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 محايد   التصنيف

 0606  السعر المستهدف

 57.86  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   7.3%  
 
 

الشركة عن معلومات    

 68.75  لاير السعر

974,4 مليون لاير القيمة السوقية  

 459 مليون عدد األسهم

اسبوع 25األعلى لمدة   61.75  لاير 

اسبوع 25األدنى لمدة   35.7  لاير 

العام بدايةاألداء منذ   % 9..4 

شهر 25ربحية السهم  94.9  لاير   

بيتامعامل     4.49 

 5005 يوليو 05 السعر في*

الرئيسين المالك   

%8.46 شركة البولي بروبلين الوطنية  

%9.5 التأمينات االجتماعية  
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 03/6/5302النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في  للبتروكيماوياتأعلنت الشركة المتقدمة  

و  %00.6بلغ  رتفاعللربع با لاير 0.44و ربحية السهم   مليون لاير 540بأرباح صافية بلغت 

لاير, و تاتي هذه النتائج اعلى من توقعاتنا  4.6تكون ربحية السهم ألخر أربع نتائج فصلية  بالتالي

 .بح االجمالي و التشغيلي و الصافيفي الر

  عن نفس الربع المماثل من العام  بارتفاعمليون لاير  462ربح إجمالي بلغ  الثانيالمتقدمة في الربع ا شركةحققت

حيث كانت  %26385 و عن الربع السابق بنسبةمليون لاير  .2948 حيث كانت األرباح %.668الماضي بنسبة 

نففضت ا ,  ااتي النمو السنو  نتيةة انففا  تاالي  المدلتا  و بالتدداد تالفة اللقي  التي مليون لاير 22282األرباح 

و التدسن الربعي نتيةة زاادة الاميا  المباعة اضافة   %22برغ  الفا  سعر المنتج النهائي بنسبة   %22بنسبة 

 8%.4الى تدسن سعر المنتج النهاء  بنسبة 

 

  عن نفس الربع المماثل من العام  بارتفاعمليون لاير  452أرباحا تشغيليه  الثانيحققت الشركة المتقدمة في الربع

حيث كانت  %25682و عن الربع السابق بنسبة مليون لاير  6.86حيث كانت األرباح  %2.682الماضي بنسبة 

 8مليون لاير 21186األرباح 

 

  عن نفس الربع المماثل من العام الماضي  بارتفاع لاير مليون 426أرباحا صافية  لثانياحققت الشركة المتقدمة في الربع

حيث كانت  %232عن الربع السابق بنسبة  تدسنو  مليون لاير 2.286حيث كانت األرباح %6286بنسبة 

 مليون لاير8 8.986األرباح

 

  :أرباح الشركة المتقدمة اعلى من توقعاتنا نتيةة الافاءة التشغيلية االقتصاداة و مع اسعار البترول  جاء اإلستنتاج

على  لعالميابانففا  سعر اللقي  كما ان الطلب الدالية و المتوقعة مستقبتا نقدر انه سينعاس ااةابيا على الشركة 

تفع لذلك نتوقع استمرار مستوى الهوامش الربدية مرمنتةا  البلوبروبلين سيدافظ على مستوى اسعار المنتج نسبيا 

قمنا بإحتساب القيمة العادلة للسه  بناء على نموذج التدفقا  النقداة  لاير حيث 61ي عند و نرى القيمة العادلة للسه  ه ,

 8%2185و تالفة رأس مال  %4المفصومة و معدل نمو 

 

 والتوقعات النتائج ملخص

  

 السنة المنتهيه في ديسمبر )مليون( 2013 2014 متوقع 5602 متوقع 6102

2,049 2,250.0 333935  إيرادات 2,785.6 

099 828 78987 611.4 
 الربح اإلجمالي 

 الربح التشغيلي 565.5 73282 853 852

852 890 751.0 556.8 
 صافي الربح

 ربحية السهم 3.4 4.6 2 285

 كابيتال كنتيجة للمعطيات االقتصاديةتقديرات االستثمار المصدر:     

 

 الربعية النتائج ملخص
 

 الثانيالربع 

5604 

نسبة التغير من 

 العام الماضي

 الثانيالربع 

5602  

نسبة التغير من 

 المتوقع

 الثانيالربع 

 5602متوقع ال

 (مليون)مارس في المنتهيه السنة

 إيرادات   795 الاوجد الاوجد الاوجد 550

20588 3588%  554 22%  الربح اإلجمالي  55587 

28382 3885%  الربح التشغيلي 524 22% 524 

28485 3285%  صافي الربح 529 23% 543 

نتائج الشركة المعلنة و تقديرات اإلستثمار كابيتال المصدر: 

mailto:malsudairi@alistithmarcapital.com
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المسؤولية إخالء  

