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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن النتائج المالية األوليةة لةلةربةع األول 

% والةتةي 12والتي جاءت أعلى من متوسط توقعات الةمةلةلةلةيةن بةنةسةبةة  6142من عام 

مةلةيةون ريةال مةقةابةل   116مليون ريال حيث حققت الشركة ربلًا صافيًا بقةيةمةة  672بلغت 

% 6.6% و بارتفاع بةنةسةبةة 14مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع بة   682

 مليون ريال. 393عن أرباح الربع السابق البالغة 

مقارنة مع الربةع الةمةمةا ةل  6142يعود سبب ارتفاع صافي الربح خالل الربع األول من عام 

إلى انخفاض اسعار بعض مواد اللقية  وانةخةفةاض -حسب بيان الشركة-من العام السابق 

مخصص قطع الغيار بطيئة اللركة وبعض التكاليف الثابتة بالرغ  من انخفاض اسةعةار بةيةع 

 معظ  المنتجات. ويوضح الجدول التالي تغيرات أسعار بعض منتجات الشركة.

% 31.6مةلةيةون ريةال وبلةت بةارتةفةاع بةنةسةبةة  171بلغ الربح التشغيلي خالل الربع األول  

% 1.96مليون ريال و بانخفاض بنسبة  321مقارنة بالربع المما ل من العام السابق البالغ 

 مليون ريال. 178عن الربع السابق البالغ 

وبصفة عامة جاءت النتائج مفاجئة للد كبير خاصة مع عدم تعافي أسعار المنتةجةات بشةكةل 

كامل على الرغ  من تلسنها مؤخرا، من المتوقع أال تتأ ر يةنةسةاب بشةكةل مةلةمةو  مةن 

خصوصا مع انخفاض اسعةار بةعةض مةدخةالت االنةتةا   6142زيادة اسعار اللقي  خالل عام 

% فةقةط 4مثل البروبان، جدير بالذكر أن الشركة توقعت من قةبةل ارتةفةاع الةتةكةلةفةة بةنةلةو 

نظرا ألن الشركة لن يطبق عليها الزيادة في أسعار اللقي  اال بعد مةرور  6142مقارنة بعام 

سبعة سنوات وتسعين يوم من تاريخ بدء التوريد الفعلي لةتةلةت الةمةواد، وبةالةتةالةي مةن 

ولةخةام  6142المقرر أن تنتهي فترة السماح لخام البروبان في نهاية الربع الثاني من عةام 

االيثان في الربع األخير من العام، حيث رفعت اللكومة مةطةلةع الةعةام سةعةر االيةثةان إلةى 

دوالر لةكةل مةلةيةون وحةدة حةراريةة،  1.72دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من  4.62

% من متةوسةط سةعةر طةن الةبةروبةان فةي الةيةابةان 81بينما ت  تلديد سعر البروبان بواقع 

% مةن مةتةوسةط السةعةر 76ناقصًا سعر الشلن والتأمين من رأ  تنورة لليابان بدال مةن 

 % في اال ني عشر شهرا االخيرة.31سابقا، علمآ أن سعر البروبان تراجع  بنلو 

وفقا لنتائج الربع األول ومع رفع توقعاتنا لهوامش الربلية، نرفع تقيةمةنةا لسةهة  الشةركةة 

% 44.8ريال للسه ، ويرتفع التقيي  الجديد بةنةسةبةة  12.21ريال للسه  إلى  16.81من 

 عن سعر االغالق في نهاية جلسة اليوم.

 تركي فدعق

 مدير األبلاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 مللل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 

 زيادة المراكز التوصية

 12.21 القيمة العادلة )ريال(
 14.28 )ريال( 6142أبريل  41السعر كما في 

 %44.8 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2290 رمز تداول

 57.50 أسبوع )ريال( 26أعلى سعر لة 

 23.80 أسبوع )ريال( 26أدنى سعر لة 

 27.9% التغير من أول العام

 686 أشهر )ألف سه ( 3متوسط حج  التداول لة 

 23,389 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 6,237 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 562.5 األسه  المصدرة )مليون سه (

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %24.11 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابت(

 %44.96 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 6141A 6142A 6142A 6147E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 7.39 7.74 9.13 2.44 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 3.41 3.34 3.18 6.22 قيمه المنشأة /االيرادات

 41.41 41.22 49.37 9.11 مضاعف الربلية

%7.6 عائد األرباح  1.8%  2.1%  2.2%  

 4.17 4.19 4.26 4.21 مضاعف القيمة الدفترية

 3.32 3.16 3.38 6.12 مضاعف االيرادات

%4.7 نمو االيرادات  -67.3%  -4.1%  4.7%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبلاث البالد المالية

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبلاث البالد المالية

السعر  أسعار السلع )دوالر/طن(
 Q1 2016 Q1 2015 YoY Q4 2015 QoQ اللالي 

 (6%) 959 (19%) 1,115 902 1090 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(

 (3%) 1,145 (8%) 1,202 1,111 1220 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 (1%) 1,146 (7%) 1,218 1,129 1270 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 (6%) 604 (17%) 686 570 635 اليابان( -بنزين )الشرق األقصى 

