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"المتقدمة" عن النتائج المالٌة للنصؾ االول من عام  للبتروكٌماوٌات المتقدمة الشركةأعلنت 

لاير  ملٌون 993ملٌون لاير مقابل  913 مرحلٌة صافٌة حٌث حققت الشركة ارباح 7112

% عن النصؾ االول للعام الماضً. كما نمت أرباح الربع الثانً لعام 4.4بإنخفاض قدره 

 ،% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق1% مقارنة بالربع السابق و 35بنسبة  7112

مقارنة  7112االرتفاع الطفٌؾ فً أرباحها خالل الربع الثانً من عام أرجعت الشركة 

 عدة أسباب من أهمها:من العام السابق الى  بالربع المماثل

 عام من األول الربع فً له المخطط التوقؾ بسبب وذلك المبٌعات كمٌات فً انخفاض 

 .التشؽٌل كفاءة لتحسٌن استباقٌة بعملٌات القٌام بؽرض 7112

 المحدودة أدفانسد كً إس شركة فً االستثمار من الناتجة الشركة أرباح حصة زٌادة. 

شركة المتقدمة بأعلى من متوسط توقعات المحللٌن بالسوق بنسبة تجاوزت ال  أتت نتائج

نعتقد  ناأن اال السابق، بالربع مقارنة%3.5 بنسبة بروبلٌن البولً أسعار انخفاض % حٌث71

اضافة الى  ربعً أساس على%13 بنسبة ٌراداتاال نمو على حافظ المبٌعات حجم ارتفاعأن 

كانا عامالن رئٌسٌان % 14ٌجة تراجع اسعار البروبان بنسبة تنتحسن هوامش الربحٌة 

 الختالؾ التوقعات عن النتائج الفعلٌة.

 التشؽٌلوكفاءة  تالمبٌعات وزٌادة معدال ارتفاع نتٌجة ملٌون 514الشركة  ٌراداتبلؽت ا

. أٌام 4الى  11من  ٌناٌرالدورٌة فً شهر حٌث تمكنت الشركة من تقلٌل عدد أٌام الصٌانة 

 على%3.5 بنسبة بروبلٌن البولً أسعار انخفاض بٌعات معمتزامن هذا التحسن فً أحجام ال

من جهة  .التكالٌؾبخفض  ساهمتالتً  المخزون دورة تحسن كفاءة أن كما ربعً، أساس

حٌث  الحالً العام من الثالث الربع لخال العالمٌة البروبان أسعار تراجعٌ اخرى نتوقع أن

عام هو االعلى خالل  ح للشركة خالل الربع الثالث فً كلكان أداء هامش اجمالً الرب

 . الخمس سنوات السابقة

أمام الشركة فرصا كبٌرة للنمو فً السنوات القادمة من خالل االستمرار بتحسٌن هوامش 

من  الربحٌة ودخول أسواق جدٌدة كالسوق األفرٌقً واالستحواذ على حصة سوقٌة بالرؼم

جها وتشؽٌل مصانعها بالطاقة اوبٌع كامل انت وأوروبا والصٌن آسٌا شرق جنوب فًتواجدها 

االستٌعابٌة القصوى، كما توجهت الشركة مؤخرا بالبحث واالستحواذ والدخول فً شركات 

% من شركة التصنٌع 5فً استحواذها على حدث  امتعددة داخل وخارج المملكة كم

 وانتاج الهٌدروجٌن إلزالة الكورٌة، أولسان بمدٌنة مصنع نشاءإل% 74.3ومساهمتها بنسبة 

 الذي أكتمل فً الربع الثانً من العام الماضً. البروبٌلٌن مادة

وكفائة االدارة فً  للشركة التشؽٌلٌة عمالاأل قوة تؤكد الثانً للربع الجٌدة رباحبشكل عام األ

، كما أنه تشٌر التوقعات الى االستمرار فً نمو الطلب العالمً لمادة السٌطرة على التكالٌؾ

ذبذب أسعار مبٌعات الشركة والمحافظة تمما ٌقلل من خطر  7171حتى عام  بروبلٌن البولً

 .البروبانعلى هوامش ربح جٌدة مقارنة بسعر 

 النقدٌة التدفقات باستخدام نموذج باستخدام أوزان متساوٌة قمنا باالعتماد فً تقٌٌمنا للشركة

مضاعؾ القٌمة الدفترٌة ومكرر األرباح لنحصل على قٌمة عادلة للسهم عند والمخصومة 

  للسهم. لاير 43.41
 

 السنوٌة النتائج ملخص
 

 دٌسمبر فً المنتهٌة السنة
 (ملٌون)

