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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للللربلع اللثلانلي ملن علا  

مللليلوي قيلاا  11.322مللليلوي قيلاا ملقلابل   282حيث حقلقلت فلارلي قبله قلدق   1122

% عن الربع المماث  من اللالا  البلابلين بليلنلملا فلعلللت اقةلفلاعلا  بلنلبلبلة 1.32بانخفاض 

مليلوي قيلاان وبلنلاي عللليلا بلللغلت اقبلا   212322% مقاقنة بالربع البابي حيث بلغت 1.38

مللليلوي قيلاا رلي اللفلتلر   .13..مليوي قياا مقاب   1..النصف األوا من الاا  الحالي 

 %131.3المماثلة من الاا  الماضي بانخفاض طفيف يبلغ 

ا بلغ  ا إجمالي  % مقاقنة 1.38مليوي قياا بانخفاض  112حققت الشركة ري الربع الثاني قبح 

% مقاقنة بالربع البابين وياود ذلك إلل  .1.3بالربع المماث  من الاا  البابين وباقةفاع 

 اقةفاع حعم المبياات واقةفاع أفااق بيع البولي بروبلين مقاقنة بالربع البابي3

% ملقلاقنلة بلاللربلع .113مليوي قياا بانخفاض  291بلغ الربه التشغيلي خالا الربع الثاني 

% عن الربع البلابلين ببلبلخ انلخلفلاض ملتلوفل  ..المماث  من الاا  البابين وباقةفاع 

 افااق بيع البولي بروبلين مقاقنة بالربع المماث  من الاا  البابي3

مللليلوي قيلاا بلانلخلفلاض  11.322مليوي قياا مقاب   282وحققت الشركة فاري قبه بلغ 

% ملقلاقنلة 1.38% عن الربع المماث  من الاا  البابين بينما فعلت اقةفاعا  بنببلة 1.32

مليوي قياان وياود ذلك إل  انخفاض متوفل  أفلالاق  212322بالربع البابي حيث بلغت 

البولي بروبلين مقاقنة بالربع المماث  من الالا  البلابلين بليلنلملا اقةلفلع ملتلوفل  افلالاق 

 البولي برولين واقةفع حعم المبياات مقاقنة بالربع البابي  3

مللليلوي قيلاا  .22% والبالغة .213جايت نتائج شركة المتقدمة أعل  من ةوقااةنا بنببة 

ألف طلن  221%  لتص  ال  232نونتوقع أي ذلك ياود إل  اقةفاع حعم المبياات بمادا 

لا نلاةلعلة ملن  212مقاقنة بتقديراةنا البالغة  ألف طنن كما ةضمنت نتائج الربلع اللثلانلي أقبلاح 

مليوي قيلاا  8االفتثماق ري شركة إس كي أدرانبد المحدود  ري كوقيا العنوبية بقيمة 

مللليلوي قيلاا نلاشلالة علن انلخلفلاض رلي قليلملة  9باإلضارة إل  مخصص خبلائلر قلدق  

 افتثماقات متاحة للبيع3

من جانخ آخر أعلنت شركة المتقدمة  ري وقت فابي من هذا األفبوع عن شرائها لحصلة 

افتراةيعية ري قأس ماا إحدى الشركات المدقجة أفهمها ري البوق البالوديلة بلللغلت 

% من فاري أفوا الشلركلة وذللك ورلقلا  21مليوي قياا ةمث  حصة ةتعاوز  .8.قيمتها 

 لتقديرات لعنة االفتثماق التاباة لمعلس اإلداق 3

نتوقع افتمراق النمو ري االقبا  وذلك نتيعة  ةحبن أفااق البولي بروبللليلن وزيلاد  حلعلم 

المبيااتن وناتقد بأي الشركة قادق  عل  االفتمراق ري درع ةوزيالات نلقلديلة ملنلتل لملة 

  213.2قياا وعليا نبقي ةقييمنا لبهم الشركة المتقدمة للبلتلروكليلملاويلات علنلد  .بحدود 

 مع التوفية بزياد  المراكز3

 ةركي ردعي

 مدير األبحاث والمشوق 

TFadaak@albilad-capital.com 

 محمد الغالبي

 محل  مالي

Malghalbi@albilad-capital.com 

 

 

 زيادة المراكز التوفية

 213.2 القيمة الاادلة )قياا(
 1.318 )قياا( 1122يوليو  21البار كما ري 

 %2232 الاائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2330 قمز ةداوا

 58.00 أفبوع )قياا( 21أعل  فار لل 

 31.90 أفبوع )قياا( 21أدن  فار لل 

 26.6% التغير من أوا الاا 

 454 أشهر )ألف فهم( .متوف  حعم التداوا لل 

 7,787 الرفملة البوقية )مليوي قياا(

 2,076 الرفملة البوقية )مليوي دوالق(

 164.0 األفهم المصدق  )مليوي فهم(

  %(2كباق المباهمين )أكثر من 

 %392. شركة البولي بروبلين الوطنية المحدود 

 %..23 المؤفبة الاامة للتأمينات االجتماعية

 1121A 1122A 1122A 112.E ديبمبر  -نهاية الاا  المالي 

قيما المنشأ  /الربه قب  مصرورات التموي  
 8311 ..83 83.8 ..83 واالفتهالك واإلطفاي والزكا 

 3.1. .32. 3.2. 1329 قيما المنشأ  /االيرادات

 22311 223.8 21391 ..213 مضاعف الربحية

%32. عائد األقبا   .39%  23.%  23.%  

 .132 .138 321. 318. مضاعف القيمة الدرترية

 3.2. ..13 2321 ..3. النببة العاقية لألفوا

%931 نمو االيرادات  -123.%  -832%  .31%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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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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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخ  )مليوي قياا(

