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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

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

% 0064ملينون رينال بنفرعن ناع  65860مليون ريال مقابل   546حيث حققت صافي ربح قدره  7302

% مقنارةنة بنالنربنع السنابنب الن   بنلن نت 82عن الربع المماثل من العا  الماضي ، وق زت بنسبة 

منلنينون  09611مليون ريال6 وبناًء عليه بل ت ارباح التسعة أشهر من النعنا  النينالني  04666ارباحه 

 % عن ال تره المقابلة من العا  الماضي6 8مليون ريال بفةخ اض  0920264ريال مقابل 

مقارةة مع الربع الممناثنل  7302ويعود سبب اإلرع اع في صافي الربح خالل الربع الثالث  من عا  

إلى ارع اع متوسط أسعار النبنينع لنمنعن ن   -حسب بيان الشركة  -من العا  السابب والربع السابب 

منتجات الشركة واةخ اض  كميات المنتجات المنبناعنه بنالنر ن  منن ارعن ناع أسنعنار النلنقنين  وكن لن  

 االةتهاء من أعمال الصياةة المجدولة التي اثرت على كميات المنتجات المباعة6

من جهة أخرى ، يعود سبب االةخ اض مقابل الربع السابب إلنى اةنخن ناض النمنبنينعنات لنمنننتنجنات 

 الشركة بسبب اعمال الصياةة و إرع اع متوسط أسعار اللقي 6 

 يوضح الجدول التالي ع يرات أسعار بعض منتجات الشركة6

%منقنابنل 78مليون رينال بنفرعن ناع  0910064بنيو  7302جاءت مبيعات الشركة للربع الثالث من عا  

% منقنارةنة 47مليون ريال عن الربع المماثل من العا  الماضي، وكن لن  بنفرعن ناع بنننسنبنة  09602

مليون ريال6 وبل ت مبيعات النتنسنعنة أشنهنر منن عنا   0905760بالربع السابب حيث بل ت مبيعاعه 

% عن ة س الن نتنره منن النعنا  السنابنب النبنالن نه 78مليون ريال بفرع اع قدره  6936460ةيو  7302

 مليون ريال6 49685مبيعاعه 

ملينون رينال خنالل  581مليون ريال مقابل  28360حققت الشركة في الربع الثالث  ربيًا إجماليًا بلغ 

% عن الربع السابب الن   بنلن نت اربناحنه 05%، و  4664الربع المماثل من العا  السابب مرع عة بننن

 مليون ريال6 45667

منلنينون  617% منقنارةنة بنن 0364مليون ريال بفرع اع  564سجل الربح التش يلي خالل الربع الثالث  

% عنن النربنع السنابنب6 بنينننمنا إةنخن ن نت 80ريال خالل الربع المماثل من العا  السابب، وبفرع ناع 

مليون ريال  مقنابنل  09506% لتسجل 00االرباح التش يلية لتسعة الشهر من العا  اليالي بنسبة 

مليون ريال لن س ال ترة من العا  المنصر 6 وقد عقلص هامش الربح التش يلي ل تنرة  0980667

% بننن نس الن نتنرة منن النعنا  43% منقنارةنة بنن 0764التسعة أشهر من العا  الجار  ليصل إلى  

 السابب6 

منلنينون رينال ومنن منتنوسنط عنوقنعنات  427جاءت ةتائج الشركة أعلى بكثير من عوقعاعنا النبنالن نة 

مليون6 عمكنت الشركة من عيقيب أرباح عالية خالل النربنع النثنالنث منن النعنا   621الميللين البال ة 

اليالي بعد ان ع لبت على ال ارق بين اسعار اللقي  والمنتج النهائي وذل  بنعند عنينسنن النكن نائنة 

اإلةتاجية للشركة وزيادة المبيعات6 ةالحظ ارع اع في اسعار المنتجات النبنتنروكنينمناوينة خنالل النربنع 

الثالث و العزال ك ل  ليلول فصل الشتاء6 وعط ًا على ذل  ففةنا ةرفع عقنينينمنننا لسنهن  ينننسناب 

 ريال مع التوصية بزيادة المراكز6  50ريال الى  53من 

 مشعل ال يالن

 ميلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital6com 

 

 للتواصل مع إدارة األبياث:

