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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن النتائج المالية األولية للربع الثاني  نين 

نليون رييال بيخنيضي يا   242نليون ريال نقابل   643حيث حققت صاف  ربح قدره  7192عام 

% نيقيارنية بياليربيع 4637% عن الربع المماثل نن العام الماض ، فيما انض يتيت بينيسيبية 44

نليون ريال3 وبناًء عليه بلغت اربيا  الينيايو األول نين اليعيام  316السابق الذي بلغت ارباحه 

% عن ال تره  المقابلية نين 9634نليون ريال بخنض ا   96431نليون ريال نقابل  144الحال  

 العام الماض 3 

نيقيارنية نيع اليربيع  7192ويعود سبب اإلنض ا  ف  صاف  الربح خالل الربع الثان  نن عام 

إلى انض ا  نتوسط أسيعيار  -حسب بيان الشركة  -المماثل نن العام السابق والربع السابق 

البيع لمعظم ننتجات الشركة وانض ا   كميات المنيتيجيات اليميبياعيه وارعي ياع أسيعيار اليليقيييم 

 وكذلك أعمال الايانة المجدولة الت  اثرت على كميات المنتجات المباعة3 

 %79نليون ريال بخنض ا   96637بنحو  7192جاءت نبيعات الشركة للربع الثان  نن عام 

نليون ريال عن الربع المماثل نن العام المياضي ، وكيذليك انيضي يتيت بينيسيبية  96277نقابل 

نليون ريال3 وبلغت نبيعات الينيايو  924634% نقارنة بالربع السابق حيث بلغت نبيعاعه 76

% عين ني يل الي يتيره نين اليعيام 7نليون ريال بخرع اع قدره  66979نحو  7192األول نن عام 

 نليون ريال3 66136السابق البالغه نبيعاعه 

 يوضح الجدول التال  عغيرات أسعار بعض ننتجات الشركة3

نيليييون  261% نقارنة بي 47نليون ريال بارع اع  646سجل الربح التشغيل  خالل الربع الثان  

% عين اليربيع السيابيق3 وقيد بيلي  4733ريال خالل الربع المماثل نن العام السابق، وبخنض ا  

% ليليربيع اليميمياثيل نين اليعيام 46% نقارنة بيي 73هانش الربح التشغيل  خالل الربع الثان  

 646نليون رييال نيقيابيل  43437السابق3 كما حققت الشركة ف  الربع الثان  ربحًا إجماليًا بل  

% 6339%، وانض تت بنيسيبية 4434نليون ريال خالل الربع المماثل نن العام السابق بتراجع 

 نليون ريال3 27636عن الربع السابق الذي بلغت ارباحه 

نليون ريال ونن نتوسط عوقعات المحلليين  464جاءت نتائج الشركة أقل نن عوقعاعنا البالغة 

نليون3 العزال نظرعنا المستقبلية لشركة ينبع الوطنية للبتيروكيييمياوييات اييجيابييية،  442البالغة 

حيث أن الشركة سوف عستعيد نعدالت االنتاج لمستواها اليطيبيييعي  بيعيد عيوقي يات أعيميال 

الايانة والتطوير خالل الربع الثان  والذي سيساهم بدوره ف  خ ض التكل ة وزيادة االنتياج، 

باالضافة الى أن الشركة عواجه نضاطر عدم االستقرار ف  اسعار اليني يط واليتي  عيوثير بيذليك 

على أسعار المنتجات البتروكيماوية3 كما نعتقد ان الشركة سيتيحيافيى عيليى نيعيدل عيوزييعيات 

 ريال للسهم3 633نقدية بحدود 

 ريال نع التوصية بزيادة المراكز3  31وعط ًا فخننا نعيد عقييمنا لسهم ينساب عند  

 نشعل الغيالن

 نحلل نال 

MHAlghaylan@albilad-capital3com 

 

 للتواصل نع إدارة األبحاث:

 عرك  فدعق

 ندير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital3com 

 زيادة المراكز التوصية

 31311 القيمة العادلة )ريال(
 46366 )ريال( 7192يوليو 91السعر كما ف   

 %9734 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 77113SE رنز عداول

 39324 أسبوع )ريال( 47أعلى سعر لي 

 61311 أسبوع )ريال( 47أدنى سعر لي 

 -739% التغير نن أول العام

 741 أشهر )ألو سهم( 6نتوسط حجم التداول لي 

 616173 الرسملة السوقية )نليون ريال(

 66112 الرسملة السوقية )نليون دوالر(

 43734 األسهم المادرة )نليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر نن 

