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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن النتائج المالية األولية للربع االول منن عنا  

مليون ريال فني النربنع النمنمنا نل  212مليون ريال مقابل  231حيث حققت صافي ربح قدره  6102

 777% عن الربع السابنق الن ك كناننت أربناحن  01%، وبانخفاض بنسبة 4من العا  السابق بارتفاع 

% منقنابنل 3..3منا نسنبنتن   6102مليون ريال. بلغ هامش صافي الربح في الربع االول من عا  

 على التوالي.  6107% للربع األول والرابع من عا  6..3% و 34.2

مقارنة بالربع المما ل منن  6102ويعود سبب اإلرتفاع في صافي الربح خالل الربع االول من عا  

إلى ارتفاع متوسط أسعار البينع لنمنعنننج منننتنكنات الشنركنة  -حسب بيان الشركة  -العا  السابق  

وارتفاع كميات المنتكات المباع . في حين ، انخفض صافي الربح بسبب تراجع الكنمنينات النمنبناعنة 

 بالمقارنة مع الربع االخير من العا  السابق. 

 يوضح الكدول التالي التغيرات في أسعار بعض منتكات الشركة. 

% عنن النربنع  6منلنينون رينال بنعرتنفناع  08727نحو  6102بلغت مبيعات الشركة للربع االول من عا  

% 02مليون ريال  ، فني حنينن تنراجنعنت بنننسنبنة  087.1المما ل من العا  السابق والتي بلغت  

 مليون ريال.  68022مقارنة بالربع السابق ال ك بلغت مبيعات  

منلنينون رينال  762منلنينون رينال منقنابنل  741وقد حققت الشركة في الربع االول ربحًا إجماليًا بلغ 

% عنن النربنع السنابنق 02%، فيما انخفض بنسبة 0.2خالل الربع المما ل من العا  السابق بنمو 

 مليون ريال.  212ال ك بلغت ارباح  

منلنينون رينال  263% مقارننة بنن 6مليون ريال بعرتفاع  .23سكل الربح التشغيلي خالل الربع االول 

. 6107% عنن النربنع االخنينر منن عنا  01خالل الربع المما ل من العا  السابق، وانخفض بنسنبنة 

 % لنفس الربع من العا  السابق. 31% مقابل بن 33.4ووصل هامش الربح التشغيلي 

منلنينون رينال وأقنل منن منتنوسنط تنوقنعنات  210جاءت نتائج الشركة أقل من توقنعناتنننا النبنالنغنة 

مليون ريال .نعتقد بان ه ا التراجع مدفوعا نتيكة توقف مصننعني الشنركنة.  .76المحللين البالغة 

بأن شركة ينننسناب شنتندت تنوقنف لنمنصنننعني بنولني  *Polymerupdate.com  حيث افاد موقع

اسنابنينع و لنح لنتنحنسنينن  7-2ايثلين  عالي الكثافة و المنخفض الكثافة مطلع العا  الكارك لمند  

الكود  واالنتاجية للشركة. من جانب اخر ،بدأت الصين تكثيف جتودها البيئية للحد من االننبنعنا نات 

بشنكنل عنا  منمنا  الضار  للتواء، والتي ستؤدك إلى زياد  الطلب على مننتنكنات النبنولني اينثنلنينن

 يسمح لشركات المنطقة باالستفاد  من الطلب المتزايد في الصين.