 
 متوقع 4102 4102 4102 4102

 70714 2,139 2,377 3,036  إٌرادات

 294 234 784 780  اإلجمالً الربح

 541 214 742 735  التشغٌلً الربح
 559 731 713 751  الربح صافً

 9.4 3.7 3.6 3.8  السهم ربحٌة
 

 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتائج: المصدر     

 محاٌد  التصنٌف
 22.51 المستهدف السعر
 43.73 الحالً السعر
%1.77 المتوقع العائد نسبة  

 

 الشركة عن معلومات

  لاير 43.73 السعر
 لاير  ملٌون 4,311.52 السوقٌة القٌمة
 ملٌون 135.21 األسهم عدد

  لاير 44.51 اسبوع 37 لمدة األعلى
  لاير 93.21 اسبوع 37 لمدة األدنى
7.13- العام بداٌة منذ األداء  % 
  لاير 9.53 شهر 17 السهم ربحٌة
  1.17  بٌتا معامل

 7112 سبتمبر 13 فً السعر* 

 

 الرئٌسٌن المالك

 %5.92 جتماعيه اال للتاميناث العامه المؤسسه
 %2.33 المحدودة الوطنيت بروبلين البولي شركت

 7112 سبتمبر 13 فً كما* 
 

 (011 أساس نقطة على) السهم أداء

 
 روٌترز: المصدر

 

 القطاعً االٌرادات تحلٌل/  الدفترٌة القٌمة و الربحٌة مكرر
 

 

 روٌترز: المصدر
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 لمنتجات الشركة العرض والطلبمحركات الطاقة االنتاجٌة و

 ادة مال البروبان ٌعتبرو بروبلٌن والبولً البروبٌلٌن ٌتركز نشاط الشركة الرئٌسً فً انتاج

التً تعتمد الشركة علٌها فً االنتاج )اللقٌم(، وتحصل الشركة على البروبان عن  الرئٌسٌة

 الشحن سعربعد استثناء  الٌابان فً سعره من٪ 71 بسعر أقل بـ أرامكو شركةطرٌق 

 مادة من سنوٌا طن ألؾ 431 و البروبٌلٌن من سنوٌا طنألؾ  433 الشركة وتنتج. والتأمٌن

 تصنٌع فً المستخدمة األساسٌة اللبنات هً الشركة منتجاتوٌتم استخدام  بروبلٌن، البولً

 الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ الشخصٌة، العناٌة منتجات مثل الٌومٌة، السلع من ٌحصى ال عدد

 واألدوات والمنسوجات السٌارات، ومكونات البناء، ومواد الخفٌؾ، والبالستٌك الطازجة،

 .الكثٌر وؼٌرها الطبٌة

٪ 54 حٌث ٌستخدم .اإلٌثٌلٌن بعد الخام البتروكٌماوٌة المواد أهم ثانً البروبٌلٌنمادة  عتبرت

 إنتاج فً٪ 5 و البروبٌلٌن أكسٌد فً٪ 2 و بروبٌلٌن البولً نتاجإل البروبٌلٌن إنتاج من

 أوروباو األمرٌكٌة المتحدة الوالٌاتو الصٌنكما تعتبر أسواق كل من . األكرٌلونٌترٌل

 المتوقع ومن. العالمً االستهالك من٪ 33 تمثل التً الرئٌسٌة البروبٌلٌن أسواق هً الؽربٌة

 عن٪ 71 هارقد زٌادة بنسبة 7171 عام فً طن ملٌون 113 إلى البروبٌلٌن سوق ٌصل أن

 العرض فً٪ 4.4 و٪ 4.5 قدره مركب سنوي نمو بمعدل الطلب نمو توقع مع 7115 عام

 .المقبلة الخمس السنوات لخال

 بروبٌلٌن مثل البولًالمعتمدة على مادة  ةالنهائٌ منتجاتال على الطلب ارتفاعكما ٌعتبر 

 التكنولوجٌا مجال فً الملحوظ تطوراضافة الى ال االستهالكٌة والمنتجات والتؽلٌؾ التعبئة

 المقبلة الخمس السنوات مدى على بولً البروبٌلٌن من الطلب فً المتوقع النمو إلى ٌؤدي

 39 إلى بروبلٌن البولً سوق ٌصل أن المتوقع ومن٪. 3.2 قدره مركب سنوي نمو بمعدل

 (.7115 عام عن٪ 74 قدرها بزٌادة) 7171 عام فً طن ملٌون

 

