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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 7112أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للربع الثاني من عاا  

% عان الارباع 1مليون ريال بارتفاع  197مليون ريال مقابل   191حيث حققت صافي ربح قدره 

% مقارنة بالربع السابق الذي بلاتات أربااحا  65المماثل من العا  السابق، فيما قفزت بنسبة 

مالاياون رياال  919مليون ريال، وبناء علي  بلتت أرباح النصف األول مان الاعاا  الا االاي  171

 %.1.4مليون ريال في الفترة المماثلة من العا  الماضي بانخفاض  996مقابل 

مقارنة بالرباع الامامااثال مان  7112أرجعت الشركة االرتفاع الطفيف خالل الربع الثاني من عا  

العا  السابق الى زيادة حصة ارباح شركة اس كاي ادفاانساد الاةاورياة. وأضاافات الشاركاة أن 

مقارنة بنفس الفترة مان الاعاا  السااباق ياعاود  7112االنخفاض في النصف االول من عا  

.            7112الى انخفااض حا ال الاماباياعاات والاتاوقاف الاماخاطاأل لا  فاي الارباع األول مان عاا  

أما بالمقارنة مع الربع السابق فقد زاد ح ل مبيعات الشاركاة بشاةال كابايار ماماا  اا ال فاي 

 ارتفاع صافي األرباح باالضافة إلى انخفاض أ عار اللقيل عن الربع السابق.

يوضح ال دول التالي التتيرات في متو أل أ عار اللاقايال والاباولاي باوربايالايان خاالل الارباع 

 الثاني للعا  ال الي مقارنة بالربع المماثل من العا  الماضي:

% ماقاارناة 11ملياون رياال بازياادة قادر اا  511عند  7112جاءت مبيعات الربع الثاني من عا  

% عان 16مليون ريال، فيما ارتافاعات باناساباة  615بالربع المماثل من العا  السابق والبالتة 

مليون ريال، بازياادة  13191ن و  7112الربع السابق. كما بلتت مبيعات النصف األول من عا  

 مليون ريال.  13191% مقارنة بالفترة نفسها من العا  السابق والتي بلتت 9.9قدر ا 

% ماقاارناة 7.7ملاياون رياال بااناخافااض  711حققت الشركة في الربع الثاني ربً ا إجمالًيا بلغ 

% ماقاارناة باالارباع السااباق، وياعاود  لا  إلاى 61بالربع المماثل من العا  السابق، وبارتفاع 

 ارتفاع ح ل المبيعات وارتفاع أ عار بيع البولي بروبلين مقارنة بالربع السابق.

% ماقاارناة باالارباع 71.9مالاياون رياال بااناخافااض  197بلغ الربح التشتيلي خالل الربع الثاني 

 % عن الربع السابق.  99المماثل من العا  السابق نظرًا الرتفاع ا عار اللقيل، وبارتفاع 

ملياون رياال وماتاو األ تاوقاعاات  142جاءت نتائج شركة المتقدمة أعلى من توقعاتنا البالتة 

% 11.6مليون ريال، ويعود  ل  إلى ارتفاع ح ل الاماباياعاات باماعادل  151الم للين والبالتة 

وت سن الةفاءة التشتيلية لدى الشركة، كما تضمنت نتائج الربع الثاني أرباًحا ناتا اة مان حصاة 

مالاياون رياال  11اال تثمار في شركة إس كي أدفانسد الم دودة في كوريا ال نوبية بقيماة 

 % عن الربع المماثل من العا  السابق. 71بزيادة 

بناًء على ما  بق نتوقع ا تمرار النمو في األرباح المشروط بت سن أ عار البولي باروبالايان 

وزيادة ح ل المبيعات معتمدا على االنخفاض المتوقع أل عار اللقيل. كما نعتقد بأن الشركاة 

ريال وعلي  ناباقاي تاقاياياماناا  9قادرة على اال تمرار في دفع توزيعات نقدية منتظمة ب دود 

 ريال مع التوصية بال ياد. 15لسهل الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عند 

