
 

 

 

 

Page 1 of 2 نرجو قراءة اعالن اخالء المسؤولية في نهاية التقرير 

 البتروكيماويات | السعودية
 

25 July 2016 

 ينساب
6102 الثانيالربع تعليق على نتائج   

Page 1 of 2 

ازن السديريـم  

يس قسم األبحاثـرئ  

 4433 تحويلة 2547666 1 966+

malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

ربيـم الحـبراهيإ  

يـالـلل مـمح  
 4434 تحويلة 2547666 1 966+

iharbi@alistithmarcapital.com 

 

 نايف البواردي

مساعد يـالـلل مـمح  

 4433 تحويلة 2547666 1 966+

nbwardy@alistithmarcapital.com 

 

 تجميع   التصنيف

 52  السعر المستهدف

 43.59  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   19.3% 
 
 

الشركة عن معلومات    

 43.59  لاير السعر

915,42 مليون لاير القيمة السوقية  

 9.469 مليون عدد األسهم

اسبوع 25األعلى لمدة   92  لاير 

اسبوع 25األدنى لمدة  8642  لاير   

العام بدايةاألداء منذ   % 2269% 

شهر 25ربحية السهم   3.18  لاير 

بيتامعامل     1.36 

 4102 يوليو  42في السعر *

ينيالرئيس المالك   

 %9165 سابك

5611 التأمينات االجتماعية % 

 4102 يوليو  42السعر في *

 (011 اساس )على السهم أداء

 

 بلومبرغالمصدر: 

 الدفترية القيمة و الربحية مكرر – ينساب

 

 المصدر: بلومبرغ

 

 

أعلنتتتتتت  نتتتتتتطنة ينلتتتتتتم ويوتناتتتتتتة يلللطةنالتةيتتتتتتتف وينلتتتتتتت ف ويلتياتتتتتتة ويل  يطيتتتتتتة يل لتتتتتتط  ويلنل اتتتتتتة  تتتتتت    

ويطبتتتتم عتتتتب أربتتتتتف  %614.0 بنستتتتلة بإرت تتتتت ملاتتتتو     689.3بأربتتتتتف ةتتتتت اة بل تتتت   30/06/6102

 ملاو   . 446.5، حاث ننت نلوقم ةت   ربح يللغ ويستبقويعتم مب  ويللتثل

  م ترنة بتيطبم ويللتثل  %004.6بنسلة  بإرت ت ملاو     394.6ربح إجلتي  بلغ  ويثتن ح    نطنة ينستب    ويطبم

 434   ويطبعاب ويللتثل ةويستبق حاث بل   والربتف  م ترنة بتيطبم ويستبق، %46.4 ةبترت ت  ق رهمب ويعتم ويستبق، 

  ملاو   . 254ويلتي ة ت  يطوتنت  مب أعلى  على ويلووي . ياأت  ويطبح وإلجلتي   ملاو  460.4ملاو    

 

     م ترنة بتيطبم ويللتثل مب ويعتم ويستبق  %044.6ق ره  بإرت ت ملاو     345 تحتً تش الاة تللغنطنة ينستب أربح

ملاو     402.3   ويطبعاب ويللتثل ةويستبق ويلش ال  م ترنة بتيطبم ويستبق، حاث بلغ ويطبح  %44.3 ةبترت ت  ق ره

 ملاو   .  269 ويلتي ةت  يطوتنت  مب أعلى  على ويلووي . ياأت   ملاو  334.5

 

  م ترنة بتيطبم ويللتثل مب ويعتم ويستبق  %614.0 بنسلة بإرت ت ملاو     259.4ح    نطنة ينستب ربح ةت   يللغ

ملاو     663.3م ترنة بتيطبم ويستبق، حاث بلغ ويطبح ويصت   يلطبعاب ويللتثل ةويستبق  %30.4 ةبترت ت  بنسلة

 ملاو   . 446.5 ويلتي ةت  يطوتنت  مب أعلى  على ويلووي . أتى ةت   ويطبح  ملاو  310.9

 

 تصورنت يلحسب مسلوى نلو ويللاعتف هو نلاجة يلحسب ة ورت ت  أسعتر ويللطةل ويللصور، ةيكب بشكل ت ريج  : والسلنلتج

