املالية الإيجابية، زاد 
جمموع توزيعات الأرباح بن�سبة 13 يف املئة يف 
العام 2018 ليالم�ش 18.6 مليار ريال وهو اأول 
ارتفاع منذ اأرب��ع �سنوات، م�سكاًل 27 يف املئة 
املعلنة.  الأ�سهم  �سوق  توزيعات  جممل  م��ن 
3.6 يف املئة  للقطاع  النقدي  العائد  وق��د بلغ 
وهو اأعلى بثالثني نقطة اأ�سا�ش من متو�سط 
العائد يف ال�سوق والبالغ 3.3 يف املئة.  كالعادة، 
كانت �سابك اأك��رب م��وزع ل��الأرب��اح بني جميع 
ال�����رك��ات امل��درج��ة بتوزيعات جت���اوزت 13 
مليار ري��ال وقد بلغ العائد النقدي مل�ساهمي 
ال�ركة 3.6 يف املئة. من جهة اأخ��رى، ح�سل 
عائد  اأع��ل��ى  على  ال�سحراء  �ركة  م�ساهمو 
ن��ق��دي يف ال��ق��ط��اع ب��ل��غ 6.1 يف امل���ئ���ة، ت��اله��م 
بعائد  العاملية  ال�سعودية  ال�ركة  م�ساهمو 

نقدي قدره 5.6 يف املئة. 
الن�صمام اإىل املوؤ�صرات العاملية

ت���ب���ل���غ ال���ق���ي���م���ة ال�������س���وق���ي���ة ل���ق���ط���اع 
ريال  مليار   528 ال�سعودي  البروكيماويات 
وه��و ميثل 26 يف املئة من وزن ال�سوق املالية، 
ومع ان�سمام ال�سوق ال�سعودية اإىل موؤ�رات 
الأ�سواق النا�سئة من املتوقع اأن ن�سهد زيادة 
العاملية  ال�ستثمارية  ال�سناديق  م��ن  الطلب 
وكذلك امل�ستثمرين الأج��ان��ب خ�سو�سًا على 
ن�سبة  لديها  والتي  الكب�ة  ال�ركات  اأ�سهم 

متلك اأجنبية دون متو�سط القطاع. 

العائد النقدي للعام 2018

توزيع الإيرادات ح�صب ال�رشكات للعام 2018
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