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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن النتائج المالية األولية للللربلع اللرابلع 

% علن اللربلع 4635مليون ريلا  بلارال لاع  216حيث حققت صافي ربح قدره  7112من عام 

% عن الربع السابق، وبناء علليل  1322المماثل من العام السابق وبانخ اض ط يف بنسبة 

مللليلون ريلا  للعلام  1.71236مليون ريا  مقابلل  7.61132الصافية  7112بلغت أرباح عام 

 %61323بارا اع  7114

% 72مليون ريلا  بلارال لاع بلنلسلبلة  22236حققت الشركة في الربع الرابع ربحًا إجماليًا بلغ 

% مقارنة باللربلع السلابلق3 636مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخ اض بنسبة 

 71143% عن عام 4634مليون ريا  بارا اع  7.26232مبلغ  7112وبلغ إجمالي األرباح لعام 

% ملقلارنلة بلاللربلع 7636مليون ريلا  بلارال لاع  21834بلغ الربح التشغيلي خال  الربع الرابع 

بلللغ  7112% عن الربع السابق3 وبنهاية اللعلام 432المماثل من العام السابق، وبانخ اض 

 71143% عن عام 2134مليون ريا  بارا اع  7.58232الربح التشغيلي 

% علن اللربلع 1مليون ريا  بلارال لاع  1.85636بلغت مبيعات شركة ينساب في الربع الرابع 

 2.62132ملبلللغ  7112المماثل من العام السابق، بينما بلغ إجمالي مبيعات الشركة لعام 

 % عن العام السابق13823مليون ريا  بارا اع ط يف قدره 

 ويوضح الجدو  التالي اغيرات أسعار بعض منتجات الشركة3

مقارنة مع اللربلع اللململاثلل  7112يعود سبب ارا اع صافي الربح خال  الربع الرابع من عام 

إلى ارا اع متوسط أسعار البليلع للبلعلض ملنلتلجلات  -حسب بيان الشركة-من العام السابق 

الشركة وانخ اض مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة باإلضافة إلى ارا اع عائد اللملرابلحلات 

وانخ اض األعباء التمويلية بالرغم من ارا اع متوسط أسعار بعلض ملواد اللللقليلم3 بليلنلملا 

يعود سبب انخ اض صافي الربح مقارنة بالربع السابق إلى ارا اع متوسط أسعار اللقليلم 

 بالرغم من ارا اع متوسط أسعار البيع لبعض منتجات الشركة3 

مليلون ريلا  وقلريلبلة  264وبص ة عامة جاءت النتائج إلى حًد ما قريبة من اوقعاانا البالغة 

مليون ريا 3 بلغ هامش الربح اإلجمالي في الربع اللرابلع  272من متوسط التوقعات البالغ 

% في الربع المماثل من العام السابق، وللنلن 76% مقارنة بل 62ما نسبت   7112من عام 

نعتقد بأن هامش الربح اإلجمالي قد ينخ ض عن هذا المعد  مستقباًل نظرًا إللى ارال لاع 

بليلنلملا  7112أسعار اللقيم حيث انتهت فترة السماح لخام االيثان في الربع األخير من عام 

وعلي  من المتوقع أن  7112انتهت فترة السماح لخام البروبان بنهاية الربع الثاني من عام 

 71123يظهر أثر رفع أسعار اللقيم مطلع عام 

وفقا لنتائج الربع الرابع وفي ظل اعافي أسعار بيع المنتجات نبقي اقيمنا لسهم ينسلاب 

 ريا  مع التوصية بالحياد3 45عند 

 اركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital3com 

 محمد الغالبي

 محلل مالي 

malghalbi@albilad-capital3com 

 

 

 حياد التوصية

 45311 القيمة العادلة )ريا (
 44374 )ريا ( 7112يناير  11السعر كما في 

 %737- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 77613SE رمز اداو 

 48311 أسبوع )ريا ( 47أعلى سعر لل 

 76381 أسبوع )ريا ( 47أدنى سعر لل 

 %7378 التغير من أو  العام

 416 أشهر )ألف سهم( 6متوسط حجم التداو  لل 

 61.128 الرسملة السوقية )مليون ريا (

 8.782 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 42734 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %41311 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 %11367 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 7115A 7114A 7112A 7112E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيم  المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 2347 2366 11366 2368 واالستهالك واإلط اء والزكاة

 6368 5361 5346 6352 قيم  المنشأة /االيرادات

 17361 16356 74325 17345 مضاعف الربحية

 %431 %534 %632 %435 عائد األرباح

 1326 1361 7317 7311 مضاعف القيمة الدفترية

 5366 5356 5341 6372 مضاعف االيرادات

 %737 %137 %7236- %132 نمو االيرادات

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، اقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، اقديرات أبحاث البالد المالية

 Q5 7112 Q5 7114 YoY Q6 7112 QoQ أسعار السلع )دوالر/طن(

  6% 1.111 17% 671 1.161 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(

 )137%( 1.141 136% 1.154 1.158 بولي ايثيلين عالي النثافة )جنوب شرق آسيا(

 2% 1.186 11% 1.152 1.742 بولي ايثيلين قليل النثافة )جنوب شرق آسيا(

 16% 257 71% 215 276 اليابان( -بنزين )الشرق األقصى 

 12% 272 18% 215 272 مونو ايثيلين جالينو  )جنوب شرق آسيا(

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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 7116A 7115A 7114A 7112E* 7112F قائمة الدخل )مليون ريا (