(61)% 791 232 221 مونو ايثيلين جاليكول )جنوب شرق آسيا(  243 %1  

(33)% 128 317 361 البروبان )ارامكو(  112 %(61)  

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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 سعر البولي إيثيلين عالي الكثافة في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن( سعر البولي إثيلين منخفض الكثافة في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن(

اليابان )دوالر/طن( -سعر البنزين في الشرق األقصى   سعر البولي بروبلين في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن(  

 أسعار بعض منتجات الشركة 

ايثيلين جاليكول في جنوب شرق آسيا )دوالر/طن(  سعر المونو المصدر: بلومبير    
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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخل )مليون ريال(

 2.927.2 2.814.2 2.944.1 9.244.1 9.323.2 إجمالي االيرادات 

 3.863.2 3.294.3 1.133.2 2.432.8 2.118.8 تكلفة المبيعات 

 649.1 642.3 647.2 611.3 634.9 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 6.942.1 6.931.8 6.221.1 1.431.9 1.173.1 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%13.2 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  13.1%  38.2%  16.9%  14.9%  

 4.126.2 4.172.8 4.461.3 4.688.6 4.181.4 االستهالكات واإلطفاءات

 4.826.2 4.829.1 4.211.4 6.816.7 6.996.9 الربح التشغيلي 

(621) صافى مصاريف التمويل   (661)  (486)  (467)  (71)  

  62.17  62.23  62.89  44.19  69.42 أخرى

 4.848.7 4.728.1 4.383.2 6.231.4 6.726.6 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 422.4 426.9 472.3 426.3 447.2 الزكاة والضريبة 

 4.223.2 4.292.4 4.617.3 6.177.7 6.211.7 صافى الدخل 

%68.3 العائد على المبيعات   62.4%  47.2%  63.3%  63.8%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  1,350.8  1,506.1  679.0  2,691.4  2,106.2 النقدية استثمارات قصيرة األجل

  1,615.3  1,848.7  2,733.7  963.8  915.0 استثمارات قصيرة األجل

  911.1  924.1  825.5  1,315.7  1,119.1 المخزون 

  1,980.8  1,947.8  2,089.4  2,525.4  2,641.6 أخرى 

  5,858.0  6,226.7  6,327.6  7,496.3  6,781.9 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  12,548.3  13,387.2  14,356.9  14,637.8  15,623.4 صافى الموجودات الثابتة 

  6.6  38.7  80.5  144.2  304.9 موجودات غير ملموسة

  195.6  194.4  203.3  189.2  190.6 أخرى

  12,750.5  13,620.2  14,640.7  14,971.2  16,118.8 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  18,608.5  19,846.9  20,968.3  22,467.4  22,900.8 إجمالي الموجودات 

            

  932.1  1,464.0  1,464.0  1,462.4  1,298.4 الدين قصير األجل والمستلق من الدين طويل األجل 

  40.9  40.2  40.6  222.3  145.1 بم  دائنة 

  1,222.2  1,230.2  1,267.8  970.5  730.5 أخرى 

  2,195.1  2,734.5  2,772.4  2,655.3  2,174.0 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  200.1  1,132.1  2,596.1  4,060.2  5,522.6 دين طويل األجل

  354.88  298.86  247.70  199.70  160.80 مطلوبات غير جارية 

  15,858.5  15,681.5  15,352.0  15,552.3  15,043.3 حقوق المساهمين 

  18,608.5  19,846.9  20,968.3  22,467.4  22,900.8 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة التدفقات النقدية

  2,804.6  2,853.7  3,431.3  4,036.4  3,620.7 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (3,010.4) (2,856.3) (2,866.1) (3,260.5) (1,839.8) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  50.5  829.6 (2,577.6) (190.7) (204.5) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (155.3)  827.0 (2,012.4)  585.3  1,576.4 التغير في النقد

  1,350.8  1,506.1  679.0  2,691.4  2,106.2 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائ  المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائ  المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأ ير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبلاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على بلت، يقوم نظام التقيي  وع تستخدم البالد المالية هيكل التقيي  الخاص بها من  الث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الملللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدرا  األسه  المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نلددها، وإمكانية الصع

 %.41القيمة العادلة تزيد على السعر اللالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.41القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر اللالي بأقل من    حياد:

 %.41القيمة العادلة تقل عن السعر اللالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  تلديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التلليل أو البيانات أو قوائ  مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبلاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 9888 – 613 – 44 – 922+ اإلدارة العامة:

 1114 – 442 – 811 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 44 – 922+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبلاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 44 – 922+  هاتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 44 – 922+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 44 – 922+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لةيةة ومةديةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال لةمةابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن ملتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صليلة ودقيقة ومع بلت فإن شركة البةالد ا

 .عن بلتجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن ملتويات التقرير وال يتلملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغةراض دون الةمةوافةقةة الةخةطةيةة  مةن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جةزئةيةًا ألي غةرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاب قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سةتةشةار اسةتةثةمةاري مةؤهةل قةبةل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتلقق مستقبال. لذلت فإننا نةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تلتفظ شركة البالد المالية بجميع اللقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 18411–37تصريح هيئة السوق المالية رق  

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

