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 قطاع البتروكيماويات

 المتقدمة

 8162أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للللربلع اللرابلع ملن علا  

% علن    01مليون ريلال بلافلضل لا   812مليون ريال مقابل  61302حيث حققت صافي ربح قدره 

% مقارفة بالربع السابق الذي كافت أربلاحل  00الربع المماثل من العا  السابق، وافض ا  بنسبة 

مللليلون ريلال ملقلارفلة  13606مليون ريال، وبناء علي  بلغ اللربلح السلنلوي، ملبلللغ وقلدره  6.400

 %0 64،مسجال افض ا  بنسة   8161مليون ريال خالل عا   238بلصافي ربح  

أرجعت الشركة االفض ا  في االرباح خالل العا  و الربع الرابع الى ارت اع تكل ة الللقليلش بشلكلل 

%0 فضلال علن 21% و البروبلليلن بلملقلدار 3208رئيسي ، حيث ارت عت تكل ة غاز البروبان بنحو 

ارت اع تكل ة االفتاج بسبب فلالايلة اللعلملر االفلتلراةلي للللملالت اللملحل لعت للللتلحلول فلي مصلنلع 

 البروبلين0 

يوةح الجدول التالي التغيرات في متوسط أسعار اللقيش والبولي بروبيلين خلالل اللربلع اللرابلع 

 :8162مقارفة بالربع السابق من عا   8162لعا  

% ملقلارفلة 66مللليلون ريلال بلعيلالت قلدر لا  13204عند  8162جاءت مبيعات الربع الرابع من عا  

% عن الربع 3مليون ريال، فيما ارت عت بنسبة  02104بالربع المماثل من العا  السابق والبالغة 

% ملقلارفلة 6600مليون ريلال، بلعيلالت قلدر لا  88320فحو  8162السابق0 كما بلغت مبيعات عا  

 مليون ريال0  88632بن س ال ترت من العا  السابق والبالغة 

لا بلللغ  لا مجلملالليا % ملقلارفلة       33مللليلون ريلال بلافلضل لا   603حققت الشركة في الربع الرابع ربلحا

 % مقارفة بالربع السابق0 36بالربع المماثل من العا  السابق،وبإفض ا  

% علن اللربلع 32مليون ريال خالل الربع الرابع بافض ا   66008سجلت الشركة ربحاا تشغيلياا بلغ  

% عن الربع السابق0 وعلى 46المماثل من العا  السابق فظراا الرت اع اسعار اللقيش، وبإفض ا  

مللليلون ريلال  28206مليون ريال مقارفة بلل  16.02المستوى السنوي ، بلغ الربح التشغيلي فحو 

 %0 34%مقارفة بل 81، وعلي  تراجع  امش الربح التشغيلي ملى 8161في عا  

تتج  الصين الى وةع قيول على مصافع البوليمرات للللحلد ملن االفلبلعلاثلات اللملوللوثلة للللالواء 

والذي سيدفع بالطلب على منتجات البوليمرات بشكل عا ، حيث ملن اللملتلوقلع ارتل لاع وارلات 

الصين من تلك المنتجات0 بالمقابل من الصعب تععيع امدالات البروبان فظراا لطبيعت  المشتقلة 

من الغاز الطبيبعي، مما افعكس على اسعار اللبلروبلان واللتلي ارتل لعلت بشلكلل ملللحلو  خلالل 

0 الجدير بالذكر أن الشركة تحصل على لعش حلكلوملي علللى أسلعلار 8162النصف الثافي من عا  

 %، مما سيضضف من أثر ذلك اإلرت اع810البروبان بمعدل 

مللليلون ريلال وملتلوسلط تلوقلعلات  6.1جاءت فتائج شركة المتقدمة اقل من توقعاتنا البالغة 

مليون ريال8 والذي يعول بشكل رئليلسلي مللى االرتل لاع اللملللحلو  فلي  621المحللين البالغة 

 ( خسارت خالل الربع األخير من العا SK Advanced0سعر اللقيش فضالا عن تسجيل شركة )

عط اا على ما سبق فتوقع استمرار ارت اع اسعار اللقيش والذي سيحد ملن ربلحليلة الشلركلة خلالل 

ريلال، وذللك  42ريال ملى  .4ال ترت المقبلة، وعلي  قمنا بتض يض تقييمنا لساش المتقدمة من 

بعد مراجعة تقديراتنا أللاء الشركلة لللل لتلرت اللملقلبلللة ملع األخلذ فلي االعلتلبلار أعلملال الصليلافلة 