 مشعل التيالن

 م لل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع ادارة االب اث :

 تركي فدعق

 مدير األب اث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 حياد التوصية

 15.11 القيمة العادلة )ريال(
 11.19 )ريال( 7112يوليو 11السعر كما في 

 %9.1 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2330 رمز تداول

 48.60 أ بوع )ريال( 67أعلى  عر لا 

 35.70 أ بوع )ريال( 67أدنى  عر لا 

 -4.8% التتير من أول العا 

 389 أشهر )ألف  هل( 9متو أل ح ل التداول لا 

 7,296 الر ملة السوقية )مليون ريال(

 1,946 الر ملة السوقية )مليون دوالر(

 164.0 األ هل المصدرة )مليون  هل(

  %(6كبار المسا مين )أكثر من 

 %2.96 شركة البولي بروبلين الوطنية الم دودة

 %5.92 المؤ سة العامة للتأمينات االجتماعية

 7111A 7116A 7115A 7112E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيم  المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 4.99 9.17 9.15 9.11 واال تهالك واإلطفاء والزكاة

 9.16 9.49 9.52 7.49 قيم  المنشأة /االيرادات

 11.55 11.55 11.96 11.96 مضاعف الرب ية

%6.9 عائد األرباح  6.4%  5.1%  5.9%  

 7.59 7.41 9.11 9.64 مضاعف القيمة الدفترية

 9.57 9.94 9.64 7.41 النسبة ال ارية لألصول

%9.1 نمو االيرادات  -71.2%  -11.1%  11.1%  

 9.11 7.51 9.11 7.26 العائد على السهل

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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 مؤشر تداول  المتقدمة

 المصدر: تداول

 المصدر: القوائل المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية

 المصدر: القوائل المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية

 متو أل السعر  )دوالر/طن(
 Q2 

2017 

 Q2 

2016 
النمو 
 السنوي

 Q1 

2017 
النمو 
 الربعي

السعر 
 ال الي

%79 976 999 البروبان ) ارامةو(  154 16)% ) 916 

%14 595 471 بروبيلين ) آ يا(   492 (4)%  451 

%1 13199 13122 991 بولي بروبيلين )جنوب شرق آ يا(  1,112 (9)%  

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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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 نهائية للقوائل المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائل المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولةن ال تأثير من  ذا االختالف على النتي ة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائل المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة الدخل )مليون ريال(

 73966.7 73199.1 73922.1 93195.1 73246.5 مبيعات 

 13991.4 13149.1 13947.6 73112.1 13955.6 تةلفة المبيعات 

%21.51 نسبة تةلفة المبيعات من إجمالي المبيعات  52.17%  64.15%  66.91%  65.61%  

 19.2 19.4 11.5 16.5 16.9 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%1.5 نسبة البند السابق من إجمالي المبيعات  1.6%  1.4%  7.1%  7.1%  

 الربح قبل الفائدة واال تهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة 
  229.1 919.2 967.4 917.6 921.2 

%72.4  امش الربح قبل الفائدة واال تهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة   91.1%  11.1%  17.2%  11.1%  

 712.1 194.9 711.9 714.5 712.5 اال تهالك واإلطفاء

 252.9 211.7 217.6 296.1 656.6 الربح التشتيلي 

  51.41  12.77  1.11  72.19  1.11 دخل ا تثمار

(11.27) مصروفات التمويل  (19.77)  (12.97)  (99.52)  (97.17)  

(11.62)  1.92  5.12 أخرى   7.49  9.41  

 299.6 291.2 219.1 261.1 665.9 صافى الدخل 

%71.1 العائد على المبيعات   71.2%  91.1%  91.7%  99.9%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  571.1  169.1  46.1  441.1  619.9 النقدية

  174.6  115.2  171.9  179.9  116.7 المخزون 

  614.1  191.1  719.2  772.1  741.4 أخرى 

  13795.4  13151.1  167.991  13791.9  929.4 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  13461.4  13976.9  73129.121  73121.1  73157.5 صافى الموجودات الثابتة 

