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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

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

% عةن الةربةع 47..مليون ريةال بةاراة ةاع  816حيث حققت صافي ربح قدره  7102من عام 

% عةن الةربةع السةابة 4           1400المماثل من العام الماضي ، وبةاخةاة ةاي طة ةية  بةنةسةبةة 

% مةقةارخةه بةنة ةوة 6.48ما خسبته   7102بلغ هامش صافي الربح في الربع ا ول من عام 

% للربع المماثل من العام الساب ، ويعد هةامةش صةافةي الةربةح لةبة ا الةربةع اعةلة  7647

 4 7100هامش صافي ربح للربع ا ول من  بداية عام 

مقارخة مع الربع الممةاثةل  7102ويعود سبب ارا اع صافي الربح خالل الربع ا ول من عام 

إل  ارا اع متوسط أسعار البيع لمعظم مةنةتة ةات  -حسب بيان الشركة  -من العام الساب  

الشركة و زيادة كميات المنت ات المباعه4 بيةنةمةا يةعةود سةبةب ا خةاة ةاي الةطة ةية  فةي 

صافي الربح مقارخة بالربع الساب  إل  ارا اع متوسط أسعار الةلةقةيةم بةالةراةم مةن اراة ةاع 

% 6148متوسط أسعار البيع لمعظم منت ات الشركة 4 وق زت مبيعات الشركةة  بةنةسةبةة 

مةلةيةون خةالل  056.8مليون ريال مقابل  05201لتصل إل   7102في الربع ا ول من عام 

 % عن الربع الساب 414.الربع المماثل من العام الساب ، وباخا اي قدره 

% مقةارخةة بةالةربةع 7640مليون ريال بارا اع  87647س ل الربح التشغيلي خالل الربع ا ول 

% عةن الةربةع السةابة  ،وقةد بةلةغ هةامةش الةربةح 048المماثل من العام الساب ، وبارا اع  

% للربع المماثل من الةعةام السةابة 4 .624% مقارخة بة .604التشغيلي  خالل الربع ا ول 

مةلةيةون  81246مليون ريال مةقةابةل  27646حققت الشركة في الربع ا ول رب ًا إجماليًا بلغ 

%        841%، فةيةمةا اراة ةع بةنةسةبةة 0141ريال خالل الربع المماثل من العةام السةابة  بةنةمةو 

 مليون ريال8624عن الربع الساب  ال ي بلغت ارباحه 

 ويوضح ال دول التالي اغيرات أسعار بعض منت ات الشركة4

عن مشروع لزيةادة اخةتةاص مصةنةع جةالية ةول  7102اعلنت الشركة خالل شبر مارس من عام 

 4        7106مليون ريال ويتوقع ا ختباء من المشروع بنباية عام   626ا يثلين بقيمة 

مةلةيةون         878جاءت النتائج قريبة من اوقعاانا ومن متوسط اوقعةات الةمة ةلةلةيةن الةبةالةغةة 

مليون عل  التوالي4 خظرانا المستقبلية لشركة يةنةبةع الةوطةنةيةة لةلةبةتةروكةيةمةاويةات  871و 

)ينساب( اي ابية  ، وذلك  خا اي اسعار اللقيم وارا اع أسعار المبيعات بدعم مةن زيةادة 

الطلب عل  مبيعات الشركة4 بالةراةم مةن أن الشةركةة  اةزال فةي مةواجةبةة مةاةاطةر عةدم 

ا ستقرار في اسعار الن ط  والتي اوثر بة لةك عةلة  أسةعةار الةمةنةتة ةات الةبةتةروكةيةمةاويةة4   

ووفقا لنتائج الربع ا ول وفي ظل اعافي أسعار بيع الةمةنةتة ةات خةرفةع اةقةيةيةمةنةا لسةبةم 

 ريال مع التوصية بزيادة المراكز4  87ينساب عند 

 

 للتواصل مع إدارة األب اث:

 اركي فدع 

 مدير األب اث والمشورة

TFadaak@albilad-capital4com 

 زيادة المراكز التوصية

 87411 القيمة العادلة )ريال(
 00420 )ريال( 7102أبريل  72السعر كما في 

 %0047 العائد المتوقع

  بياخات الشركة

 77114SE رمز اداول

 80420 أسبوع )ريال( 07أعل  سعر لة 

 62411 أسبوع )ريال( 07أدخ  سعر لة 

 7% التغير من أول العام

 606 أشبر )أل  سبم( 6متوسط ح م التداول لة 

 605601 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 65687 الرسملة السوقية )مليون دو ر(