ويك ت ة ة بتيلتي  تحسب هوومش ويطبحاة. ة مح ةد، بتإلضت ة ويى وسلطتعة ويشطنة على ويح تظ على ويلسلوى ويعتي  مب 

  يلس م، حاث قلنت بتحلستب وي سلة ويعتدية بنتًء على نلوذج ويل   تف وين  ية  46يذيك نط م وي الة ويعتدية ويى 

 . %00ة تكللة رأس متل  %6ويلخصومة ة نع ل نلو 

 

 والتوقعات النتائج ملخص

 المنتهيه في ديسمبر )مليون(السنة  2014 2015 متوقع 7102 متوقع 7102

 إيرادات 9,511 6,911 7,165 8,120

 الربح اإلجمالي  3,087 1,757 2,986 3,719

 الربح التشغيلي 2,842 1,540 2,771 3,496

 صافي الربح 2,477 1,207 2,469 3,188

 ربحية السهم 4.4 2.15 4.4 5.6

 كابيتال االستثماروتقديرات المصدر: نتائج الشركة     

 

 

 الربعية النتائج ملخص

 
 الثانيالربع 

7102 
نسبة التغير 
من العام 

 الماضي

 الثانيالربع 
7102 

نسبة التغير 
 من المتوقع

 الثانيالربع 
متوقع 

7102 

 )مليون( يونيوفي  الربع المنتهي

 إيرادات - - - - -

 الربح اإلجمالي  685 16.1% 795.2 113.2% 373

 الربح التشغيلي 629 17.3% 738 133.2% 316.4

 صافي الربح 552.8 24.7% 689.3 203.1% 227.4

كابيتال االستثمار تقديراتنتائج الشركة و  المصدر:    
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المسؤولية إخالء  

ةه  مع ه .    م ينة ويطيتض،    ويلللكة ويعطباة ويسعودية( والسلثلتر نتبالتل) أع ف مب قلل نطنة وإلسلثلتر يألةروق ويلتياة ةويوستتة  هذه ويوثا ة

 ة، دة  موو  ة تطييالسلخ وم ويعتم يعلالء نطنة والسلثلتر نتبالتل ةال يجوز إعتد  توزيع ت أة إعتد  إرستي ت أة نشطهت، جز ات أة بتيكتمل، بأي نكل أة 

وسلالم ةمطوجعة ةثا ة ويلحث هذه تشكل موو  لك على ع م إعتد  توزيم أة إعتد  إرستل أة وإل صتف يألخطيب  .خطاة ةطيحة مب نطنة والسلثلتر نتبالتل

. متف مب قلل نطنة والسلثلتر نتبالتلعب ويلحلويتف ةوألروء، ةوألسلنلتجتف أة ويلعلومتف ويوورد     هذه ويوثا ة قلل ويكشف ويعلن  عب مثل هذه ويلعلو

لترية أخطى ملعل ة نلت أ  ويلعلومتف ةوألروء ويوورده    هذه ويوثا ة ال تشكل عطضتً ةال تعللطدعو  م  مه يشطوء أة بام أية أةروق متياة أة منلجتف وسلث

ومتف ويل  تم جلع ت مب مصتدر موثوق ب ت ةال ن  م أي ضلتنتف أع ف هذه ويوثا ة بتسلخ وم ويلاتنتف ةويلعل. بللك وألةروق ويلتياة أة والسلثلتروف

نلت أ  نطنة والسلثلتر نتبالتل ال ت ط بأ  . أة ةعود ةال نلحلل أي مسؤةياة أة تلعتف عب دقة أة ونللتل تلك ويلعلومتف ويل  مة( ةطيحة أة ضلناة)

إ  وألدوء ويستبق ياس بتيضطةر  دياالً على وألدوء    . ء أة منتسلة ألي غطض معابويلعلومتف ويل  تلضلن ت هذه ويوثا ة غاط مضللة أة ختياه مب وألخطت

أة يجب على ويلسلثلطيب مالحظة أ  ويطبح ويللح ق مب هذه وألةروق ويلتياة أة غاطهت مب والسلثلتروف، إ  ةج ف، ق  تل لب، نلت أ  وألسعتر . ويلسل لل

