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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج الماليةة اوولةيةة لةلةربةع الةرابةع مةن عةا  

% عن الربع الةمةمةامة  مةن 44مليون ريال بارتفاع  701حيث حققت صافي ربح قدره  7102

 7102% عن الربع السةابةقو وبةنةاي عةلةيةأ بةلةاةت أربةا  الةعةا  0014العا  السابق وبارتفاع 

 %7151بارتفاع  7105مليون ريال لعا   203مليون ريال مقاب   230الصافية مبلغ 

% عن الربع الممةامة  7317مليون ريال بارتفاع  091بلات اوربا  االجمالية في الربع الرابع  

 7102% عن الربع السابق 1 وبلغ إجمالي اوربا  لعا  011من العا  السابقو وبانخفاض بة 

 1 7105% عن العا  313مليون ريال بانخفاض  251مبلغ 

% مةقةارنةة بةالةربةع 7419مةلةيةون ريةال بةارتةفةاع  015بلغ الربح التشايلي خالل الربع الرابع 

بةلةغ  7102% عن الربع السابقو وبنهاية العةا  417الممام  من العا  السابقو وبانخفاض 

 1 7105% عن العا  311مليون ريال بانخفاض  204الربح التشايلي 

% عةن 214مليةون ريةال بةارتةفةاع   52214بلات مبيعات شركة المتقدمة في الربع الرابع   

مبلغ وقدره   7102الربع الممام  من العا  السابقو بينما بلغ إجمالي مبيعات الشركة لعا  

 % عن العا  السابق1 01مليون ريال بانخفاض بنسبة  7.03914

% 013بةنةسةبةة  7102تراجع متوسط أسعار اللقيم )البروبان( خةالل الةربةع الةرابةع مةن عةا  

% مقارنة بالربع السةابةق1 و 75مقارنة بالربع الممام  من العا  السابق بينما ارتفع بنسبة 

% عن الربع الممام  من العا  السابق وبنسبة 0713ارتفعت اسعار البولي بروبلين بنسبة 

% عن الربع السابق1 وبذلك اتسع الفارق بين اسعار البولي بروبليةن واسةعةار الةلةقةيةم 317

مقارنة بالربع الممام  من الةعةا  السةابةق بة ةدو   7102)البروبان( في الربع الرابع من عا  

  والر و وأ ى ذلك لت سن هامش إجمالي الربح للشركة 1 234

مليون ريال وأعلى من مةتةوسةط  092جايت نتائج شركة المتقدمة مقاربة لتوقعاتنا البالاة 

مليون ريال1 نعتقد بأن ارتةفةاع اربةا  الشةركةة يةعةو  إلةى  09114توقعات الم للين البالاة 

زيا ة حجم الكميات المباعة وارتفاع اسعار البولي بروبلينو باإلضافةة إلةى اوربةا  الةنةاتةجةة 

 7419من االستثمار في شركة إس كي أ فانسد الم دو ة في كةوريةا الةجةنةوبةيةة بةقةيةمةة 

 مليون ريال 1

ريال  715نعتقد بأن الشركة قا رة على االستمرار في  فع توزيعات نقدية منتظمة ب دو  

ريةال  42سنويًاو وعليأ نرى أن القيمة العا لة لسهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات عةنةد 

 مع التوصية بال يا 1

 تركي فدعق

 مدير اوب اث والمشورة

TFadaak@albilad-capital1com 

 م مد الاالبي

 م ل  مالي

Malghalbi@albilad-capital1com 

 

 

 حياد التوصية

 42111 القيمة العا لة )ريال(
 42134 )ريال( 7102يناير  4السعر كما في 

 %711 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 73311SE رمز تداول

 41121 أسبوع )ريال( 57أعلى سعر لة 

 72121 أسبوع )ريال( 57أ نى سعر لة 

 3135% التاير من أول العا 

 237 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لة 

 9.314 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 7.410 الرسملة السوقية )مليون  والر(

 09212 اوسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 %2195 شركة البولي بروبلين الوطنية الم دو ة

 %2132 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 7104A 7105A 7102A 7102E  يسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمأ المنشأة /الربح قب  مصروفات التموي  
 9122 01170 1171 1105 واالستهالك واإلطفاي والزكاة

 3192 4137 3179 7153 قيمأ المنشأة /االيرا ات

 07172 03130 01121 01104 مضاعف الرب ية

%215 عائد اوربا   215%  513% 513% 

 3104 3147 3113 3171 مضاعف القيمة الدفترية

 3110 7123 0121 3122 النسبة الجارية لألصول

%911 نمو االيرا ات  -7012%  -0111% 217% 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


 7102يناير  5

2  

APPC AB - 2330.SE 

 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 7103A 7104A 7105A 7102A 7102F قائمة الدخ  )مليون ريال(