 08740 األسبم المصدرة )مليون سبم(

  %(0كبار المساهمين )أكثر من 

 %00411 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 %00417 المؤسسة العامة للتأمينات ا جتماعية
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 مؤشر اداول ينساب

 A 7100A 7108A 7102E.710 ديسمبر  -خباية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 2411 64.6 07416 .641 وا ستبالك واإلط اء والزكاة

 416. 466. 486. 64.1 قيمه المنشأة /ا يرادات

 06407 06486 70412 07488 مضاع  الرب ية

%.04 عائد األرباح  648%  04.%  .41%  

 .046 0416 .741 7417 مضاع  القيمة الدفترية

 4.1. 401. .40. 6461 مضاع  ا يرادات

%042 خمو ا يرادات  -7246%  141%  746%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 المصدر: اداول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، اقديرات أب اث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، اقديرات أب اث البالد المالية

 Q0 7102 Q0 7108 YoY Q. 7108 QoQ أسعار السلع )دو ر/طن(

%76 117 05007 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(  051.7 2%  

%2 05000 05060 بولي ايثيلين عالي ال ثافة )جنوب شرق آسيا(  05001 6%  

%02 05071 05678 بولي ايثيلين قليل ال ثافة )جنوب شرق آسيا(  05706 0%  

 78% 268 8.% 862 176 اليابان( -بنزين )الشرق األقص  

 71% 267 .8% .02 1.6 موخو ايثيلين جالي ول )جنوب شرق آسيا(
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 العائد عل  المبيعات المبيعات

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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 7106A 710.A 7100A 7108A 7102E قائمة الدخل )مليون ريال(

 2506640 8512146 .851004 1500041 1560648 مبيعات 

 .657674 6506641 516640. 0506046 051.646 ا ل ة المبيعات 

%0.41 خسبة ال  ة المبيعات  من اجمالي   0.41%  064.%  .041%  .841%  

 70041 70041 70240 46..7 76041 المصروفات العمومية وا دارية ومصروفات البيع والتوزيع

%740 خسبة ا ل ة المصروف   748%  640%  641%  641%  

 6586.46 6587046 .758814 506141. 512641. الربح قبل ال ائدة وا ستبالك واإلط اء والضرائب والزكاة 

%640. هامش الربح قبل ال ائدة وا ستبالك واإلط اء والضرائب والزكاة   .64.%  6640%  0741%  0041%  

 0507847 0506040 0507146 0576647 0516140 ا ستبالك واإلط اء

 7501648 75.6842 050.140 756.742 7511741 الربح التشغيلي 

(781) صاف  مصاري  التمويل   (77.)  (067)  (061)  (27)  

  010411  11406  70461  00411  71400 أخرى 

 .750664 247..75 0566648 7586140 7528747 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 0.641 0.048 02846 00746 00248 الزكاة والضريبة 

 .756114 7561048 0571246 75.2242 42..758 صاف  الدخل 

%7646 العائد عل  المبيعات   7840%  0240%  6641%  6640%  

      

 7106A 710.A 7100A 7108A 7102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  .750104  0586046  82141  .758104  7501847 النقدية استثمارات قصيرة األجل

  .050624  0526246  7526642  18646  10041 استثمارات قصيرة األجل

  11846  68040  67040  0560042  0500140 المازون 

  7518046  7507240  .751614  .750704  758.048 أخرى 

  852.841  85.0042  8567248  25.1846  8526041 إجمالي األصول قصيرة األجل 

       

  07506247  06500240  0.560841  0.586246  .0058764 صاف  الموجودات الثابتة 

  0040  7247  6140  47..0  61.41 موجودات اير ملموسة

  .0184  01842  71646  06147  01148 أخرى

  07521140  06526041  0.58.142  0.512047  08500646 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  0150.841  71501746  71518646  .775.824  77511146 إجمالي الموجودات 

       

  16740  05.8.41  05.8.41  .05.874  .057164 الدين قصير األجل والمست   من الدين طويل األجل 

  .0004  00041  148.  77746  0.040 ذمم دائنة 

  11246  11841  0578246  12140  26140 أخرى 

  0511.46  7507746  .752274  7580046  7502.41 مطلوبات قصيرة األجل 

       