أ  ويل للتف    أسعتر ويصطف ي ت آثتر سللاة على وي الة أة ويثلب، أة ويطبح وينتتف مب . تطت م أة تنخ ضقالة تلك وألةروق ويلتياة ةوالسلثلتروف ق  

والسلثلتروف تخضم يع د مب ويلختتط ويلطتلطة . ةبنتء علاه، يلكب يللسلثلطيب أ  يحصلوو على عت   أقل مب ويلللغ ويلسلثلط أةال. وسلثلتروف معانة

ياس ويل صود مب هذه ويوثا ة ت  يم . يلتياة ةعلى ويلسلثلطيب أ  ي رنوو أ  قالة والسلثلتر يلكب أ  ت ل أة تطت م    أي ةق بتالسلثلتر    وألسووق و

خص معاب ق  ويلشور     مجتل والسلثلتروف ويشخصاة ألن ت ال تأخذ    والعللتر وأله وف والسلثلترية أة ويوضم ويلتي  أة والحلاتجتف ويلح د  ألي ن

والسلثلتر    أةروق  مال لةيجب على ويلسلثلطيب أخذ ويلشور  ويلتياة، ةوي تنوناة أة ويضطيلاة بشأ  والسلطوتاجاتف والسلثلترية أة م ى . م هذه ويوثا ةيسلل

   والسلثلتر  ا ت، يطجى  يلزي  مب ويلعلومتف ةويل تةال حول ويصنتديق ويل  تطغب. متياة، أة وسلثلترية أخطى ويل  نتقشل ت أة وةة  ب ت هذه ويوثا ة

نسخة مب ويشطةت ةوألحكتم يجلام . ويطجو  إيى نطةت ةأحكتم ويصنتديق ذوف ويصلة ةت طأهت بعنتية، بلت    ذيك قسم ويلختتط يلصن ةق ويلسل  ف

م ويشطنتف ويلتبعة ي ت ةموظ ا ت، ياس  إ  نطنة والسلثلتر نتبالتل جنلت إيى جنب م. ويصنتديق  ملتف على ويلوقم وإليكلطةن  يشطنة والسلثلتر نتبالتل

هذه ويوثا ة . ا ةمسؤةية عب أي خست ط ملتنط  أة تلعاة أة وألضطور ويل  ق  تنشأ بشكل ملتنط أة غاط ملتنطعب أي وسلخ وم يللعلومتف ويوورد     هذه ويوث

. ل ال تلحلل أية مسؤةياة عب تح يث ويلعلومتف ويوورد     هذه ويوثا ةنطنة والسلثلتر نتبالت. ةويلوةاتف ويوورد  ب ت غاط قتبلة يلل ااط دة  إنعتر مسلق

بل  أة أية  إ  هذه ويوثا ة ياس  موج ه أة مع   يللوزيم أة السلخ وم ت مب قلل أي نخص أة نات   سووء مووتب أة م ام ي م    أي مكت ، أة دةية، أة

ً يل تنو  ة يلطلب مب نطنة والسلثلتر نتبالتل أة أي مب  طةع ت وي اتم ةالية قضت اة أخطى، يكو  هذو ويلوزيم أة وينشط أة ويلوو  ط أة والسلخ وم مختي ت

 .بتيلسجال أة إسلا تء أي نطت مب نطةت ويلطخاص ضلب تلك ويلل  أة ويسلطة وي ضت اة

السهم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
خالل اإلثنى عشر شهر  %52أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %22و  %52أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %22و سالب  %22مابين أن يكون مجموع عائد السهم 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %52و سالب  %22أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين سالب 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %52أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

 

 37-11156وإلسلثلتر نتبالتل هى نطنة سعودية مطخصة مب قلل هائة ويسوق ويلتياة ويسعودية بلطخاص رقم 

 2222522002س.ف  ملاو    سعودي 522بطأس متل مصطف به ةم  و  بتيكتمل ةق ره مستهلة م  لة سعودية نطنة 

 ويلللكة ويعطباة ويسعودية 22425ويطيتض  8666ص.ب. 


