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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 7102أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للربع الثالث منن عنا  

% عنن    01منلنينون رينال بنار ن ناع  021مليون ريال منقنابن   712حيث حققت صافي ربح قدره 

% مقارنة بالربع السابق الني  كناننت أربناحن  2الربع المماث  من العا  السابق، وار  اع بنسبة 

 174مليون ريال منقنابن   172مليون ريال، وبناء علي  بلغ الربح الصافي للتسعة اشهر  01491

 %9  1910مليون ريال في ال ترة المماثلة من العا  الماضي بار  اع 

مقارنة بالربع المماث  منن  7102أرجعت الشركة االر  اع في االرباح خالل الربع الثالث من عا  

(9 وأضافت الشنركنة أن االننضن نا  SK Advanced العا  السابق الى زيادة حصة ارباح شركة )

في االرباح التشغيلية يعود الى انض ا  حجم المبيعات والتوقف المضطط ل  فني النننصنف 

9  أما بالمقارنة مع الربع السابق فقد زاد حنجنم منبنينعنات الشنركنة بشن ن  7102األول من عا  

كبير مما ساهم في ار  اع صافي األرباح في حين أن ار  اع أسعار اللقنينم عنن أسنعنار النربنع 

 السابق قل  من ربحية الشركة9 

يوضح الجدول التالي التغيرات في متوسط أسعار اللنقنينم والنبنولني بنروبنينلنينن خنالل النربنع 

 الثالث للعا  الحالي مقارنة بالربع المماث  من العا  الماضي:

% منقنارننة 02ملنينون رينال بنةينادة قندرهنا  000عند  7102جاءت مبيعات الربع الثالث من عا  

% عن الربنع 7مليون ريال، فيما ار  عت بنسبة  172بالربع المماث  من العا  السابق والبالغة 

مليون رينال، بنةينادة قندرهنا  04242السابق9 كما بلغت مبيعات التسعة الشهر لهيا العا  نحو 

 مليون ريال9  04101% مقارنة بن س ال ترة من العا  السابق والبالغة 00922

% منقنارننة       7منلنينون رينال بناننضن نا   777حققت الشركة في الربع الثالث ربًحا إجمالًينا بنلنغ 

% مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك إلنى ار ن ناع 0بالربع المماث  من العا  السابق، وبار  اع 

 حجم المبيعات وار  اع أسعار بيع البولي بروبلين مقارنة بالربع السابق9

% عن النربنع النمنمناثن  0مليون ريال بانض ا   011كما بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثالث 

 % عن الربع السابق9  091من العا  السابق نظرًا الر  اع اسعار اللقيم، وبار  اع 

ملينون رينال ومنتنوسنط  نوقنعنات  012جاءت نتائج شركة المتقدمة أعلى من  وقعا نا البالغة 

% 0191مليون ريال، ويعود ذلك إلى ار  اع حنجنم النمنبنينعنات بنمنعندل  012المحللين البالغة 

و حسن ال  اءة التشغيلية لدى الشركة، كما  ضمنت نتائج الربع الثالث أرباًحا نا نجنة منن حصنة 

منلنينون رينال  74االستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية بقيمنة 

% عن الربع المماث  من العا  السابق، لتنبنلنغ اربناح النتنسنعنة اشنهنر منن اسنتنثنمنار 01بةيادة 

 مليون ريال9  11نحو  7102الشركة في كوريا لعا  

(  تج  الصين الى االكتن ناء النيا ني عنلنى النبنروبنلنينن وعند  االسنتنينراد IHS Markitووفقًا لن )

، لنيا ننعنتنقند بن ن ذلنك منن أهنم النتنحندينات النتني سنتنواجن  الشنركنة فني 7170بحلول عا  

المستقب 9 وعلى صعيد أسعار اللقيم فإن استمرار ار  اع االسنعنار سنوح ينحند منن ربنحنينة 

 الشركة للربع الرابع من هيا العا 9 

رينال  1نعتقد ب ن الشركة قادرة على االستمرار في دفع  وزيعنات ننقندينة منننتنظنمنة بنحندود 