 التارٌخٌة  المالٌة أبرز المعالم

خالل الخمس سنوات السابقة نتٌجت تراجع أسعار % 79ٌرادات الشركة بنسبة انخفضت ا

نمت هوامش ربح الشركة بشكل كبٌر خالل الفترة نفسها البولً بروبلٌن ولكن فً المقابل 

% 93.4الى لٌصل  7111% فً عام 71.5ة من هامش اجمالً الربح للشرك ارتفعحٌث 

رتفع هامش صافً الربح ا كما .ىأعل ةتراجع فً أسعار اللقٌم بنسبلنتٌجة  7115بنهاٌة عام 

 .7115كما فً نهاٌة عام  %94.7الى  7111% فً عام 14.4من 
 

 دٌسمبر فً المنتهٌة السنة
 (ملٌون)

4100 4104 4103 4102 4102 4102 

 2,139 2,377 3,036 2,785 2,472 2,790 إٌرادات

 %11.1- %71.2- %3.1 %17.2 %11.4- - النمو %

 234 784 780.7 511.3 945.3 323.2 اإلجمالً الربح

 %9.9- %1.4 %72.2 %34.7 %97.3- - النمو %

 %93.4 %99.1 %73.2 %77.1 %13.5 %71.5 هامش اجمالً الربح

 214 742 735 353 945 399 التشغٌلً الربح

 %9.4- %1.1 %91.1 %59.9 %93.1- - النمو %

 %99.4 %97.7 %74.7 %71.9 %14.1 %13.1 هامش الربح التشغٌلً

 731 713 751 332 974 319 الربح صافً
 %7.3 %3.1- %94.3 %53.2 %95.1- - النمو %

 %94.7 %91.1 %74.2 %71.1 %19.9 %14.4 هامش صافً الربح

 ,4,24 3,886 3,831 3,225 3,255 90941 مجموع األصول

 %19.4 %1.3 %14.4 %1.3- %9.2- - النمو %

 10945 1,377 1,453 971 1,213 10937 مجموع المطلوبات

 %1.2 %3.9- %43.2 %13.3- %11.9- - النمو %

 90192 2,509 2,377 2,254 2,043 2,028 مجموع حقوق الملكٌة

 %71.1 %3.5 %3.3 %11.4 %1.2 - النمو %

 %12.5 %14.3 %71.9 %12.7 %3.3 %13.7 العائد على األصول

 %75.4 %73.7 %79.4 %73.3 %15.1 %75.2 العائد على حقوق المالك
    

 لشركةة لالقوائم المالٌ: المصدر     

 
 

 تقارٌر مجلس االدارة للشركة: المصدر    

 
 
 

 
 بلومبرغ: المصدر

 
 
 

 
 بلومبرغ: المصدر

 
 
 

 
 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتائج: المصدر
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تم تؽٌٌر طرٌقة احتساب سعر اللقٌم للشركة، حٌث كانت فً السابق  7115فً مطلع عام 

% خصم( واآلن تحسب )سعر البروبان فً 74 –فً الٌابان  نافثاتحسب بطرٌقة )سعر مادة ال

% خصم( وحتى اآلن تصب تؽٌٌر طرٌقة االحتساب لصالح شركة المتقدمة 71 –الٌابان 

حٌث دعمت هوامش الربحٌة للشركة، نستطٌع رؤٌة انعكاس تؽٌٌر طرٌقة احتساب سعر 

اللقٌم على هامش صافً الربح بمقارنة أرباح الشركة الربعٌة بمثٌالتها من السنوات السابقة 

 كما هو موضح فً الرسومات البٌانٌة.

 
 ٌٌمالتق

ولكن  المبٌعات حجم زٌادة على باعتمادنا وذلك المتقدمة شركة أرباح فً النمو استمرار نتوقع

 لتوقعاتنا نظرا الربحٌة هوامش وارتفاع االنتاج كفاءة تحسٌن طرٌق عن بنسب محدودة وذلك

 للشركة الاألساسٌة  عمالكما أن األ .بروبلٌن البولً مادة أسعار وتحسن اللقٌم سعر بانخفاض

 عالٌة أثبتت قدرتها على السٌر بتحقٌق رؤٌة الشركة واحتوائها وطموحات بكفاءة تدار تزال

االستحواذ وادارة التكالٌؾ  عملٌات خالل منلألزمات خالل السنوات السابقة ل هاواستؽالل