معده  وهي8 في مدانة الراا ، في المملاة العربية السعوداة( االستثمار كابيتال) أعد  من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة  الوثيقةهذه 

ل أو طراقة، دون موافقة لتاستفدام العام لعمتاء شركة االستثمار كابيتال وال اةوز إعادة توزاعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالاامل، بأ  شا

استتام ومراجعة وثيقة البدث هذه تشال موافقتك على عدم إعادة توزاع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لأللران  .لطية صرادة من شركة االستثمار كابيتال

كما  8ه المعلوما  من قبل شركة االستثمار كابيتالعن المدتواا  واألراء، واألستنتاجا  أو المعلوما  الواردة في هذه الوثيقة قبل الاش  العلني عن مثل هذ

تلك ة ألرى متعلقة بأن المعلوما  واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشال عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أاة أوراق مالية أو منتةا  استثمارا

و صرادة أ)  والمعلوما  التي ت  جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أ  ضمانا  أعد  هذه الوثيقة باستفدام البيانا8 األوراق المالية أو االستثمارا 

كما أن شركة االستثمار كابيتال ال تقر بأن المعلوما  التي 8 أو وعود وال نتدمل أ  مسؤولية أو تبعا  عن دقة أو اكتمال تلك المعلوما  المقدمة( ضمنية

اةب  8إن األداء السابق ليس بالضرورة دليتاً على األداء في المستقبل8 ن األلطاء أو مناسبة أل  غر  معينتتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو لاليه م

 يمة تلك األوراقعلى المستثمران متاحظة أن الربح المتدقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارا ، إن وجد ، قد تتقلب، كما أن األسعار أو ق

وبناء  8أن التقلبا  في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من استثمارا  معينة8 ارا  قد ترتفع أو تنففضالمالية واالستثم

سواق المالية ألاالستثمارا  تفضع لعدد من المفاطر المرتبطة باالستثمار في ا8 عليه، امان للمستثمران أن ادصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصتا

ليس المقصود من هذه الوثيقة تقدا  المشورة في مةال االستثمارا  8 وعلى المستثمران أن ادركوا أن قيمة االستثمار امان أن تقل أو ترتفع في أ  وقت

لى اةب ع8 قد استل  هذه الوثيقة الشفصية ألنها ال تألذ في االعتبار األهداف االستثماراة أو الوضع المالي أو االحتياجا  المدددة أل  شفص معين

لرى االستثمار في أوراق مالية، أو استثماراة أ متائمةالمستثمران ألذ المشورة المالية، والقانونية أو الضرابية بشأن االستراتيةيا  االستثماراة أو مدى 

لتي ترغب في االستثمار فيها، ارجى الرجوع إلى شروط وأحاام لمزاد من المعلوما  والتفاصيل حول الصناداق ا8 التي ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثيقة

نسفة من الشروط واألحاام لةميع الصناداق  متاح على الموقع 8 الصناداق ذا  الصلة وتقرأها بعنااة، بما في ذلك قس  المفاطر للصندوق المستهدف

لى جنب مع الشركا  التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أ  لسائر مباشرة أو إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إ8 اإللاتروني لشركة االستثمار كابيتال

قابلة  هذه الوثيقة والتوصيا  الواردة بها غير8 تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشال مباشر أو غير مباشرعن أ  استفدام للمعلوما  الواردة في هذه الوثيقة

جهه أو معدة إن هذه الوثيقة ليست مو8 ر كابيتال ال تتدمل أاة مسؤولية عن تدداث المعلوما  الواردة في هذه الوثيقةشركة االستثما8 للتغيير دون إشعار مسبق

ع أو ن هذا التوزاللتوزاع أو الستفدامها من قبل أ  شفص أو كيان  سواء مواطن أو مقي  اقع في أ  ماان، أو دولة، أو بلد أو أاة والاة قضائية ألرى، ااو

شروط الترليص  نأو التوافر أو االستفدام مفالفاً للقانون و اتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أ  من فروعها القيام بالتسةيل أو إستيفاء أ  شرط مالنشر 

 8ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السهم تصنيف                                                                                      

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
خالل اإلثنى عشر شهر  %59أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %29و  %59أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %92و سالب  %29أن يكون مجموع عائد السهم مابين 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %59و سالب  %29أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين سالب 

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

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %59أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

 

 37-11156اإلستثمار كابيتال هى شركة سعوداة مرلصة من قبل هيئة السوق المالية السعوداة بترليص رق  

 2929532002مليون لاير سعود  س8   529برأس مال مصرح به ومدفوع بالاامل وقدره  مقفلةمساهمة سعوداة شركة 

 ةالمملاة العربية السعودا 22425الراا   5888ص8ب8 


