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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

حنين   8181أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للربع األول منن عنا  

منلنينون رينال فني النربنع النمنمنامنل منن الن نا   881مليون ريال مقابل  81حققت صافي ربح قدره 

منلنينون رينال      811% عن الربع السابق الني  كناننت أربناحن  6% ، وبانخفاض  88السابق بانخفاض 

مليون ريال حصة أربنا  فني كنركنة كي  كني أدفنانسندي الن نورينة  81علما بأن صافي الربح يشمل 

مليون ريال للربع الممامل من ال ا  السابق  وصل هنامنا النربنح فني النربنع األول  1 .8مقارنة بن 

 على التوالي   8182% للربع األول والرابع من عا  1 86% و 6 81% مقابل 1 88

% 86بننن نو  8181ومن جهة أخرى، يرتفع متوسط أس ار اللقيم كالبروباني خالل الربع االول من عا  

% منقنارننة بنالنربنع السنابنق       1مقارنة بالربع الممامل من ال ا  السابق, في حين اننخنفنن بنننسنبنة 

% عنن النربنع السنابنق   88% عن الربنع النمنمنامنل منن الن نا  السنابنق و81وارتف ت أس ار بروبلين 

بالمقابل ذكرت الشركة أن تراجع األربا  الصافنينة ين نود يلنى اننخنفناض النمنبنين نات بسنبن  تنوقن  

 المصانع ألعمال للصيانة خالل الربع االول وارتفاع أس ار اللقيم    

يوضح الجدول التالي التغيرات في متوسط أس ار اللقيم والبولي بروبيلين خالل النربنع االول منن 

 :8181عا  

% منقنارننة بنالنربنع 2 1مليون رينال بنتنراجنع قندره  11.عند  8181جاءت مبي ات الربع االول من عا  

% عنن النربنع السنابنق 88مليون ريال، كما ينخفضت بنسبة  86.الممامل من ال ا  السابق والبالغة 

 مليون ريال   612البالغة مبي ات  

% عن النربنع النمنمنامنل 82مليون ريال بانخفاض  888حققت الشركة في الربع األول ربً ا يجمالًيا بلغ 

 8.1% عنن النربنع السنابنق النبنالنغ 88مليون ريال، وينخفاض  811من ال ا  السابق والبالغ  أرباح  

 مليون ريال  

ملينون رينال لنلنربنع  882مليون ريال خالل الربع االول مقارنة بن  .8سجلت الشركة رب ًا تشغيليًا بلغ  

% عنن النربنع 81%, فيما تراجع الربح النتنشنغنينلني بنننسنبنة 88الممامل من ال ا  السابق بانخفاض 

% 8 88% منقنابنل 1 81مليون ريال  ووصل هنامنا النربنح النتنشنغنينلني   .88السابق والي  بلغ 

 % للربع السابق  8 81لنفس الربع من ال ا  السابق ون و 

مليون ريال ومتوسط توق ات المن نلنلنينن  818جاءت نتائج كركة المتقدمة أقل من توق اتنا البالغة 

مليون ريال, والي  ي ود بش ل رئيسي يلى يغالق المصانع ألعمنال الصنيناننة منمنا أمنر  881البالغة 

على ينتاج الشركة وقدرتها لإلستفادة من يرتنفناع أسن نار النبنولني بنروبنلنينن وكنيلنر ارتنفناع أسن نار 

البروبلين من المصادر الخارجية وذلر لتوق  مصنع البروبلين مما ضغنط عنلنى هنامنا النربن نينة     

من جان  أخر، بدأت الصين خالل ال ا  الجار  بت ثي  القيود على مصناننع النبنولنينمنرات لنلن ند منن 

االنب امات الملومة للهواء والي  سيدفع بالطل  على منننتنجنات النبنولنينمنرات بشن نل عنا ، وكنيلنر 

قامت بايقاف عدد من مصانع البوليمرز حي  من المتوقع ارتفاع واردات الصين من تلر المنتنجنات  

ي*، تتوقع استمرار ارتفاع أس ار البولي بروبلين مندعنومنا بنالنطنلن  النقنو  منن  ICISوحس  تقرير ك

الصين وايضا اغالقات المصانع للصياننة واننخنفناض النمنخنلون  والني  بندوره سنيندفنع منن ربن نينة 

المتقدمة خالل ال ا  الجار ، فضال عن عودة المصانع لطاقتها االنتاجينة  بن ند عنمنلنينات الصنيناننة  

رينال، منع اعنتنقنادننا بنأن الشنركنة قنادرة عنلنى  12وعلي  فإننا نبقي تقييمنا لسهم المتقدمة عننند 

 ريال   1االستمرار في دفع توزي ات نقدية منتظمة ب دود 

 مش ل الغيالن

 م لل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital com 

 

 للتواصل مع ادارة االب اث :