 نموذج لكل من متساوٌة أوزان باستخدام للشركة تقٌٌمنا فً باالعتماد قمنا. بشكل اٌجابً

 على لنحصل األرباح مكررمضاعؾ و الدفترٌة القٌمة ومضاعؾ المخصومة النقدٌة التدفقات

  .من سعر السهم الٌوم %1.77وهو أعلى بـ  لاير 43.41 عند للسهم عادلة قٌمة

تتمحور أهم المخاطر التً قد تواجهها الشركة فً المستقبل فً الحفاظ على تكالٌؾ المبٌعات 

 المخاطربناء على . وبروبلٌن البولًواسعار اللقٌم عند المستوٌات الحالٌة بالمقارنة مع أسعار 

نظرتنا لشركة المتقدمة محاٌدة على المدى المتوسط  فإن من االستثماروالعوائد المتوقعه 

 أساس على سعودي لاير 1.21بتوزٌع تقوم الشركة تجدر االشارة الى أنه طوٌل األجل، و

وفً اعتقادنا أن  ٪5.94( سنوٌا سعودي لاير 7.41) أرباح توزٌعات كعوائد سنوي ربع

متوسط  أن حٌن فًاالرباح الموزعة،  على الحفاظ واالستمرار بنفس مستوىالشركة قادرة 

 ،%9.4تستقر بالقرب من  تداول مؤشر عوائد توزٌعات األرباح للشركات المتضمنة فً

فً  17.1شهر عند مستوى  أثنً عشرآلخر  تداول شركة المتقدمة حالٌا عند مكرر ربحٌةت

ومكرر  15.3 اتحٌن أن متوسط مكرر ربحٌة الشركات العاملة فً القطاع البتروكٌماوٌ

وهو ما ، شهر باستثناء الشركات الخاسرة أثنً عشرالخر  13.1سوق األسهم هو ربحٌة 

 ٌدعم سعر الشركة للمحافظة على المستوٌات الحالٌة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 لشركةالقوائم المالٌة ل: المصدر

 

 
 لشركةالقوائم المالٌة ل: المصدر

 

 
 لشركةالقوائم المالٌة ل: المصدر

 

 
 لشركةل القوائم المالٌة: المصدر
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 المسؤولٌة إخالء
 
 الرٌاض، مدٌنة فً( كابٌتال االستثمار)  والوساطة المالٌة لألوراق اإلستثمار شركة قبل من أعدت الوثٌقة هذه
 إعادة ٌجوز وال كابٌتال االستثمار شركة لعمالء العام لالستخدام معده وهً. السعودٌة العربٌة المملكة فً

 من صرٌحة خطٌة موافقة دون طرٌقة، أو شكل بأي بالكامل، أو جزئٌا نشرها، أو إرسالها إعادة أو توزٌعها
 . كابٌتال االستثمار شركة

 
 لألخرٌن اإلفصاح أو إرسال إعادة أو توزٌع إعادة عدم على موافقتك تشكل هذه البحث وثٌقة ومراجعة استالم
 هذه مثل عن العلنً الكشؾ قبل الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات أو واألستنتاجات واألراء، المحتوٌات عن

 . كابٌتال االستثمار شركة قبل من المعلومات
 
 أٌة بٌع أو لشراء مقدمه تعتبردعوة وال عرضا   تشكل ال الوثٌقة هذه فً الوارده واألراء المعلومات أن كما

 . االستثمارات أو المالٌة األوراق بتلك متعلقة أخرى استثمارٌة منتجات أو مالٌة أوراق
 

 ضمانات أي نقدم وال بها موثوق مصادر من جمعها تم التً والمعلومات البٌانات باستخدام الوثٌقة هذه أعدت
 كما. المقدمة المعلومات تلك اكتمال أو دقة عن تبعات أو مسؤولٌة أي نتحمل وال وعود أو( ضمنٌة أو صرٌحة)
 األخطاء من خالٌه أو مضللة ؼٌر الوثٌقة هذه تتضمنها التً المعلومات بأن تقر ال كابٌتال االستثمار شركة أن
 . معٌن ؼرض ألي مناسبة أو
 
 الربح أن مالحظة المستثمرٌن على ٌجب. المستقبل فً األداء على دلٌال   بالضرورة لٌس السابق األداء إن