 2.12434 2.62132 2.61135 6.41131 6.64632 إجمالي االيرادات 

 6.11237 7.62136 5.16634 4.16438 4.15838 انل ة المبيعات 

 77732 71236 71234 75536 76136 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 6.25232 6.26432 7.22135 5.16136 5.12631 الربح قبل مصروفات التمويل واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة

%5634 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة  5635%  6834%  4531%  4631%  

 1.11632 1.16636 1.17136 1.78837 1.18131 االستهالكات واإلط اءات

 7.25736 7.58232 1.45131 7.85732 7.66736 الربح التشغيلي 

(721) صافى مصاريف التمويل   (775)  (187)  (127)  (21)  

  72341  74365  74386  11316  76314 أخرى

 7.46632 7.56137 1.68632 7.26131 7.22737 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 16131 18238 12236 14736 11232 الزكاة والضريبة 

 7.51834 7.61132 1.71236 7.52232 7.25532 صافى الدخل 

%7836 العائد على المبيعات   7231%  1234%  6631%  6531%  

      

 7116A 7115A 7114A 7112E 7112F قائمة المركز المالي )مليون ريا (

  7.56236  1.62635  22631  7.26135  7.11237 النقدية استثمارات قصيرة األجل

  1.21436  1.85832  7.26632  62638  61431 استثمارات قصيرة األجل

  67234  66437  87434  1.61432  1.11631 المخزون 

  7.11534  1.62136  7.18635  7.47435  7.25132 أخرى 

  2.66632  2.27832  2.67232  2.56236  2.28136 إجمالي األصو  قصيرة األجل 

            

  17.84132  16.42236  15.64236  15.26238  14.27635 صافى الموجودات الثابتة 

  5632  2838  8134  15537  61536 موجودات غير ملموسة

  16432  16535  71636  18637  16132 أخرى

  16.16236  16.85131  15.25132  15.62137  12.11838 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  71.16134  71.42832  71.62836  77.52235  77.61138 إجمالي الموجودات 

            

  66731  1.52531  1.52531  1.52735  1.76835 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  5132  5132  5132  77736  15431 ذمم دائنة 

  1.75131  1.75631  1.72238  62134  26134 أخرى 

  7.71632  7.25232  7.22735  7.24436  7.12531 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  71131  1.16731  7.46231  5.12137  4.47732 دين طويل األجل

  645388  768382  752321  166321  121381 مطلوبات غير جارية 

  12.67138  12.68638  14.64731  14.44736  14.15636 حقوق المساهمين 

  71.16134  71.42832  71.62836  77.52235  77.61138 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7116A 7115A 7114A 7112E 7112F قائمة التدفقات النقدية

  6.21132  6.21632  6.56136  5.16235  6.27132 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(7.61132) )7.82231( )6.72134( )1.86638( التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (6.11135)  

(17237)  48235 )7.42232( )16132( )71534( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

  52636  1.76536 )7.11735(  48436  1.42235 التغير في النقد

  7.56236  1.62635  22631  7.26135  7.11237 النقد في نهاية ال ترة

 نهائية للقوائم المالية3ال قد اختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي اتبعها الشركة3 ولنن ال اأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،اقديرية :F3متوقعة : 

 *األرقام اقديرية باستثناء االيرادات والربح التشغيلي وصافي الدخل3

 المصدر: القوائم المالية للشركة، اقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع استخدم البالد المالية هينل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات واعتمد التوصيات على البيانات النمية والني ية التي يجمعها المحللون3

 الهبوط3/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمنانية الصع

 %113القيمة العادلة ازيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %113القيمة العادلة ازيد أو اقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %113القيمة العادلة اقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم احديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية ا صيلية أو وجود اغيير جوهري في أداء الشركة أو اغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital3com البريد االلنتروني:

 6888 – 716 – 11 – 622+ اإلدارة العامة:

 1111 – 112 – 811 الهااف المجاني:
 
 

 إدارة األصو 
 abicasset@albilad-capital3com البريد االلنتروني:

 2781 – 761 – 11 – 622+  هااف:
 

 إدارة الح ظ
 custody@albilad-capital3com البريد االلنتروني:

 2746 – 761 – 11 – 622+  هااف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital3com البريد اإللنتروني:

 2741 – 761 – 11 – 622+  هااف:

 capital3com/research-www3albilad الموقع على الشبنة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد االلنتروني:

 2761 – 761 – 11 – 622+  هااف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد االلنتروني:

 2742 – 761 – 11 – 622+  هااف:

 إخالء المسؤولية

لليلة وملديلريلهلا وملوظل ليلهلا ال للملابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البلالد ا

 3عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو اعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية ناا

األغلراض دون اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة اوزيع أو إرسا  هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلرض 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه بأن هذه المعلومات ال اشنل اوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الاخاذ قرار استثماري3

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليت  الناملة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري ملؤهلل قلبلل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمنن أن يتحقق مستقبال3 لذلك فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 3االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 احت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرابطة بهذا التقرير3

 

 18111–62اصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