 تركي فدعق

 مدير األب اث والمشورة

TFadaak@albilad-capital com 

 

 حياد التوصية

 11 12 القيمة ال ادلة كريالي

 68 1. كريالي 8181أبريل  82الس ر كما في 

 %81 2- ال ائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE 8111 رمل تداول

 81 8. أسبوع كريالي 8.أعلى س ر لن 

 81 18 أسبوع كريالي 8.أدنى س ر لن 

 %88 81 التغير من أول ال ا 

 111 أكهر كأل  سهمي 1متوسط حجم التداول لن 

 .8,82 الرسملة السوقية كمليون ريالي

 8,661 الرسملة السوقية كمليون دوالري

 28 886 األسهم المصدرة كمليون سهمي

  %ي.كبار المساهمين كأكثر من 

 %.8 2 كركة البولي بروبلين الوطنية الم دودة

 %12 6 المؤسسة ال امة للتأمينات االجتماعية

 A 8186A 8182A 8181E.818 ديسمبر  -نهاية ال ا  المالي 

قيم  المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 11 88 11 88 18 88 81 81 واالستهالك واإلطفاء واللكاة

 18 1 12 1 12 1 11 1 قيم  المنشأة /االيرادات

 81 81 12 86 88 81 18 81 مضاع  الرب ية

%1 1 عائد األربا   . 1%  . 1%  . 2%  

 88 1 18 1 11 1 88 1 مضاع  القيمة الدفترية

 16 1 11 1 11 1 .1 1 النسبة الجارية لألصول

%2 88- نمو االيرادات  -81 1%  88 .%  88 8%  

 11 1 61 8 61 8 11 1 ال ائد على السهم

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية

 متوسط الس ر  كدوالر/طني
Q8 

8181 

Q8 

8182 
النمو 
 السنو 

 Q1 

8182 
النمو 
 الرب ي

الس ر 
 ال الي

86% 161 81. البروبان ك ارام وي ي1ك% 16.   12. 

81% 811 8,188 بروبيلين ك آسياي   881 %88  8,111 

.8% 8,818 8,821 8,881 بولي بروبيلين كجنوب كرق آسياي  8,82. %8  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 في ضوء م ايير الم اسبة الدولية بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للم ايير الس ودية  8181-8186* تم عرض القوائم المالية للفترة 

 نهائية للقوائم المالية ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتب ها الشركة  ول ن ال تأمير من هيا االختالف على النتيجة

A ،ف لية :E ،تقديرية :F متوق ة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية

 8181A 818.A 8186A 8182A 8181E قائمة الدخل كمليون ريالي

 . .8,62 . 8,111 1 8,818 1 8,122 1 1,116 مبي ات 

 . .8,62 1 8,1.1 1 8,811 . 8,118 8 8,112 ت لفة المبي ات 

%18 62 نسبة ت لفة المبي ات من يجمالي المبي ات  .1 86%  .. 11%  61 88%  68 61%  

 6 818 . 881 1 11 6 18 6 .1 المصروفات ال مومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%. 8 نسبة البند السابق من يجمالي المبي ات  8 1%  8 1%  . 1%  1 8%  

 الربح قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائ  واللكاة 
  811 2 8.8 1 888 . 188 2 161 1 

%8 18 هاما الربح قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء والضرائ  واللكاة   11 8%  18 2%  11 1%  18 .%  

 6 881 1 888 1 881 1 881 6 811 االستهالك واإلطفاء

 2 621 2 688 8 281 . 218 8 .21 الربح التشغيلي 

  81 18  68 12  88 12  11 1  18 82 دخل استثمار

ي88 81ك مصروفات التمويل ي88 82ك  ي62 11ك  ي28 16ك  ي.6 11ك   

ي2. 88ك  82 8 أخرى   8 18  88 18  81 86  

 . 688 8 618 2 211 1 281 1 2.8 صافى الدخل 

%2 81 ال ائد على المبي ات   11 1%  11 8%  86 .%  8. 1%  

      

 8181A 818.A 8186A 8182A 8181E قائمة المركل المالي كمليون ريالي

  1 81.  1 861  1 1.1  1 .1  1 111 النقدية

  1 868  1 811  2 886  1 881  1 881 المخلون 

  . 811  8 112  1 188  2 811  1 882 أخرى 

  1 8,681  8 8,818  8 8,168 8 1.8  1 8,811 يجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  1 8,218  1 8,8.2  8 .8,88  828 8,828  1 8,821 صافى الموجودات الثابتة 

  1 8  1 1  . 1  8 .  8 81 موجودات غير ملموسة 

  2 .8,81  . .8,88  1 8,818  1 8,888  6 122 استثمارات 

  . 8.6  1 ..8  1 868  1 86  8 81 اخرى

  2 .1,11  8 1,188  8 1,118  8 1,111  8 81.,8 يجمالي الموجودات طويلة األجل 

  . 1,218  1 8..,1  8 1,188  8 1,116  8 1,181 يجمالي الموجودات 

            