  71140  0506740  7501840  518147.  0507748 دين طويل األجل

  660416  710416  7.2421  011421  081461 مطلوبات اير جارية 

  02510147  0857.041  00560741  00500746  0051.646 حقوق المساهمين 

  0150.841  71501746  71518646  .775.824  77511146 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7106A 710.A 7100A 7108A 7102E قائمة التدفقات النقدية

  6580646  6508047  65.6046  .51684.  6587142 التدفقات النقدية من األخشطة التشغيلية

(0566146) التدفقات النقدية من األخشطة التمويلية  (6578140)  (7568840)  (756824.)  (6500646)  

(71.40) التدفقات النقدية من األخشطة ا ستثمارية  (01142)  (7502248)  20641  048  

(.751074)  06046  .050284 التغير في النقد  0511846  01048  

 نبائية للقوائم المالية4ال قد ااتل  طريقة عري بياخات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي اتبعبا الشركة4 ول ن   اأثير من ه ا ا ختالف عل  النتي ة

A ،فعلية :E ،اقديرية :F4متوقعة : 

 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، اقديرات أب اث البالد المالية



 7102أبريل  72

3  

YANSAB AB - 2290.SE 

 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

 شرح خظام التصني  في البالد المالية

الوة عل  ذلك، يقوم خظام التقييم وع استادم البالد المالية هي ل التقييم الااص ببا من ثالث طبقات واعتمد التوصيات عل  البياخات ال مية وال ي ية التي ي معبا الم للون4

 الببوط4/ودلدينا بإدراص األسبم المغطاة ضمن إحدى مناط  التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلاالق ، والقيمة العادلة التي خ ددها، وإم اخية الصع

 %014القيمة العادلة ازيد عل  السعر ال الي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %014القيمة العادلة ازيد أو اقل عن السعر ال الي بأقل من    حياد:

 %014القيمة العادلة اقل عن السعر ال الي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم ا ديد قيمة عادلة  ختظار مزيد من الت ليل أو البياخات أو قوائم مالية ا صيلية أو وجود اغيير جوهري في أداء الشركة أو اغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأب اث البالد المالية4

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital4com البريد ا ل تروخي:

 1666 – 716 – 00 – 188+ اإلدارة العامة:

 1110 – 008 – 611 الباا  الم اخي:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital4com البريد ا ل تروخي:

 8761 – 711 – 00 – 188+  هاا :
 

 إدارة ال  ظ
 custody@albilad-capital4com البريد ا ل تروخي:

 8701 – 711 – 00 – 188+  هاا :
 

 

 
 
 

 إدارة األب اث والمشورة
 research@albilad-capital4com البريد اإلل تروخي:

 8701 – 711 – 00 – 188+  هاا :

 capital4com/research-www4albilad الموقع عل  الشب ة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital4com البريد ا ل تروخي:

 8761 – 711 – 00 – 188+  هاا :

 

 المصرفية ا ستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital4com البريد ا ل تروخي:

 8708 – 711 – 00 – 188+  هاا :

 إخالء المسؤولية

لةيةة ومةديةريةبةا ومةوظة ةيةبةا   لةمةاب لت شركة البالد المالية أقص  جبد للتأكد من أن م توى المعلومات الم كورة في ه ا التقرير ص ي ة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البةالد ا

 4عن ذلك ة يقدمون أي ضماخات أو اعبدات صراحة أو ضمنًا بشأن م تويات التقرير و  يت ملون بطريقة مباشرة أو اير مباشرة أي مسؤولية قاخوخية خاا

األاةراي دون الةمةوافةقةة الةاةطةيةة  مةن   ي وز إعادة خسخ أو إعادة اوزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او اير مباشرة ألي شاص آخر أو خشره كليًا أو جةزئةيةًا ألي اةري 

  4المسبقة من شركة البالد المالية

 كما خل ت ا ختباه بأن ه ه المعلومات   اش ل اوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو  اااذ قرار استثماري4

 4يعتبر أي إجراء استثماري يتا ه المستثمر بناًء عل  ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته ال املة وحده

سةتةشةار اسةتةثةمةاري مةؤهةل قةبةل   مليس البدف من ه ا التقرير أن يستادم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يم ن أن يت ق  مستقبال4 ل لك فإخنا خةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 4ا ستثمار في مثل ه ه األدوات ا ستثمارية

 ا ت ظ شركة البالد المالية ب ميع ال قوق المرابطة بب ا التقرير4

 

 16011–62اصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