 7.772 7.039  7.322  3.132  7.212 إجمالي االيرا ات 

 0.711 -  0.313  7.142  0.922 تكلفة المبيعات

 52 - 40 45 45 المصروفات العمومية واال ارية ومصروفات البيع والتوزيع

 933 - 954 945 224 الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفاي والزكاة

%71 هامش الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفاي والزكاة  30%  41%  - 40%  

 094 - 700 719 719 االستهالكات واإلطفايات

 239 204 243 235 522 الربح التشايلي

 71 - 01 03 05 صافى مصاريف التموي 

(5) 7 2 أخرى  - 25 

 220 230 203 250 552 صافي الدخ  

%71 العائد على المبيعات  75%  31%  34%  34%  

 3112 3120 3127 3117 7113 رب ية السهم

      

 7103A 7104A 7105A 7102A 7102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 515 -  15  114  544 النقدية واستثمارات قصيرة اوج 

 751 -  777  091  722 ذمم مدينة 

 071 -  074  073  045 المخزون 

  70 -  77  79  02 أخرى 

 913 -  453  0.734  927 إجمالي اوصول قصيرة اوج  

          

 7.199 -  7.029  7.021  7.023 صافى الموجو ات الثابتة

  5 -  5  01  52 موجو ات غير ملموسة

  72   72  71  79 أخرى

 3.322 -  3.433  7.594  7.750 إجمالي الموجو ات طويلة اوج  

 4.729 -  3.112  3.171  3.773 إجمالي الموجو ات 

          

 717 -  701  720  352 ذمم  ائنة 

  35 -  25  52  079 أخرى 

 732 -  713  372  415 مطلوبات قصيرة اوج  

          

  991 -  0.141  0.111  455  ين طوي  اوج  وصكوك

  23 -  42  32  71 مطلوبات غير جارية 

 7.920 -  7.519  7.322  7.754 حقوق المساهمين

 4.729 -  3.112  3.171  3.773 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 نهائية للقوائم المالية1ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة1 ولكن ال تأمير من هذا االختالف على النتيجة

A فعليةو :E تقديريةو :F1متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركةو تقديرات أب اث البال  المالية
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 شر  نظا  التصنيف في البال  المالية

الوة على ذلكو يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البال  المالية هيك  التقييم الخاص بها من مالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الم للون1

 الهبوط1/و لدينا بإ راج اوسهم الماطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًي على سعر اإلغالق و والقيمة العا لة التي ن د هاو وإمكانية الصع

 %011القيمة العا لة تزيد على السعر ال الي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %011القيمة العا لة تزيد أو تق  عن السعر ال الي بأق  من    حياد:

 %011القيمة العا لة تق  عن السعر ال الي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم ت ديد قيمة عا لة النتظار مزيد من الت لي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجو  تايير جوهري في أ اي الشركة أو تاير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأب اث البال  المالية1

 

 البال  المالية
 

 خدمة العمالي
 clientservices@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 9111 – 713 – 00 – 922+ اإل ارة العامة:

 1110 – 002 – 111 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إ ارة اوصول
 abicasset@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 2711 – 791 – 00 – 922+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إ ارة اوب اث والمشورة
 research@ albilad-capital1com البريد اإللكتروني:

 2751 – 791 – 00 – 922+  هاتف:

 capital1com/research-www1albilad الموقع على الشبكة:

 

  إ ارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 2731 – 791 – 00 – 922+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment1banking@albilad-capital1com البريد االلكتروني:

 2752 – 791 – 00 – 922+  هاتف:

 إخالي المسؤولية

لةيةة ومةديةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال لةمةابذلت شركة البال  المالية أقصى جهد للتأكد من أن م توى المعلومات المذكورة في هذا التقرير ص ي ة و قيقة ومع ذلك فإن شركة البةال  ا

 1عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن م تويات التقرير وال يت ملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

اوغةراض  ون الةمةوافةقةة الةخةطةيةة  مةن ال يجوز إعا ة نسخ أو إعا ة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة وي شخص آخر أو نشره كليًا أو جةزئةيةًا وي غةرض 

  1المسبقة من شركة البال  المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشك  توصية بشراي أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري1

 1يعتبر أي إجراي استثماري يتخذه المستثمر بناًي على هذا التقرير سواًي كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليتأ الكاملة وحده

سةتةشةار اسةتةثةمةاري مةؤهة  قةبة  ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراي آخر يمكن أن يت قق مستقبال1 لذلك فإننا نةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 1االستثمار في مث  هذه او وات االستثمارية

 ت تفظ شركة البال  المالية بجميع ال قوق المرتبطة بهذا التقرير1

 11011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