،وجود انخفاض حاد في انتاج ماد  مونو ايثلين جاليكول خالل الننصنف االول  *ICISوحسب تقرير 

انخفض المخزون لنفس الماد  في الصين بشكل كنبنينر.  6107من العا  الحالي وك لح خالل عا  

ول لح نتوقع ان تستفيد الشركة من حكج الطلنب النقنوك وعنود  النطناقنة االننتناجنينة لنمنصنننعني 

البولي ايثلين وارتفاع هامش الربيحة بين اللقيج والمنتج الننتنائني. وعنلنين  فنعننننا ننرفنع تنقنينينمنننا 

 ريال للستج.  ..71ريال الى  21لستج ينساب من 

 مشعل الغيالن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدار  األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 ..71 القيمة العادلة )ريال(
 21.21 )ريال( 6102ابريل  .6السعر كما في 

 %0.11 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.6611 رمز تداول

 1..74 أسبوع )ريال( 6.أعلى سعر لن 

 6.11. أسبوع )ريال( 6.أدنى سعر لن 

 02.30% التغير من أول العا 

 320 أشتر )ألف ستج( 3متوسط حكج التداول لن 

 318623 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 018471 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 ..26. األستج المصدر  )مليون ستج(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %0.11. الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابح(

 %00.14 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 A 6102A 6107A 6102E.610 ديسمبر  -نتاية العا  المالي 

قيم  المنشأ  /الربح قبل مصروفات 
 7.00 2.62 2..2 00.27 التمويل واالستتالك واإلطفاء والزكا 

 2..3 4.16 4.23 7..4 قيم  المنشأ  /االيرادات

 00.37 03.16 03.61 26..6 مضاعف الربحية

 %7.3 %1.. %... %3.2 عائد األرباح

 0.72 .0.2 0.13 6.16 مضاعف القيمة الدفترية

 4.16 4.62 4.17 4.42 مضاعف االيرادات

 %2.2 %1..0 %1.2- %67.3- نمو االيرادات

 4.24 4.66 4.07 .6.0 العائد على الستج 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائج المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

السعر  متوسط أسعار السلع )دوالر/طن(
 Q0 6102 Q0 6107 YoY Q4 6107 QoQ الحالي 

 %1 .0807 %.0 08011 08672 08671 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(

 %2 08621 %.0 08020 083.2 ..083 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 )%0( 086.7 )%.( 08307 086.1 08661 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(

(4)% 162 211 241 اليابان( -بنزين )الشرق األقصى   243 %2  

2% 112 4% 143 177 .0810 مونو ايثيلين جاليكول )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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 6104A 610.A 6102A 6107A 6102E قائمة الدخل )مليون ريال(

 78211.3 78661.1 28631.2 28100.4 18.00.1 مبيعات 

 383.7.1 38621.1 68624.1 ..48133 2..803. تكلفة المبيعات 

 %43.2 %6..4 %32.3 %2.4. %4.1. نسبة تلكفة المبيعات  من اجمالي 

 422.4 4.2.6 4.2.4 ..607 644.3 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 %2.3 %2.3 %7.4 %3.0 %6.2 نسبة تكلفة المصروف 

 1...382 38.13.2 38.12.3 68221.4 48031.1 الربح قبل الفائد  واالستتالك واإلطفاء والضرائب والزكا  

 %1.0. %..42 %2.3. %..32 %43.4 هامش الربح قبل الفائد  واالستتالك واإلطفاء والضرائب والزكا  

 08120.3 08121.7 3..0812 08061.3 08622.6 االستتالك واإلطفاء

 68774.7 68404.0 68466.1 08.41.0 68246.7 الربح التشغيلي 

  2  7 )02( )026( )664( صافى مصاريف التمويل 

  012.66  11.26  23.06  21..6  00.11 أخرى 

 68222.1 68.61.3 68411.1 08323.2 68231.0 الربح قبل الزكا  والضريبة 

 024.1 043.1 2..04 072.3 0.6.3 الزكا  والضريبة 

 68766.0 68372.4 68344.4 08617.3 68477.7 صافى الدخل 

 %4..3 %36.1 %37.2 %..07 %62.0 العائد على المبيعات 

      

 6104A 610.A 6102A 6107A 6102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  08224.2  081.6.3  08272.6  271.1  68210.4 النقدية استثمارات قصير  األجل