 ريال9 41ريال إلى  40وعلي  نرفع  قييمنا لسهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات من 

 مشع  الغيالن

 محل  مالي

MHAlghaylan@albilad-capital9com 

 

 للتواص  مع ادارة االبحاث :

  ركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital9com 

 

 حياد التوصية

 41911 القيمة العادلة )ريال(

 40917 )ريال( 7102أكتوبر  4السعر كما في 

 091% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 71119SE رمة  داول

 42901 أسبوع )ريال( 17أعلى سعر لن 

 12911 أسبوع )ريال( 17أدنى سعر لن 

 -091% التغير من أول العا 

 717 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لن 

 14110 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 74401 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 010921 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %2911 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة

 %0912 المؤسسة العامة للت مينات االجتماعية

 7104A 7101A 7100A 7102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 
قيم  المنش ة /الربح قب  مصروفات التموي  

 2940 1907 1900 1900 واالستهالك واإلط اء والةكاة

 1940 1921 1902 7921 قيم  المنش ة /االيرادات

 01922 00900 00911 00911 مضاعف الربحية

%191 عائد األرباح  192%  091%  091%  

 7907 7920 1941 1912 مضاعف القيمة الدفترية

 1912 1912 1912 7920 النسبة الجارية لألصول

%191 نمو االيرادات  -7092%  -0191%  0090%  

 1911 7901 1911 7921 العائد على السهم

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 العائد على المبيعات المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة،  قديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة،  قديرات أبحاث البالد المالية

 متوسط السعر  )دوالر/طن(
 Q1 

7102 

 Q1 

7100 
النمو 
 السنو 

 Q7 

7102 
النمو 
 الربعي

السعر 
 الحالي

%11 711 411 البروبان ) ارام و(  111 01%  421 

%00 221 210 بروبيلين ) آسيا(   270 1%  141 

%1 04114 04071 04011 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(  04122 4%  

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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 نهائية للقوائم المالية9ال قد  ضتلف طريقة عر  بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي  تبعها الشركة9 ول ن ال   ثير من هيا االختالح على النتيجة

A ،فعلية :E ،قديرية  :F9متوقعة : 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما  م عر  القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية9 7102* م  غيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عا  

 المصدر: القوائم المالية للشركة،  قديرات أبحاث البالد المالية

 *7101A 7104A 7101A 7100A 7102E قائمة الدخ  )مليون ريال(

 7412291 7401194 7412291 1411094 7422190 مبيعات 

 0410092 0402191 0412791 7414290 0410091   ل ة المبيعات 

%21901 نسبة   ل ة المبيعات من إجمالي المبيعات  02947%  12900%  11911%  11912%  

 1191 4192 4090 4190 4191 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%090 نسبة البند السابق من إجمالي المبيعات  091%  092%  791%  491%  

 الربح قب  ال ائدة واالستهالك واإلط اء والضرائب والةكاة 
  22190 14192 11792 10791 10192 

%7292 هامش الربح قب  ال ائدة واالستهالك واإلط اء والضرائب والةكاة   1090%  4190%  4792%  4190%  

 71294 01291 70191 71290 71290 االستهالك واإلط اء

 21294 20497 24791 21190 10191 الربح التشغيلي 

  01921  42977  1911  72911  1911 دخ  استثمار

(04927) مصروفات التموي   (01977)  (02917)  (11902)  (17947)  

(00912)  0912  0912 أخرى   7921  1921  

 21190 21192 20191 21091 11091 صافى الدخ  

%7191 العائد على المبيعات   7492%  1191%  1497%  1197%  

      

 7101A 7104A 7101A 7100A 7102E قائمة المركة المالي )مليون ريال(

  10294  41191  2191  22491  14191 النقدية

  07192  00092  07491  07191  04197 المضةون 

  11191  41094  74192  77291  72492 أخرى 

  0471091  0410090  4179111  0471491  12192 إجمالي األصول قصيرة األج  

            

