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 األرباح تتعافى
، للسهملاير  1.29بربح قدره  2018لعام نتائج الربع الثاني عن ( المتقدمةالشركة المتقدمة للبتروكيماويات ) أعلنت
 ليار ونملي 750 البالغةيرادات اإل فاقت. للسهملاير  1.04البالغة  المحللينتوقعاتنا وتوقعات بذلك على ةً متفوق

 في مجدولةالصيانة ال بفعل على أساس ربعي تلمبيعاا حجم في دةيازلا ببسب ليار ونملي 671 تقديراتنا البالغة
% على أساس سنوي 30نسبته  مليون لاير، بارتفاع 253 مستوى لغ صافي الدخلب .2018 معا نم ولألا بعرلا

 ارتفاع حجمهناك عوامل متعددة لعبت لصالح الشركة في الربع الثاني مثل % على أساس ربعي. 160وبنسبة 
إس من الشركة الزميلة ) احوانخفاض أسعار البروبان وحصة أكبر من األرب بولي بروبلينالالمبيعات وارتفاع أسعار 

، مرة 17.9ربحية يبلغ  عند مكررحاليًا تداول السهم ي. الشركةأرباح  دعمكل هذه العوامل في  ساهمت(. كي أدفانسد
 48 يبلغ مستهدف سعر عند السهم على بالحياد نوصيمرة.  17.7 مكرر المؤشر العام البالغوهو أعلى بقليل من 

 .لاير
 

 ارتفاع أحجام المبيعات
 حيث ي،على أساس ربع %49وبنسبة  على أساس سنوي %24 بنسبةمليون لاير  750 البالغة يراداتاإلارتفعت 
خالل الربع ساهم ذلك في تحسن مستوى أعمال الشركة . جدولة في الربع األولمالصيانة الإلى في الغالب  يعود ذلك

 ،. عالوة على ذلكعلى أساس ربعيفي % 43 بنسبةو على أساس سنوي %5مبيعاتها بنسبة حجم  زيادةوالثاني 
 رسعاأ دتشهالمتقدمة.  إيراداتانخفاض أسعار البروبان باإلضافة إلى الزيادة في أسعار بيع البولي بروبلين حسنت 

 .على أساس ربعي %4.1 بنسبةوعلى أساس سنوي  %4.9 بنسبة تفاعاًار لبيعا

 

 تحسن الهامش اإلجمالي
 ونملي 276 لیإ لليص، ربعيعلى أساس  %132وبنسبة  على أساس سنوي %25 بنسبة الربح اإلجمالي تفعار

فروقات تحسن و ولألا بعرلاالشركة في  تهادشه لتيا المجدولة لصيانةا لیإ ولألا ملمقاا في كلذ جعري، ولاير
 ربعيتحسن بشكل ملحوظ على أساس  هولكنأساس سنوي،  ىعل لم يشهد الهامش اإلجمالي تغيراً يذكر. األسعار

 .%37إلى  %24 مستوى حيث ارتفع من
 

 تقدم مساهمة جيدة كي أدفانسدإس 
نسبة بحيث ارتفع ، مليون لاير 204نا البالغة ، وهو أعلى من توقعاتمليون لاير 247 مستوى غيليالربح التش بلغ
مليون لاير كالً من  253 الدخل البالغ. تجاوز صافي يعلى أساس ربع %161وبنسبة  على أساس سنوي 29%

 إس كي أدفانسد. ساهمت شركة مليون لاير على التوالي 205و  مليون لاير 204 البالغة المحللينتقديراتنا وتوقعات 
مليون لاير للربع المماثل من العام  10.5مليون لاير، مقارنة بمبلغ  24 بشكل ملحوظ بمقدارفي رفع صافي الدخل 

خالل هذا الربع، بزيادة  %34 الهامش الصافي مستوىلاير للربع السابق. نتيجة لذلك، بلغ  مليون 10.2والسابق 
 .عن العام الماضي %32وبع السابق عن الر %19قدرها 

 

 نبقي على توصيتنا بالحياد
. في %4بنسبة  العاممؤشر العلى بذلك  اً متفوقالربع الثاني،  خاللتداول  سوق في% 11المتقدمة بنسبة  سهمارتفع 

السعر المستهدف دون تغيير  نبقي على، مستثمري الدخلباً لايعد جذ %5.0رباح البالغ ألحين أن عائد توزيعات ا
. نعتقد أن الشركة يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط على الرغم من أن األسعار قد ضعفت في لاير 48عند 

 علىنبقي تشكل تهديًدا ألرباح الشركة. ال تزال  فروقات األسعار انكماشاآلونة األخيرة. ومع ذلك، فإن احتمالية 
 .للسهمالحياد توصيتنا ب

 

 (المتقدمة) للبتروكيماويات المتقدمة الشركة
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 ()لاير 2018 يوليو 08 في سعرال 55.70

 العائد المتوقع لسعر السهم %(13.8)

 عائد األرباح الموزعة 5.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة %(8.8)
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   56.40/41.90  ()لاير أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 10,843

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 196.8

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  93.2%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  279,274

APPC AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 2018لعام  الثانيالربع  نتائج   المتوقعة المعلنة

 )مليون لاير(اإليرادات  671 750

 (لاير مليون)التشغيلي  الربح 204 247

 )مليون لاير( صافي الدخل 204 253

21.  )لاير(ربحية السهم  1.04 9
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الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*              لاير( مليون)ديسمبر  31 2017 2018* 2019*    

918.%  18.6%  14.6%  اإليرادات 2,385 2,451 2,476  العائد على متوسط األصول 

19.8%  19.7%  21.3%  EBITDA** 811 882 921  العائد على متوسط حقوق الملكية 

15.6x 16.5x .017 x صافي الدخل 662 682 721  الربحية مكرر 

3.1x 3.3x 3.6x لاير( ربحية السهم 3.36 3.47 3.66  مكرر القيمة الدفترية(  

12.9x 14.2x 14.8x **EBITDA / المنشأة قيمة  أرباح السهم الموزعة )لاير( 2.80 2.80 2.80  

4.8x 5.1x 5.0x القيمة الدفترية للسهم 15.81 17.62 18.48  قيمة المنشأة / اإليرادات 

              
 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  

 

   

   

           
 

 

 التوصية الحياد
لاير 00.48 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

mailto:Saleh.a.al-twayan@riyadcapital.com
mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


 

Page 2 of 3 
 Public 

 (المتقدمة) للبتروكيماويات المتقدمة الشركة
 2018 الثاني الربع –تقرير إلحاقي 

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وعلى وجه الخصوص، هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن 

تخلي مسؤوليتها وال تقبل  ية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض الماليةلشراء أية أوراق مال

ن أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين، و أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، ولن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكو

أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق حد أموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو 

 .هذا التقرير المالية أو األصول األخرى المشار إليها في

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

نبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او الت

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة القيمة 

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

مار وال طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستث هذا التقرير يقدم معلومات ذات

صوص االستثمار يجب على القارئ الحصول يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي قرار بخ

يكون  ا النوع من االوراق المالية قد العلى المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  .مالئما لجميع االشخاص

 .البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير 
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  www.riyadcapital.com  لكترونياإل الموقع. السعودية العربية-  المملكة الرياض، التخصصي، شارع في الرئيسي ومقرها

 

mailto:research@riyadcapital.com