 %49311 الشركة السعودية للاناعات األساسية )سابك(

 %99317 المؤسسة العانة للتأنينات االجتماعية

 7194A 7194A 7193A 7192E ديسمبر  -نهاية العام المال  

قيمه المنشأة /الربح قبل ناروفات التمويل 
 6344 2364 99374 2346 واالستهالك واإلط اء والزكاة

 4392 4316 4366 6372 قيمه المنشأة /االيرادات

 94313 97329 74376 99369 نتاعو الربحية

%436 عائد األربا   636%  436%  436%  

 9324 9361 9319 9366 نتاعو القيمة الدفترية

 4344 4371 4376 6316 نتاعو االيرادات

%932 نمو االيرادات  -7236%  131%  -236%  

 6321 4311 7394 4341 العائد على السهم 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 العائد على المبيعات المبيعات

السعر  نتو سط أسعار السلع )دوالر/طن(
 Q7 7192 Q7 7193 YoY Q9 7192 QoQ الحال  

%4 96166 96122 96111 بول  بروبيلين )جنوب شرق آسيا(  96997 -6%  

%6- 96933 96976 96121 بول  ايثيلين عال  الكثافة )جنوب شرق آسيا(  96964 -4%  

%6 96914 96764 96931 بول  ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(  96673 -2%  

%77 371 236 244 اليابان( -بنزين )الشرق األقاى   193 -93%  

%74 366 217 641 نونو ايثيلين جاليكول )جنوب شرق آسيا(  667 -91%  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 7196A 7194A 7194A 7193A 7192E قائمة الدخل )نليون ريال(

 3647233 3612136 3619934 1649931 1664633 نبيعات 

 7663137 6696631 4616634 4696436 4614636 عكل ة المبيعات 

%4431 نسبة علك ة المبيعات  نن اجمال    4431%  4634%  4431%  4433%  

 66139 79931 79234 74436 76931 الماروفات العمونية واالدارية وناروفات البيع والتوزيع

%734 نسبة عكل ة الماروف   733%  639%  631%  339%  

 6693136 6637936 7633134 4696131 4612631 الربح قبل ال ائدة واالستهالك واإلط اء والترائب والزكاة 

%4634 هانش الربح قبل ال ائدة واالستهالك واإلط اء والترائب والزكاة   4634%  6634%  4731%  4136%  

 9616431 9696439 9697136 9676637 9616139 االستهالك واإلط اء

 7696436 7646332 9644139 7664732 7611731 الربح التشغيل  

(731) صافى نااريو التمويل   (774)  (967)  (961)  (27)  

  943319  11346  74361  99311  71394 أخرى 

 7671139 7644237 9666633 7636139 7623737 الربح قبل الزكاة والتريبة 

 97636 94433 92336 94736 99233 الزكاة والتريبة 

 7616136 7661933 9671236 7642232 7634432 صافى الدخل 

%7636 العائد على المبيعات   7339%  9234%  6631%  6734%  

      

 7196A 7194A 7194A 7193A 7192E قائمة المركز المال  )نليون ريال(

  9663732  9636436  32131  7631934  7691337 النقدية استثمارات قايرة األجل

  7676434  9626236  7626632  13636  19431 استثمارات قايرة األجل

  69239  63934  67434  9669432  9699139 المضزون 

  7699236  7697239  7616134  7647434  7634933 أخرى 

  3646637  3649932  3667233  2641336  3626931 إجمال  األصول قايرة األجل 

            

  97641934  96644239  94664331  94636236  94637634 صافى الموجودات الثابتة 

  71433  77631  76636  66634  41434 أخرى

  97621239  96626931  94634132  94612937  93699636 إجمال  الموجودات طويلة األجل 

  91666137  71691736  71613636  77643234  77611136 إجمال  الموجودات 

            

  16739  9643431  9643431  9643734  9671634 الدين قاير األجل والمستحق نن الدين طويل األجل 

  67934  94931  4133  77736  94439 ذنم دائنة 

  66432  11331  9673236  12134  26134 أخرى 

  7616137  7647736  7622734  7634436  7692431 نطلوبات قايرة األجل 

            