 عركي فدعب

 مدير األبياث والمشورة

TFadaak@albilad-capital6com 

 زيادة المراكز التوصية

 50633 القيمة العادلة )ريال(
 60608 )ريال( 7302اكتوبر  71السعر كما في 

 08% العائد المتوقع

  بياةات الشركة

 77136SE رمز عداول

 50626 أسبوع )ريال( 67أعلى سعر لن 

 01613 أسبوع )ريال( 67أدةى سعر لن 

 %760- الت ير من أول العا 

 763 أشهر )ألف سه ( 0متوسط حج  التداول لن 

 039375 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 89332 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 65766 األسه  المصدرة )مليون سه (

  %(6كبار المساهمين )أكثر من 

 %60633 الشركة السعودية للصناعات األساسية )ساب (

 %00617 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 7304A 7306A 7305A 7302E ديسمبر  -ةهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 8673 8600 00682 2614 التمويل واالستهالك واإلط اء والزكاة

 0612 4607 4662 0646 قيمه المنشأة /االيرادات

 00670 00644 76657 07641 م اعف الربيية

%666 عائد األرباح  065%  666%  663%  

 0687 0613 7637 0611 م اعف القيمة الدفترية

 4607 4644 4648 0676 م اعف االيرادات

%062 ةمو االيرادات  -7260%  361%  762%  

 4605 4631 7606 4643 العائد على السه  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، عقديرات أبياث البالد المالية

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، عقديرات أبياث البالد المالية

السعر  متو سط أسعار السلع )دوالر/طن(
 Q0 7302 Q0 7305 YoY Q7 7302 QoQ اليالي 

%1 09304 09076 09013 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(  09322 %4 

%(364) 09063 09046 09703 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(  09078 7%  

%7 09081 09738 09723 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(  09706 (7)%  

%01 547 250 216 اليابان( -بنزين )الشرق األقصى   258 (362)%  

%08 240 01% 572 824 173 موةو 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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 7300A 7304A 7306A 7305A 7302E قائمة الدخل )مليون ريال(

 2905368 5912368 5910064 1960063 1906065 مبيعات 

 0970461 0900863 4930066 6900668 6934868 عكل ة المبيعات 

%6463 ةسبة علك ة المبيعات  من اجمالي   6463%  6864%  4663%  4667%  

 46860 70063 70266 74460 70061 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%766 ةسبة عكل ة المصروف   765%  060%  063%  564%  

 0945268 0957068 7955364 4900361 4932063 الربح قبل ال ائدة واالستهالك واإلط اء وال رائب والزكاة 

%4066 هامش الربح قبل ال ائدة واالستهالك واإلط اء وال رائب والزكاة   4064%  0866%  6763%  4864%  

 0932864 0900660 0907360 0978867 0938360 االستهالك واإلط اء

 7908164 7948562 0964360 7984762 7911761 الربح التش يلي 

(753) صافى مصاريف التمويل   (774)  (087)  (001)  (27)  

  041606  11668  76681  00631  71606 أخرى 

 7945565 7944267 0908065 7950360 7925767 الربح قبل الزكاة وال ريبة 

 07462 04665 02560 06760 00265 الزكاة وال ريبة 

 7904068 7903065 0973260 7942262 7954462 صافى الدخل 

%7860 العائد على المبيعات   7560%  0266%  0063%  0762%  

      

 7300A 7304A 7306A 7305A 7302E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  0940462  0958668  52163  7951064  7903567 النقدية استثمارات قصيرة األجل

  7970666  0920260  7920062  15068  10663 استثمارات قصيرة األجل

  10360  85066  87666  0900662  0900160 المخزون 

  7906164  7907260  7938164  7967664  7954065 أخرى 

  5910161  5940062  5907265  2941560  5928061 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  07962264  00966260  04906561  04950268  06957064 صافى الموجودات الثابتة 

  73665  77061  78068  00064  41666 أخرى

  07928063  00928063  04954362  04912067  05900868 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  01923768  73901768  73915860  77945264  77913368 إجمالي الموجودات 

            

  10760  0945463  0945463  0945764  0971864 الدين قصير األجل والمستيب من الدين طويل األجل 

  06863  06061  4365  77760  04660 ذم  دائنة 

  10360  13561  0975268  12366  20366 أخرى 

  7973367  7967768  7922764  7956660  7902463 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  73360  0900760  7961560  4935367  6967765 دين طويل األجل

