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 7102ج الربع الثالث علٌق على نتائت

من عام  للربع الثالثعن النتائج المالٌة "ٌنساب" للبتروكٌماوٌات الوطنٌة ٌنبع شركةعلنت أ

 1,598.5 العامبنهاٌة التسعة أشهر األولى من هذا  صافٌة حٌث حققت الشركة ارباح 9102

 ،9102خالل نفس الفترة من عام % 8قدره  بإنخفاضملٌون لاير  1,737ملٌون لاير مقابل 

بالربع المماثل من % مقارنة 01.31بنسبة  9102لعام  الثالثأرباح الربع  ارتفعت فً حٌن

فً  االنخفاضأرجعت الشركة  ، بالربع السابق % مقارنة82.32 بنسبةوالعام السابق 

 متوسط ارتفاعالى السابق  العام من المماثلة الفترة مع مقارنة الحالٌة الفترة أرباحها خالل

 الصٌانة اعمال بسبب وذلك والمباعة المنتجة الكمٌات انخفاض وكذلك ، اللقٌم مواد أسعار

 خالل االرباح ارتفاع سبب الشركة ارجعت ، بٌنما9102 لعام المعلن عنها خالل الربع الثانً

 والمباعة المنتجة الكمٌات ارتفاع إلى السابق العام من المماثل الربع مع مقارنة الحالً الربع

 مواد أسعار متوسط ارتفاع من بالرغم المنتجات لمعظم البٌع أسعار متوسط ارتفاع وكذلك

 اللقٌم.

% 02.2 ارتفاعملٌون بنسبة  320.91توقعاتنا البالغة  أعلى من ٌنسابأتت نتائج شركة 

أتى الفارق بٌن توقعاتنا  ملٌون للربع الثالث، 233.21صافً الربح  حققت الشركةحٌث 

 عناصملا قالغا بعد التشغٌلٌة الكفاءة التشغٌل وتحسن معدالت ارتفاعواألرباح الفعلٌة نتٌجة 

ساسٌة مثل األارتفع متوسط أسعار المواد حٌث ، 9102 الثانً الربع فً لصٌانة المجدولةل

للطن  دوالر 822عن الربع السابق، لٌصل إلى % 2.9حادي بنسبة األٌثٌلٌن االجالٌكول 

 خاللارتفعت أسعار مشتقات البولً بروبٌلٌن والبولً إٌثٌلٌن و ،للطن دالر 231 مقارنة بـ

الربع  خالل%على التوالً مقارنة بأسعار المواد 9.1 و %2.2 بمعدالت 9102الربع الثالث 

  .9102الثانً 

رفع الدعم عن اسعار اللقٌم غٌر معروف حتى االن الذي قد ٌضغط على هوامش ما زال أثر 

 الذي الرابع الربع فً مستوى التشغٌل المرتفع استمرار ونتوقعالربح للشركة عند تطبٌقه، 

فً الربع فً حال لم  كما انه من المتوقع تحسن هوامش الربح. موسمٌا قوٌا ٌكون ما عادة

 المنتجات النهائٌة أسعار نظرا لتتداولم عن اللقٌم من قبل أرامكو ٌبدأ تطبٌق قرار رفع الدع

 .السابقة متوسطاتها من اللقٌم أعلى تكالٌف بٌنما السابقة المرتفعة مستوٌاتها من كثٌرا أقل

مدعومة بعدة عوامل منها عدم . 9108 لعام قوٌة أرقام عن الشركة تعلن أن المرجح من

 ، كما أنه نتٌجةوتقلص صافً المدٌونٌة 9108خالل عام وجود صٌانة مجدولة لمصانعها 

 االثٌلٌن، فإننا جالٌكول انخفاض احتٌاجاتها لالنفاق الرأس مالً اخذا بعٌن االعتبار مشروع

أكثر من المستوى الحالً  الى خالل العام القادم الشركة قد ترفع توزٌعاتها السنوٌة أن نعتقد

 استقرار سعر السهم وقٌادته لمزٌد من دورا فً مما سٌلعب رٌاالت 1 عندالذي ٌستقر 

  االرتفاعات.

 للبتروكٌماوٌات الوطنٌة ٌنبع فً شركة االستثمار من المتوقعه والعوائد المخاطر على وبناء

 للسهم لاير 20.11 مستهدف بسعر" تجمٌع" الى الشركة لسهم توصٌتنا بتحدٌث قمنا "ٌنساب"

 التدفقات نموذج باستخدام متساوٌة أوزان استخدام على للشركة تقٌٌمنا فً باعتمادنا وذلك

 .األرباح مكرر ومضاعف الدفترٌة القٌمة ومضاعف المخصومة النقدٌة
 

 السنوٌة النتائج ملخص
 

 دٌسمبر فً المنتهٌة السنة
 (ملٌون)

 
 متوقع 7102 7102 7102 7102

 7,668 6,971 6,911 21300  إٌرادات

 2,837 2,698 1,758 3,087  اإلجمالً الربح

 2,584 2,487 1,540 2,843  التشغٌلً الربح

 2,224 2,447 1,207 2,478  الربح صافً

 3.95 4.09 2.15 4.41  السهم ربحٌة
 

 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتائج: المصدر     

 تجمٌع التصنٌف
 20.31 المستهدف السعر
 33.02 الحالً السعر
%00.01 المتوقع العائد نسبة  

 

 الشركة عن معلومات

  لاير 33.02 السعر
 لاير  ملٌون 101192.31 السوقٌة القٌمة
 ملٌون 329.31 األسهم عدد

  لاير 20.23 اسبوع 39 لمدة األعلى
  لاير 33.11 اسبوع 39 لمدة األدنى
 % 9.12 العام بداٌة منذ األداء
  لاير 1.20 شهر 09 السهم ربحٌة
  0.03  بٌتا معامل

 9102 أكتوبر 92 فً كما* 

 

 الرئٌسٌن المالك

 %30.11 )سابك( ساسيهالا للصناعات السعودية الشركة
 %00.29 االجتماعيه للتامينات العامه المؤسسه

 9102 أكتوبر 92 فً كما* 
 

 ( نقطة 011 أساس على) السهم أداء

 

 تداول: المصدر
 

 القطاعً االٌرادات تحلٌل/  الدفترٌة القٌمة و الربحٌة مكرر
 

 

 أرقام: 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برأس مقفلة مساهمةسعودٌة  شركة  –( كابٌتال االستثمار) والوساطة المالٌة لألوراق االستثمار شركة

 سعودي لاير ملٌون 052 مدفوع مال
 (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

 %91 من اعلى القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 91 من أعلى السهم عائد مجموع ٌكون أن شراء
 

 

 %91 الى% 01 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 و% 91 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% 91- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 91 سالب و% 01 سالب بٌن ما سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن تقلٌص
 

 

 %91- من اقل القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 91 دون سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن بٌع
 

 
 

 

 