 1,129 2,185  ...,1  1.2,.  82.,1 إجمالي االيرادات 

 2,191 2,112  .8.,2  .1,11  .2,92 ةكلفة المبياات

 .2 21 12 12 12 المصرورات الامومية واالداقية ومصرورات البيع والتوزيع

 919 912 921 912 1.. الربه قب  مصرورات التموي  واالفتهالك واإلطفاي والزكا 

%18 هامش الربه قب  مصرورات التموي  واالفتهالك واإلطفاي والزكا   .2%  11%  11%  .9%  

 .12 111 122 119 119 االفتهالكات واإلطفايات

 291 11. .1. 2.. 222 الربه التشغيلي

 11 11 28 .2 22 فار  مصاقيف التموي 

(2) 1 2 أخرى  1. 22 

 12. 281 .2. 22. .22 فاري الدخ  

%11 الاائد عل  المبياات  12%  .1%  .2%  .2%  

 13.1 .132 13.2 1328 311. قبحية البهم

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليوي قياا(

 211 12.  82  881  211 النقدية وافتثماقات قصير  األج 

 118 111  111  298  122 ذمم مدينة 

  219 211  211  .21  212 المخزوي 

  12  11  11  19  .2 أخرى 

 899 .1.  .12  2,1.1  9.1 إجمالي األفوا قصير  األج  

           

 1,121 1,219  1,2.9  1,2.1  .1,22 فار  الموجودات الثابتة

  2  2  2  28  .2 موجودات غير ملموفة

  12  12  12  18  19 أخرى

 19.,. 1..,.  ..1,.  1,291  1,122 إجمالي الموجودات طويلة األج  

 1,118 1,1.9  882,.  818,.  .11,. إجمالي الموجودات 

           

  .11  291  128  1.2  .2. ذمم دائنة 

  2.  22  22  22  219 أخرى 

  1.8  122  .18  .1.  182 مطلوبات قصير  األج  

           

  998  2,118  2,118  2,188  122 دين طوي  األج  وفكوك

  ..  28  12  2.  18 مطلوبات غير جاقية 

 1,928 .2.,1  1,219  ...,1  1,121 حقوق المباهمين

 1,118 1,1.9  882,.  818,.  .11,. إجمالي المطلوبات وحقوق المباهمين 

      

 نهائية للقوائم المالية3ال قد ةختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية ري التقرير عن الطريقة التي ةتباها الشركة3 ولكن ال ةأثير من هذا االختالف عل  النتيعة

A راليةن :E ةقديريةن :F3متوقاة : 

 المصدق: القوائم المالية للشركةن ةقديرات أبحاث البالد المالية
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 شر  ن ا  التصنيف ري البالد المالية

الو  عل  ذلكن يقو  ن ا  التقييم وع ةبتخد  البالد المالية هيك  التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وةاتمد التوفيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يعماها المحللوي3

 الهبوط3/ودلدينا بإدقاج األفهم المغطا  ضمن إحدى مناطي التوفية التالية بناي  عل  فار اإلغالق ن والقيمة الاادلة التي نحددهان وإمكانية الصا

 %213القيمة الاادلة ةزيد عل  البار الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %213القيمة الاادلة ةزيد أو ةق  عن البار الحالي بأق  من    حياد:

 %213القيمة الاادلة ةق  عن البار الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم ةحديد قيمة عادلة النت اق مزيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية ةفصيلية أو وجود ةغيير جوهري ري أداي الشركة أو ةغير تحت المراجعة:

 البوق أو أية أفباب أخرى خافة بأبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خدمة الامالي
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9888 – .11 – 22 – 922+ اإلداق  الاامة:

 1112 – 222 – 811 الهاةف المعاني:
 
 
 
 

 إداق  األفوا
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 22 – 922+  هاةف:
 
 

 

 
 
 

 إداق  األبحاث والمشوق 
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 22 – 922+  هاةف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشبكة:

 

  إداق  الوفاطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 22 – 922+  هاةف:

 

 المصررية االفتثماقية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 22 – 922+  هاةف:

 إخالي المبؤولية

لليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال للملابذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أي محتوى المالومات المذكوق  ري هذا التقرير فحيحة ودقيقة ومع ذلك رإي شركة البلالد ا

 3عن ذلكعة يقدموي أي ضمانات أو ةاهدات فراحة أو ضمنا  بشأي محتويات التقرير وال يتحملوي بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي مبؤولية قانونية ناة

األغلراض دوي اللملوارلقلة اللخلطليلة  ملن ال يعوز إعاد  نبخ أو إعاد  ةوزيع أو إقفاا هذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شخص آخر أو نشر  كليا  أو جلزئليلا  ألي غلرض 

  3المببقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتبا  بأي هذ  المالومات ال ةشك  ةوفية بشراي أو بيع أوقاق مالية أو الةخاذ قراق افتثماقي3

 3ياتبر أي إجراي افتثماقي يتخذ  المبتثمر بناي  عل  هذا التقرير فواي  كاي كليا  أو جزئيا  هو مبؤوليتا الكاملة وحد 

ا أو أي إجراي آخر يمكن أي يتحقي مبتقبال3 لذلك رإننا نلنلصله بلاللرجلوع إلل بلتلشلاق افلتلثلملاقي ملؤهل  قلبل    مليس الهدف من هذا التقرير أي يبتخد  أو ياتبر مشوق  أو خياق 

 3االفتثماق ري مث  هذ  األدوات االفتثماقية

 ةحتفظ شركة البالد المالية بعميع الحقوق المرةبطة بهذا التقرير3

 

 18211–..ةصريه هياة البوق المالية ققم 

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