مما سوف يضغط عللى  لواملش اللربلحليلة خلالل  8162المتوقعة خالل النصف األول من عا  

تلك ال ترت0  من جافب أخر، فعتقد بأن الشركة قالرت على االستمرار في لفلع تلوزيلعلات فلقلديلة 

 ريال0 3منتظمة بحدول 

 مشعل الغيالن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital0com 

 

 للتواصل مع الارت االبحاث :

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورت

TFadaak@albilad-capital0com 

 

 حياد التوصية

 القيمة العاللة )ريال(
42011 

 
  .4303 )ريال( 8162 60السعر كما في يناير 

 %2038 العائد المتوقع

  بيافات الشركة

 83310SE رمع تداول

 42041 أسبوع )ريال( 08أعلى سعر لل 

 460.1 أسبوع )ريال( 08ألفى سعر لل 

 -006% التغير من أول العا 

 824 أشار )ألف ساش( 3متوسط حجش التداول لل 

 .2803 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 88822 الرسملة السوقية )مليون لوالر(

 .6.102 األساش المصدرت )مليون ساش(

  %(0كبار المسا مين )أكثر من 

 %20.0 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدولت

 %1032 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8160A 8161A 8162E 8162F ليسمبر  -فااية العا  المالي 

قيم  المنشأت /الربح قبل مصروفات التمويل 
 014. 61031 064. 062. واالستاالك واإلط اء والعكات

 3060 3003 30.1 3012 قيم  المنشأت /االيرالات

 660.2 63003 .6601 660.2 مضاعف الربحية

%002 عائد األرباح  101%  100%  10.%  

 8021 8022 8028 3041 مضاعف القيمة الدفترية

 3080 3002 ..30 .300 النسبة الجارية لألصول

%8602- فمو االيرالات  -6101%  6600%  6106%  

 3011 8021 8011 3011 العائد على الساش

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائش المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالل المالية

 المصدر: القوائش المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالل المالية

 متوسط السعر  )لوالر/طن(
Q4 

8162 

Q4 

8161 
النمو 
 السنوي

 Q3 

8162 
النمو 
 الربعي

السعر 
 الحالي

%86 401 - - 041 البروبان ) ارامكو(  0.1 

%3 2.1 - - 81. بروبيلين ) آسيا(   .20 

%4 68680 - - 68624 68881 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(  

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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 ناائية للقوائش المالية0ال قد تضتلف طريقة عر  بيافات القوائش المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعاا الشركة0 ولكن ال تأثير من  ذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F0متوقعة : 

 في ةوء معايير المحاسبة الدولية بينما تش عر  القوائش المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعولية0 8162*تش تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنول عا  

 المصدر: القوائش المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالل المالية

 8164A 8160A 8161A 8162A 8162F قائمة الدخل )مليون ريال(

 8818006 8832400 8863.04 8832201 3813104 مبيعات 

 6802201 6840801 6862301 6832800 8814206 تكل ة المبيعات 

%12048 فسبة تكل ة المبيعات من مجمالي المبيعات  02061%  00031%  110.8%  11012%  

 63403 66200 4302 4601 4001 المصروفات العمومية وااللارية ومصروفات البيع والتوزيع

%600 فسبة البند السابق من مجمالي المبيعات  602%  801%  001%  006%  

 الربح قبل ال ائدت واالستاالك واإلط اء والضرائب والعكات 
  .4302 .0802 .6800 26300 .6302 

%3606  امش الربح قبل ال ائدت واالستاالك واإلط اء والضرائب والعكات   4106%  4802%  3406%  3402%  

 81801 .6.30 6.203 86103 81201 االستاالك واإلط اء

 .2660 16.01 26408 24800 23006 الربح التشغيلي 

  4.061  42012  42088  1011  .8201 لخل استثمار

(63088) مصروفات التمويل  (620.8)  (33012)  (31003)  (33010)  

(66002)  60.2 أخرى   802.  62020  1083  

 26802 13606 23102 26301 20601 صافى الدخل 

%8402 العائد على المبيعات   3101%  3408%  8100%  8206%  

      

 8164A 8160A 8161A 8162A 8162F قائمة المركع المالي )مليون ريال(

  02203  48606  40301  2001  22401 النقدية

  64200  63106  66102  68403  68303 المضعون 

  .0100  06102  4.604  84302  88201 أخرى 

  688.602  6811602  6811606  1..4080  6883403 مجمالي األصول قصيرت األجل 

            

  6828302  68.8301  .68.800  8862.0626  8862101 صافى الموجولات الثابتة 

  808  802  300  006  6206 موجولات غير ملموسة 

  6838202  6831.06  6883.04  6888802  32201 استثمارات 

  61001  61401  61804  8101  8208 اخرى

  3838104  383.202  3833606  3843306  .880.30 مجمالي الموجولات طويلة األجل 

  4816806  4841102  483.808  3822106  3828208 مجمالي الموجولات 

            