  2...082  ..08127  08737.3  68733.7  123.2 استثمارات قصير  األجل

  227.6  2..27  262.7  ...26  7..0830 المخزون 

  68.01.1  ..68227  68061.2  68121.4  4..68.6 أخرى 

  78037.2  28.23.1  28371.1  28367.2  78412.3 إجمالي األصول قصير  األجل 

            

  068021.0  0681.3.1  038.72.2  0483.2.1  048237.2 صافى الموجودات الثابتة 

  636.1  667.2  637.1  623.2  333.4 أخرى

  068460.1  ..038020  2..03820  048241.7  048170.6 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  1.2..018  ..018724  2..61802  618122.3  668427.4 إجمالي الموجودات 

            

  011.2  131.3  084.1.3  08424.1  08426.4 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  671.0  620.7  0.0.7  41.2  666.3  مج دائنة 

  08073.1  08030.0  161.3  08627.2  ..171 أخرى 

  082.0.2  68363.0  68.30.3  68776.4  3...682 مطلوبات قصير  األجل 

            

  1.1  011.2  08031.6  68.12.0  48121.6 دين طويل األجل

  7.2..  14.0.  422.2  647.71  011.71 مطلوبات غير جارية 

  0783.1.6  028737.4  ....0281  0.83.6.1  6.3..0.8 حقوق المساهمين 

  1.2..018  ..018724  2..61802  618122.3  668427.4 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6104A 610.A 6102A 6107A 6102E قائمة التدفقات النقدية

  2...481  1..3863  38022.1  38430.3  48132.4 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 )38111.3( )38043.0( )68227.4( )68222.0( )..38621( التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 )063.2( )702.2(  703.1 )68.77.2( )011.7( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ..236 )264.1(  ..08106 )68106.4(  3..2. التغير في النقد

 نتائية للقوائج المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائج المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعتا الشركة. ولكن ال تأ ير من ه ا االختالف على النتيكة

  ية.القوائج المالية التاريخية معد  وفقا لمعاير المحاسبة السعودية لحين اصدار القوائج المالية الكديد  وفقا للمعايير المحاسبية الدول

 المصدر: القوائج المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح ننا  التصنيف في البالد المالية

الو  على  لح، يقو  ننا  التقييج وع تستخد  البالد المالية هيكل التقييج الخاص بتا من  الث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يكمعتا المحللون.

 التبوط./ودلدينا بعدراج األستج المغطا  ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لج يتج تحديد قيمة عادلة النتنار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائج مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهرك في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1222 – 613 – 00 – 122+ اإلدار  العامة:

 1110 – 002 – 211 التاتف المكاني:

 
 

 إدار  األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2621 – 611 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدار  الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 26.1 – 611 – 11 – 966+  هاتف:
 

 
 
 

 إدار  األبحاث والمشور 
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 26.1 – 611 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2631 – 611 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 26.2 – 611 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لنينة ومندينرينتنا ومنوظنفنينتنا ال لنمناب لت شركة البالد المالية أقصى جتد للتأكد من أن محتوى المعلومات الم كور  في ه ا التقرير صحيحة ودقيقة ومع  لح فعن شركة البنالد ا

 .عن  لحكة يقدمون أك ضمانات أو تعتدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أك مسؤولية قانونية نات

األغنراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  منن ال يكوز إعاد  نسخ أو إعاد  توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألك شخص آخر أو نشره كليًا أو جنزئنينًا ألك غنرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن ه ه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخا  قرار استثمارك.

 .يعتبر أك إجراء استثمارك يتخ ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليت  الكاملة وحده

سنتنشنار اسنتنثنمنارك منؤهنل قنبنل ى مليس التدف من ه ا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أك إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. ل لح فعننا ننننصنح بنالنرجنوع إلن

 .االستثمار في مثل ه ه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بكميع الحقوق المرتبطة بت ا التقرير.

 

 12011–37تصريح هيئة السوق المالية رقج 

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