  6 888  1 81  1 11  1 11  1 11 الدين قصير األجل والمست ق من الدين طويل األجل 

  . 811  . 881  8 16  1 86  1 881 ذمم دائنة 

  1 888  1 822  . 818  8 881  1 818 مصروفات مست قة 

  1 .  1 .  1 1  1 .  2 1 توزي ات أربا  مست قة 

  1 88  8 88  1 88  6 88  1 81 أخرى 

  1 8,161  8 112  1 881  8 811  8 182 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  1 1  6 881  2 8,111  1 8,111  2 8,112 دين طويل األجل

  21 818  81 811  12 61  21 .1  81 16 مطلوبات غير جارية 

  2 .1,81  1 1,881  2 1,181  18.,8  1 8,122 حقوق المساهمين 

  . 1,218  1 8..,1  8 1,188  8 1,116  8 1,181 يجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 8181A 818.A 8186A 8182A 8181E قائمة التدفقات النقدية

  1 261  1 116  . 211  1 111  8 818 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ي1 18ك التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ي2 88.ك  ي2 18.ك  ي8 81.ك  ي8 21.ك   

ي8 8..ك التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ي1 8,881ك  ي1 111ك  8 882   11 8  

ي1 288ك  8 111 التغير في النقد ي2 888ك  1 161   866 8  
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 كر  نظا  التصني  في البالد المالية

الوة على ذلر، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البالد المالية هي ل التقييم الخاص بها من مالث طبقات وت تمد التوصيات على البيانات ال مية وال يفية التي يجم ها الم للون 

 الهبوط /ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن يحدى مناطق التوصية التالية بناًء على س ر اإلغالق ، والقيمة ال ادلة التي ن ددها، ويم انية الص 

 % 81القيمة ال ادلة تليد على الس ر ال الي بأكثر من   :زيادة المراكز

 % 81القيمة ال ادلة تليد أو تقل عن الس ر ال الي بأقل من    حياد:

 % 81القيمة ال ادلة تقل عن الس ر ال الي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم ت ديد قيمة عادلة النتظار مليد من الت ليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأب اث البالد المالية 

 

 البالد المالية
 

 خدمة ال مالء
 clientservices@albilad-capital com البريد االل تروني:

 8111 – 811 – 88 – 866+ اإلدارة ال امة:

 1118 – 886 – 111 الهات  المجاني:

 
 
 
 

 يدارة األصول
 abicasset@albilad-capital com البريد االل تروني:

 6811 – 881 – 11 – 966+  هات :

 
 

 

 
 
 

 يدارة األب اث والمشورة
 research@ albilad-capital com البريد اإلل تروني:

 68.1 – 881 – 11 – 966+  هات :

 capital com/research-www albilad الموقع على الشب ة:

 

  يدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital com البريد االل تروني:

 6811 – 881 – 11 – 966+  هات :

 

 المصرفية االستثمارية
 investment banking@albilad-capital com البريد االل تروني:

 68.6 – 881 – 11 – 966+  هات :

 يخالء المسؤولية

لنينة ومندينرينهنا ومنوظنفنينهنا ال لنمنابيلت كركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن م توى الم لومات الميكورة في هيا التقرير ص ي ة ودقيقة ومع ذلر فإن كركة البنالد ا

  عن ذلرجة يقدمون أ  ضمانات أو ت هدات صراحة أو ضمنًا بشأن م تويات التقرير وال يت ملون بطريقة مباكرة أو غير مباكرة أ  مسؤولية قانونية نات

األغنراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  منن ال يجوز يعادة نسخ أو يعادة توزيع أو يرسال هيا التقرير بطريقة مباكرة او غير مباكرة أل  كخص آخر أو نشره كليًا أو جنلئنينًا أل  غنرض 

   المسبقة من كركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هيه الم لومات ال تش ل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمار  

  ي تبر أ  يجراء استثمار  يتخيه المستثمر بناًء على هيا التقرير سواًء كان كليًا أو جلئيًا هو مسؤوليت  ال املة وحده

سنتنشنار اسنتنثنمنار  منؤهنل قنبنل ى مليس الهدف من هيا التقرير أن يستخد  أو ي تبر مشورة أو خياًرا أو أ  يجراء آخر يم ن أن يت قق مستقبال  ليلر فإننا ننننصنح بنالنرجنوع يلن

  االستثمار في مثل هيه األدوات االستثمارية

 ت تفظ كركة البالد المالية بجميع ال قوق المرتبطة بهيا التقرير 

 

 11811–12تصريح هيئة السوق المالية رقم 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