  71139  9696739  7641339  4613137  4647733 دين طويل األجل

  669316  719316  742321  911321  931361 نطلوبات غير جارية 

  93621139  93674431  94664731  94644736  94614636 حقوق المساهمين 

  91666137  71691736  71613636  77643234  77611136 إجمال  المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7196A 7194A 7194A 7193A 7192E قائمة التدفقات النقدية

  6662134  6693937  6646936  4616334  6637132 التدفقات النقدية نن األنشطة التشغيلية

(9666136) التدفقات النقدية نن األنشطة التمويلية  (6673134)  (7663339)  (7663234)  (6694636)  

(71434) التدفقات النقدية نن األنشطة االستثمارية  (91132)  (7642233)  29631  (44137)  

(7619734)  46436  9642334 التغير ف  النقد  9611336  (67639)  

  9663732  9636436  32131  7631934  7691337 النقد ونا ف  حكمه ف  نهاية ال ترة

 نهائية للقوائم المالية3ال قد عضتلو طريقة عر  بيانات القوائم المالية ف  التقرير عن الطريقة الت  عتبعها الشركة3 ولكن ال عأثير نن هذا االختالف على النتيجة

  ية3القوائم المالية التاريضية نعدة وفقا لمعاير المحاسبة السعودية لحين اصدار القوائم المالية الجديدة وفقا للمعايير المحاسبية الدول

 المادر: القوائم المالية للشركة، عقديرات أبحاث البالد المالية
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 شر  نظام التانيو ف  البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع عستضدم البالد المالية هيكل التقييم الضاص بها نن ثالث طبقات وععتمد التوصيات على البيانات الكمية والكي ية الت  يجمعها المحللون3

 الهبوط3/ودلدينا بخدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى نناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة الت  نحددها، وإنكانية الاع

 %913القيمة العادلة عزيد على السعر الحال  بأكثر نن   :زيادة المراكز

 %913القيمة العادلة عزيد أو عقل عن السعر الحال  بأقل نن    حياد:

 %913القيمة العادلة عقل عن السعر الحال  بأكثر نن   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم عحديد قيمة عادلة النتظار نزيد نن التحليل أو البيانات أو قوائم نالية ع ايلية أو وجود عغيير جوهري ف  أداء الشركة أو عغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خدنة العمالء
 clientservices@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 1666 – 716 – 99 – 133+ اإلدارة العانة:

 1119 – 993 – 611 الهاعو المجان :
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 3761 – 711 – 99 – 133+  هاعو:
 

 إدارة الح ى
 custody@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 3741 – 711 – 99 – 133+  هاعو:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital3com البريد اإللكترون :

 3741 – 711 – 99 – 133+  هاعو:

 capital3com/research-www3albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 3761 – 711 – 99 – 133+  هاعو:

 

 المارفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 3743 – 711 – 99 – 133+  هاعو:

 إخالء المسؤولية

لييية ونيدييرييهيا ونيوظي يييهيا ال ليميابذلت شركة البالد المالية أقاى جهد للتأكد نن أن نحتوى المعلونات المذكورة ف  هذا التقرير صحيحة ودقيقة ونع ذلك فخن شركة البيالد ا

 3عن ذلكجة يقدنون أي ضمانات أو ععهدات صراحة أو ضمنًا بشأن نحتويات التقرير وال يتحملون بطريقة نباشرة أو غير نباشرة أي نسؤولية قانونية ناع

األغيرا  دون اليميوافيقية اليضيطييية  نين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة عوزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة نباشرة او غير نباشرة ألي شضص آخر أو نشره كليًا أو جيزئيييًا ألي غير  

  3المسبقة نن شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه بأن هذه المعلونات ال عشكل عوصية بشراء أو بيع أوراق نالية أو العضاذ قرار استثماري3

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتضذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو نسؤوليته الكانلة وحده

سيتيشيار اسيتيثيمياري نيؤهيل قيبيل ى نليل الهدف نن هذا التقرير أن يستضدم أو يعتبر نشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق نستقبال3 لذلك فخننا نينيايح بياليرجيوع إلي

 3االستثمار ف  نثل هذه األدوات االستثمارية

 عحت ى شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرعبطة بهذا التقرير3

 

 16911–62عاريح هيئة السوق المالية رقم 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