  00061  710610  742623  011623  053683 مطلوبات  ير جارية 

  05912365  05974661  06906763  06966760  06934060 حقوق المساهمين 

  01923768  73901768  73915860  77945264  77913368 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7300A 7304A 7306A 7305A 7302E قائمة التدفقات النقدية

  0910660  0905067  0940060  4930564  0957362 التدفقات النقدية من األةشطة التش يلية

(0980168) التدفقات النقدية من األةشطة التمويلية  (0975366)  (7985560)  (7985264)  (0906060)  

(73466) التدفقات النقدية من األةشطة االستثمارية  (01362)  (7962265)  20063  (62865)  

(7930764)  68660  0962564 الت ير في النقد  0933568  73067  

 نهائية للقوائ  المالية6ال قد عختلف طريقة عرض بياةات القوائ  المالية في التقرير عن الطريقة التي عتبعها الشركة6 ولكن ال عأثير من ه ا االختالف على النتيجة

  ية6القوائ  المالية التاريخية معدة وفقا لمعاير المياسبة السعودية ليين اصدار القوائ  المالية الجديدة وفقا للمعايير المياسبية الدول

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، عقديرات أبياث البالد المالية
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 شرح ة ا  التصنيف في البالد المالية

الوة على ذل ، يقو  ة ا  التقيي  وع عستخد  البالد المالية هيكل التقيي  الخاص بها من ثالث طبقات وععتمد التوصيات على البياةات الكمية والكي ية التي يجمعها الميللون6

 الهبوط6/ودلدينا بفدراج األسه  الم طاة ضمن إحدى مناطب التوصية التالية بناًء على سعر اإل الق ، والقيمة العادلة التي ةيددها، وإمكاةية الصع

 %036القيمة العادلة عزيد على السعر اليالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %036القيمة العادلة عزيد أو عقل عن السعر اليالي بأقل من    حياد:

 %036القيمة العادلة عقل عن السعر اليالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  عيديد قيمة عادلة الةت ار مزيد من التيليل أو البياةات أو قوائ  مالية ع صيلية أو وجود ع يير جوهر  في أداء الشركة أو ع ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبياث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكتروةي:

 1888 – 730 – 00 – 155+ اإلدارة العامة:

 3330 – 005 – 833 الهاعف المجاةي:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكتروةي:

 5783 – 713 – 00 – 155+  هاعف:
 

 إدارة الي ظ
 custody@albilad-capital6com البريد االلكتروةي:

 5761 – 713 – 00 – 155+  هاعف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبياث والمشورة
 research@albilad-capital6com البريد اإللكتروةي:

 5763 – 713 – 00 – 155+  هاعف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكتروةي:

 5703 – 713 – 00 – 155+  هاعف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital6com البريد االلكتروةي:

 5765 – 713 – 00 – 155+  هاعف:

 إخالء المسؤولية

لنينة ومندينرينهنا ومنوظن نينهنا ال لنمناب لت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن ميتوى المعلومات الم كورة في ه ا التقرير صييية ودقيقة ومع ذل  ففن شركة البنالد ا

 6عن ذل جة يقدمون أ  ضماةات أو ععهدات صراحة أو ضمنًا بشأن ميتويات التقرير وال يتيملون بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة أ  مسؤولية قاةوةية ةاع

األ نراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  منن ال يجوز إعادة ةسخ أو إعادة عوزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او  ير مباشرة أل  شخص آخر أو ةشره كليًا أو جنزئنينًا أل   نرض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما ةل ت االةتباه بأن ه ه المعلومات ال عشكل عوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو العخاذ قرار استثمار 6

 6يعتبر أ  إجراء استثمار  يتخ ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سنتنشنار اسنتنثنمنار  منؤهنل قنبنل ى مليس الهدف من ه ا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يمكن أن يتيقب مستقبال6 ل ل  ففةنا ةنننصنح بنالنرجنوع إلن

 6االستثمار في مثل ه ه األدوات االستثمارية

 عيت ظ شركة البالد المالية بجميع اليقوق المرعبطة به ا التقرير6

 

 38033–02عصريح هيئة السوق المالية رق  

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