  0411190  0417191  740219020  7402191  7400790 صافى الموجودات الثابتة 

  792  191  190  0290  1491 موجودات غير ملموسة 

  0410494  0471194  0477792  12290  091 استثمارات 

  00491  00794  7091  7297  1792 اخرى

  1411197  1411090  1441190  7411191  7471097 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  4411090  4411797  1422090  1427297  1477191 إجمالي الموجودات 

            

  0191  4191  4191  1191  07191 الدين قصير األج  والمستحق من الدين طوي  األج  

  1091  2097  1092  00294  01297 ذمم دائنة 

  01190  04091  07191  04192  71192 مصروفات مستحقة 

  492  492  192  492  190  وزيعات أرباح مستحقة 

  7092  7092  0190  7491  191 أخرى 

  72790  71494  72190  17297  42291 مطلوبات قصيرة األج  

            

  11197  0411292  0414291  0412292  41191 دين طوي  األج 

  21911  01942  41921  10974  72941 مطلوبات غير جارية 

  1471191  1417292  74111  7412291  7471490 حقوق المساهمين 

  4411090  4411797  1422090  1427297  1477191 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7101A 7104A 7101A 7100A 7102E قائمة التدفقات النقدية

  17291  22191  24494  11790  20092 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(10291) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (1792)  (17792)  (11192)  (01292)  

(00097) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (11197)  (0407192)  07297  (71192)  

(21191)  14190  2090 التغير في النقد  10291  00494  

  10294  41191  2191  22491  14191 النقد والمرابحات في نهاية ال ترة
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقو  نظا  التقييم وع  ستضد  البالد المالية هي   التقييم الضاص بها من ثالث طبقات و عتمد التوصيات على البيانات ال مية وال ي ية التي يجمعها المحللون9

 الهبوط9/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإم انية الصع

 %019القيمة العادلة  ةيد على السعر الحالي ب كثر من   :زيادة المراكز

 %019القيمة العادلة  ةيد أو  ق  عن السعر الحالي ب ق  من    حياد:

 %019القيمة العادلة  ق  عن السعر الحالي ب كثر من   تخفيض المراكز: 

وح ظر لم يتم  حديد قيمة عادلة النتظار مةيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية   صيلية أو وجود  غيير جوهر  في أداء الشركة أو  غير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة ب بحاث البالد المالية9

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital9com البريد االل تروني:

 1222 – 711 – 00 – 100+ اإلدارة العامة:

 1110 – 000 – 211 الها ف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital9com البريد االل تروني:

 0721 – 711 – 00 – 100+  ها ف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital9com البريد اإلل تروني:

 0711 – 711 – 00 – 100+  ها ف:

 capital9com/research-www9albilad الموقع على الشب ة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital9com البريد االل تروني:

 0711 – 711 – 00 – 100+  ها ف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment9banking@albilad-capital9com البريد االل تروني:

 0710 – 711 – 00 – 100+  ها ف:

 إخالء المسؤولية

لنينة ومندينرينهنا ومنوظن نينهنا ال لنمنابيلت شركة البالد المالية أقصى جهد للت كد من أن محتوى المعلومات الميكورة في هيا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البنالد ا

 9عن ذلكجة يقدمون أ  ضمانات أو  عهدات صراحة أو ضمنًا بش ن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  مسؤولية قانونية نا 

األغنرا  دون النمنوافنقنة النضنطنينة  منن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة  وزيع أو إرسال هيا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شضص آخر أو نشره كليًا أو جنةئنينًا أل  غنر  

  9المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه ب ن هيه المعلومات ال  ش    وصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ال ضاذ قرار استثمار 9

 9يعتبر أ  إجراء استثمار  يتضيه المستثمر بناًء على هيا التقرير سواًء كان كليًا أو جةئيًا هو مسؤوليت  ال املة وحده

سنتنشنار اسنتنثنمنار  منؤهن  قنبن  ى مليس الهدح من هيا التقرير أن يستضد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يم ن أن يتحقق مستقبال9 ليلك فإننا ننننصنح بنالنرجنوع إلن

 9االستثمار في مث  هيه األدوات االستثمارية

  حت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المر بطة بهيا التقرير9

 

 12011–12 صريح هيئة السوق المالية رقم 

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