 تلك قٌمة أو األسعار أن كما تتقلب، قد وجدت، إن االستثمارات، من ؼٌرها أو المالٌة األوراق هذه من المتحقق
 أو القٌمة على سلبٌة آثار لها الصرؾ أسعار فً التقلبات أن. تنخفض أو ترتفع قد واالستثمارات المالٌة األوراق
 المبلػ من أقل عائد على ٌحصلوا أن للمستثمرٌن ٌمكن علٌه، وبناء. معٌنة استثمارات من الناتج الربح أو الثمن،

 وعلى المالٌة األسواق فً باالستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد تخضع االستثمارات. أصال المستثمر
 . وقت أي فً ترتفع أو تقل أن ٌمكن االستثمار قٌمة أن ٌدركوا أن المستثمرٌن

 
 االعتبار فً تأخذ ال ألنها الشخصٌة االستثمارات مجال فً المشورة تقدٌم الوثٌقة هذه من المقصود لٌس

 ٌجب. الوثٌقة هذه ٌستلم قد معٌن شخص ألي المحددة االحتٌاجات أو المالً الوضع أو االستثمارٌة األهداؾ
 مالئمة مدى أو االستثمارٌة االستراتٌجٌات بشأن الضرٌبٌة أو والقانونٌة المالٌة، المشورة أخذ المستثمرٌن على

 . الوثٌقة هذه بها اوصت أو ناقشتها التً أخرى استثمارٌة أو مالٌة، أوراق فً االستثمار
 

 شروط إلى الرجوع ٌرجى فٌها، االستثمار فً ترؼب التً الصنادٌق حول والتفاصٌل المعلومات من لمزٌد
 من نسخة. المستهدؾ للصندوق المخاطر قسم ذلك فً بما بعناٌة، وتقرأها الصلة ذات الصنادٌق وأحكام
 . كابٌتال االستثمار لشركة اإللكترونً الموقع على متاح  الصنادٌق لجمٌع واألحكام الشروط

 
 خسائر أي عن مسؤولة لٌست وموظفٌها، لها التابعة الشركات مع جنب إلى جنبا كابٌتال االستثمار شركة إن

 فً الواردة للمعلومات استخدام أي مباشرعن ؼٌر أو مباشر بشكل تنشأ قد التً األضرار أو تبعٌة أو مباشرة
 . مسبق إشعار دون للتؽٌٌر قابلة ؼٌر بها الواردة والتوصٌات الوثٌقة هذه. الوثٌقة هذه

 
 الوثٌقة هذه إن. الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات تحدٌث عن مسؤولٌة أٌة تتحمل ال كابٌتال االستثمار شركة
 أي فً ٌقع مقٌم أو مواطن سواء  كٌان أو شخص أي قبل من الستخدامها أو للتوزٌع معدة أو موجهه لٌست
 مخالفا   االستخدام أو التوافر أو النشر أو التوزٌع هذا ٌكون أخرى، قضائٌة والٌة أٌة أو بلد أو دولة، أو مكان،
 شروط من شرط أي إستٌفاء أو بالتسجٌل القٌام فروعها من أي أو كابٌتال االستثمار شركة من ٌتطلب و للقانون

  .القضائٌة السلطة أو البلد تلك ضمن الترخٌص

 
 
 
 

 خالد بن عبدالحفٌظ فــدا 
 األبحاث قسم  -أول مدٌر

  5534 تحوٌلة  254-7666 11 966+
kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مال برأس مقفلة سعودٌة شركة  –( كابٌتال االستثمار) والوساطة المالٌة لألوراق االستثمار شركة

 سعودي لاير ملٌون 052 مدفوع
 (37-11156) رقم المالٌة السوق هٌئة وترخٌص 9292025005 رقم. ت.س

 طرٌق الملك فهد -العقٌق 
 99450 الرٌاض – 6666. ب.ص

 8282-124 800: هاتف
 2653-489 11 966+  :فاكس

 

 السهم تصنٌف
 

 التصنٌف لون المتوقع العائد الشرح التوصٌة

 %71 من اعلى القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 من أعلى السهم عائد مجموع ٌكون أن شراء
 

 

 %71 الى% 11 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 11 و% 71 بٌن ما السهم عائد مجموع ٌكون أن تجمٌع
 

 

 %11+ الى% 11- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 11 سالب و% 11 مابٌن السهم عائد مجموع ٌكون أن محاٌد
 

 

 %11- الى% 71- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 سالب و% 11 سالب بٌن ما سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن تقلٌص
 

 

 %71- من اقل القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 دون سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن بٌع
 

 
 

 

 