  01...  6101  4101  4101  3101 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  61103  101.  2108  102.  66204 ذمش لائنة 

  60301  63.00  64600  .6810  64.02 مصروفات مستحقة 

  402  402  402  002  402 توزيعات أرباح مستحقة 

  8602  8602  8602  6.01  8403 أخرى 

  6882108  82802  8.404  82306  38208 مطلوبات قصيرت األجل 

            

  101  08...  6811202  6814203  6812202 لين طويل األجل

  1062.  20031  11042  40023  31084 مطلوبات غير جارية 

  3883002  3866304  3818202  .8801  8832201 حقوق المسا مين 

  4816806  4841102  483.808  3822106  3828208 مجمالي المطلوبات وحقوق المسا مين 

      

 8164A 8160A 8161A 8162A 8162F قائمة التدفقات النقدية

  23100  .2120  22100  24404  3806. التدفقات النقدية من األفشطة التشغيلية

(3802) التدفقات النقدية من األفشطة التمويلية  (08802)  (03.02)  (28201)  (0..0.)  

(00.08) التدفقات النقدية من األفشطة االستثمارية  (6868102)  68208  (86401)  (2404)  

(01..2)  34106 التغير في النقد  31201  (62401)  60108  

  02203  48606  40301  2001  22401 النقد والمرابحات في فااية ال ترت
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 شرح فظا  التصنيف في البالل المالية

الوت على ذلك، يقو  فظا  التقييش وع تستضد  البالل المالية  يكل التقييش الضاص باا من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيافات الكمية والكي ية التي يجمعاا المحللون0

 الابوط0/وللدينا بإلراج األساش المغطات ةمن محدى مناطق التوصية التالية بناءا على سعر اإلغالق ، والقيمة العاللة التي فحدل ا، وممكافية الصع

 %610القيمة العاللة تعيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %610القيمة العاللة تعيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %610القيمة العاللة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لش يتش تحديد قيمة عاللة الفتظار معيد من التحليل أو البيافات أو قوائش مالية ت صيلية أو وجول تغيير جو ري في ألاء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالل المالية0

 

 البالل المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital0com البريد االلكتروفي:

 222. – 813 – 66 – 11.+ اإللارت العامة:

 1116 – 661 – 211 الااتف المجافي:

 
 
 
 

 ملارت األصول
 abicasset@albilad-capital0com البريد االلكتروفي:

 1821 – 8.1 – 11 – 966+   اتف:

 
 

 

 
 
 

 ملارت األبحاث والمشورت
 research@ albilad-capital0com البريد اإللكتروفي:

 1801 – 8.1 – 11 – 966+   اتف:

 capital0com/research-www0albilad الموقع على الشبكة:

 

  ملارت الوساطة
 abicctu@albilad-capital0com البريد االلكتروفي:

 1831 – 8.1 – 11 – 966+   اتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment0banking@albilad-capital0com البريد االلكتروفي:

 1801 – 8.1 – 11 – 966+   اتف:

 مخالء المسؤولية

لليلة وملديلريلالا وملوظل ليلالا ال للملابذلت شركة البالل المالية أقصى جاد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورت في  ذا التقرير صحيحة ولقيقة ومع ذلك فإن شركة البلالل ا

 0عن ذلكجة يقدمون أي ةمافات أو تعادات صراحة أو ةمناا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرت أو غير مباشرت أي مسؤولية قافوفية فات

األغلرا  لون اللملوافلقلة اللضلطليلة  ملن ال يجوز معالت فسخ أو معالت توزيع أو مرسال  ذا التقرير بطريقة مباشرت او غير مباشرت ألي شضص آخر أو فشره كلياا أو جلعئليلاا ألي غلر  

  0المسبقة من شركة البالل المالية

 كما فل ت االفتباه بأن  ذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التضاذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي مجراء استثماري يتضذه المستثمر بناءا على  ذا التقرير سواءا كان كلياا أو جعئياا  و مسؤوليت  الكاملة وحده

ا أو أي مجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال0 لذلك فإفنا فلنلصلح بلاللرجلوع ملل سلتلشلار اسلتلثلملاري ملؤ لل قلبلل ى مليس الادف من  ذا التقرير أن يستضد  أو يعتبر مشورت أو خيارا

 0االستثمار في مثل  ذه األلوات االستثمارية

 تحت ظ شركة البالل المالية بجميع الحقوق المرتبطة باذا التقرير0

 

 12611–32تصريح  يئة السوق المالية رقش 

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