  7.2  9.6  6.1  14.1  61.1 موجودات غير ملمو ة 

  13759.2  13799.1  13777.4  922.5  1.9 ا تثمارات 

  151.1  157.1  75.1  74.7  97.2 اخرى

  93746.9  93991.1  93199.1  73699.9  73761.7 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  13647.1  13997.7  93445.1  93474.7  93776.1 إجمالي الموجودات 

            

  11.1  11.1  11.1  91.1  176.1 الدين قصير األجل والمست ق من الدين طويل األجل 

  96.1  45.7  95.4  114.1  164.7  مل دائنة 

  192.4  111.6  171.9  119.4  711.2 مصروفات مست قة 

  1.4  1.4  6.4  1.2  9.5 توزيعات أرباح مست قة 

  71.4  71.4  19.5  71.9  1.1 أخرى 

  759.4  791.1  749.1  972.7  142.6 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  999.7  13114.2  13114.9  13142.2  166.1 دين طويل األجل

  26.91  51.12  16.29  95.71  74.19 مطلوبات غير جارية 

  93792.4  93174.2  73619  73922.1  73761.1 حقوق المسا مين 

  13647.1  13997.7  93445.1  93474.7  93776.1 إجمالي المطلوبات وحقوق المسا مين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة التدفقات النقدية

  492.2  241.6  411.1  997.1  251.2 التدفقات النقدية من األنشطة التشتيلية

(654.9) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (97.4)  (677.2)  (699.2)  (579.9)  

(111.7) التدفقات النقدية من األنشطة اال تثمارية  (669.7)  (13171.4)  172.7  (111.2)  

(299.1)  911.1  41.5 التتير في النقد  954.1  152.1  

  571.1  169.1  46.1  441.1  619.9 النقد والمراب ات في نهاية الفترة
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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

الوة على  ل ، يقو  نظا  التقييل وع تستخد  البالد المالية  يةل التقييل الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الةمية والةيفية التي ي معها الم للون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األ هل المتطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على  عر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي ن دد ا، وإمةانية الصع

 %.11القيمة العادلة تزيد على السعر ال الي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.11القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر ال الي بأقل من    حياد:

 %.11القيمة العادلة تقل عن السعر ال الي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لل يتل ت ديد قيمة عادلة النتظار مزيد من الت ليل أو البيانات أو قوائل مالية تفصيلية أو وجود تتيير جو ري في أداء الشركة أو تتير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أ باب أخرى خاصة بأب اث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلةتروني:

 9444 – 719 – 11 – 955+ اإلدارة العامة:

 1111 – 115 – 411 الهاتف الم اني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلةتروني:

 6280 – 290 – 11 – 955+   اتف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األب اث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللةتروني:

 6250 – 290 – 11 – 955+   اتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبةة:

 

  إدارة الو اطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلةتروني:

 6230 – 290 – 11 – 955+   اتف:

 

 المصرفية اال تثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلةتروني:

 6256 – 290 – 11 – 955+   اتف:

 إخالء المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لاماابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن م توى المعلومات المذكورة في  ذا التقرير ص ي ة ودقيقة ومع  ل  فإن شركة الباالد ا

 .عن  ل  ة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن م تويات التقرير وال يت ملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة  مان ال ي وز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إر ال  ذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن  ذه المعلومات ال تشةل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخا  قرار ا تثماري.

 .يعتبر أي إجراء ا تثماري يتخذه المستثمر بناًء على  ذا التقرير  واًء كان كليًا أو جزئيًا  و مسؤوليت  الةاملة وحده

ساتاشاار ا اتاثامااري ماؤ ال قابال ى مليس الهدف من  ذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمةن أن يت قق مستقبال. لذل  فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 .اال تثمار في مثل  ذه األدوات اال تثمارية

 ت تفظ شركة البالد المالية ب ميع ال قوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 14111–92تصريح  يئة السوق المالية رقل 

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

