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 7102ج الربع الثالث علٌق على نتائت
 

من عام  للربع الثالثللبتروكٌماوٌات "المتقدمة" عن النتائج المالٌة  المتقدمة علنت الشركةأ

 577 هذا العامبنهاٌة التسعة أشهر األولى من  صافٌة حٌث حققت الشركة ارباح 7107

. 7106خالل نفس الفترة من عام % 126بارتفاع قدره ملٌون لاير  57420ملٌون لاير مقابل 

% 01% مقارنة بالربع السابق و 6294بنسبة  7107لعام  الثالثكما نمت أرباح الربع 

 الفترة االرتفاع فً أرباحها خاللأرجعت الشركة  ،مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

 عدة أسباب من أهمها:الى السابق  العام من المماثلة الفترة مع مقارنة الحالٌة

 بمقدار المحدودة" أدفانسد كً "إس شركة التابعهال فً االستثمار أرباح حصة زٌادة 

 لاير. ملٌون 07

 العام بداٌة من للبٌع متاحةال ستثماراتاال أسعار تدنً عن ناجمة خسائر وجود عدم 

 الربع وحتى العام بداٌة من الفترة مع مقارنة م7107 لعام الثالث الربع وحتى

 .م7106 لعام الثالث

عن  %7حٌث أرتفع صافً الربح بنسبة  أتت نتائج شركة المتقدمة متوافقة مع توقعاتنا

أسواق جدٌدة  فً دخولالأمام الشركة فرص للنمو فً السنوات القادمة من خالل ، توقعاتنا

 آسٌا شرق جنوب بالرغم من تواجدها فً ،كالسوق األفرٌقً واالستحواذ على حصة سوقٌة

 عودةوال جها وتشغٌل مصانعها بالطاقة االستٌعابٌة القصوىاوأوروبا وبٌع كامل انت والصٌن

 .تحسٌن هوامش الربحٌةل

للشركة وكفائة االدارة فً  ٌةالتشغٌل األعمال قوة تؤكد الثالث للربع الجٌدة بشكل عام األرباح

، كما أنه تشٌر رغم االنخفاض الملحوظ فً هوامش الربحٌة للشركة السٌطرة على التكالٌف

مما  7171بروبلٌن حتى عام  التوقعات الى االستمرار فً نمو الطلب العالمً لمادة البولً

مقارنة بسعر  ذبذب أسعار مبٌعات الشركة والمحافظة على هوامش ربح جٌدةتٌقلل من خطر 

 تكالٌف على الحفاظ فً المستقبل فً الشركة تواجهها قد التً المخاطر أهم تتمحور البروبان.

 تجدر ، بروبلٌن البولً أسعار مع بالمقارنة الحالٌة المستوٌات عند اللقٌم واسعار المبٌعات

 كعوائد سنوي ربع أساس على سعودي لاير 1271 بتوزٌع الشركة تقوم أنه الى االشارة

 كعائد من توزٌعات األرباح، ٪6.09ما ٌمثل ( سنوٌا سعودي لاير 7281) أرباح توزٌعات

 فً الموزعة، االرباح مستوى بنفس واالستمرار الحفاظ على قادرة الشركة أن اعتقادنا وفً

 بالقرب تستقر تداول مؤشر فً المتضمنة للشركات األرباح توزٌعات عوائد متوسط أن حٌن

 مستوى عند شهر عشر أثنً آلخر ربحٌة مكرر عند حالٌا المتقدمة شركة تداولت ،%3.3 من

 0726 البتروكٌماوٌات قطاع فً العاملة الشركات ربحٌة مكرر متوسط أن حٌن فً 0727

 الخاسرة، الشركات باستثناء شهر عشر أثنً الخر 05.34 هو األسهم سوق ربحٌة ومكرر

 الحالٌة. المستوٌات على للمحافظة الشركة سعر ٌدعم ما وهو

 تبقى محاٌدة المتقدمة لشركة نظرتنا فإن االستثمار من المتوقعه والعوائد المخاطر على وبناء

وذلك  لاير 45281 عند للسهم عادلة قٌمة نبقً علىاألجل، و وطوٌل المتوسط المدى على

 النقدٌة قاتالتدف باستخدام نموذج استخدام أوزان متساوٌة ىلع فً تقٌٌمنا للشركة ناعتمادبا

 مضاعف القٌمة الدفترٌة ومكرر األرباح. والمخصومة 
 

 السنوٌة النتائج ملخص
 

 دٌسمبر فً المنتهٌة السنة
 (ملٌون)

 
 متوقع 7102 7102 7102 7102

7,396 2,139 2,377 0363  إٌرادات 

 743 758 784 780  اإلجمالً الربح

 684 704 74 735  التشغٌلً الربح

 770 731 713 751  الربح صافً
 327 3.7 3.6 3.8  السهم ربحٌة

 

 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتائج: المصدر     
 

 محاٌد  التصنٌف
 22.51 المستهدف السعر
 45273 الحالً السعر
%0276 المتوقع العائد نسبة  

 

 الشركة عن معلومات

  لاير 45273 السعر
 لاير  ملٌون 8,896.74 السوقٌة القٌمة
 ملٌون 096271 األسهم عدد

  لاير 48261 اسبوع 57 لمدة األعلى
  لاير 37211 اسبوع 57 لمدة األدنى
0259- العام بداٌة منذ األداء  % 
  لاير 3274 شهر 07 السهم ربحٌة
  0217  بٌتا معامل

 7107 أكتوبر 7 فً السعر* 

 

 الرئٌسٌن المالك

 %6237 جتماعيه اال للتاميناث العامه المؤسسه
 %7295 المحدودة الوطنيت بروبلين البولي شركت

 7107 أكتوبر 7 فً كما* 
 

 (011 أساس نقطة على) السهم أداء

 

 روٌترز: المصدر
 

 القطاعً االٌرادات تحلٌل/  الدفترٌة القٌمة و الربحٌة مكرر
 

 

 روٌترز: 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 الكشف 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 غٌر الوثٌقة هذه تتضمنها التً المعلومات بأن تقر ال كابٌتال االستثمار شركة أن
 . معٌن غرض 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 غٌرها أو المالٌة األوراق هذه من المتحقق
 أو القٌمة على سلبٌة آثار لها الصرف أسعار فً التقلبات أن. تنخفض أو ترتفع قد واالستثمارات المالٌة األوراق
 المبلغ 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 األهداف
 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 ترغب التً الصنادٌق حول والتفاصٌل المعلومات من لمزٌد
 من نسخة. المستهدف 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 غٌر أو مباشر بشكل تنشأ قد التً األضرار أو تبعٌة أو مباشرة
 . مسبق إشعار دون للتغٌٌر قابلة غٌر 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% 01 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 و% 71 بٌن ما السهم عائد مجموع ٌكون أن تجمٌع
 

 

 %01+ الى% 01- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 سالب و% 01 مابٌن السهم عائد مجموع ٌكون أن محاٌد
 

 

 %01- الى% 71- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 سالب و% 01 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
 

 
 

 

 


