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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن النتائج المالية األولية للربع الثثثانثي 

% والثتثي 95والتي جاءت أعلى من متوسط توقعات الثمثلثلثلثيثن بثنثسثبثة  4102من عام 

 285مليون ريال حيث حققت الشركة في الثربثع الثثثانثي ربثلثًا بثافثيثًا بثقثيثمثة  234بلغت 

% 413مليون ريال لنفس الفترة مثن الثعثام السثابثت بثارتثفثاع بثث  442مليون ريال مقابل  

مليون ريال. وبالتالي تبلث  أربثاح الشثركثة  214% عن أرباح الربع السابت البالغة 24وبارتفاع 

% عن نثفثس الثفثتثرة 003مليون ريال بارتفاع  1,091لفترة النصف األول من العام الجاري 

 مليون ريال. 903من العام السابت والتي بلغت 

مقارنة مع الربع الثمثمثا ثل  4102يعود سبب ارتفاع بافي الربح خالل الربع الثاني من عام 

زيادة الكميات المنتجة والمباعة وذلث  نثتثيثجثة  إلى  -حسب بيان الشركة-من العام السابت 

الكتمال اعمال الصيانة الوقائية لمصانع الشركثة خثالل الثربثع الثثثانثي مثن الثعثام السثابثت 

باإلضافة إلى انخفاض اسعار بعض مواد اللقيم بثالثر ثم مثن انثخثفثاض مثتثوسثط   4109

 اسعار البيع لمعظم المنتجات مقارنة بالربع المما ل من العام السابت.

 ويوضح الجدول التالي تغيرات أسعار بعض منتجات الشركة.

% مقارنة بالثربثع 033مليون ريال وذل  بارتفاع  238بل  الربح التشغيلي خالل الربع الثاني 

% عثن الثربثع السثابثت الث ي 92مليون ريال و بارتفاع  302المما ل من العام السابت البال  

 مليون ريال. 222بل  

وبصفة عامة جاءت النتائج مفاجئة للد كبير خابة مع عدم تعافي أسعار المنتثجثات بشثكثل 

كامل على الر م من تلسنها مقارنة بالربع السابت بشكل طفيف، ومن المتوقع أال تثتثر ثر 

خصوبا مع انثخثفثاض اسثعثار  4102ينساب بشكل كبير من زيادة اسعار اللقيم خالل عام 

بعض مدخالت االنتاج مثل البروبان مقارنة بالربع المما ل من العام السابت، جثديثر بثالث كثر 

نثظثرا ألن  4109% فقط مثقثارنثة بثعثام 0أن الشركة توقعت من قبل ارتفاع التكلفة بنلو 

الشركة لن يطبت عليها الزيادة في أسعار اللقيم اال بعد مثرور سثبثعثة سثنثوات وتسثعثيثن 

يوم من تاريخ بدء التوريد الفعلي لتل  المثواد، وبثالثتثالثي مثن الثمثقثرر أن تثنثتثهثي فثتثرة 

ولخام االيثان في الربع األخثيثر  4102السماح لخام البروبان في نهاية الربع الثاني من عام 

 .4102من العام وعليه من المتوقع أن يظهر اال ر بشكل ملموس مطلع عام 

وفقا لنتائج الربع الثاني ومع رفع توقعاتنا لهوامش الربلية، نرى أن القيمة العادلة لسهثم 

 ريال. 22.59ينساب عند 

 تركي فدعت

 مدير األبلاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 ملمد الغالبي

 مللل مالي 

malghalbi@albilad-capital.com 

 

 

 حياد التوبية

 22.59 القيمة العادلة )ريال(
 22.32 )ريال( 4102يوليو  40السعر كما في 

 %8.02 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2290 رمز تداول

 54.00 أسبوع )ريال( 94أعلى سعر لث 

 23.80 أسبوع )ريال( 94أدنى سعر لث 

 %36.4 التغير من أول العام

 347 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لث 

 24,941 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 6,651 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 562.5 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(9كبار المساهمين )أكثر من 

 %90.11 الشركة السعودية للصناعات األساسية )ساب (

 %00.54 المؤسسة العامة للترمينات االجتماعية

 4102A 4109A 4102A 4102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 
قيمه المنشرة /الربح قبل مصروفات التمويل 

 6.82 7.30 5.13 2.00 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 3.58 3.91 3.28 4.22 قيمه المنشرة /االيرادات

 12.54 13.59 05.32 5.22 مضاعف الربلية

%2.4 عائد األرباح  2.8%  %5.6 %6.2 

 1.52 1.57 0.94 0.91 مضاعف القيمة الدفترية

 3.95 4.08 3.38 4.22 مضاعف االيرادات

%0.2 نمو االيرادات  -42.3%  %11.5- %3.2 

أسبوع 25حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبلاث البالد المالية

السعر  أسعار السلع )دوالر/طن(
 Q2 2016 Q2 2015 YoY Q1 2016 QoQ اللالي 

  50% 655 (28%) 1,360 985 1,070 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(

 (10%) 1,220 (20%) 1,380 1,100 1,170 بولي ايثيلين عالي الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 (10%) 1,260 (21%) 1,435 1,140 1,215 بولي ايثيلين قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(

 (3%) 625 (23%) 785 605 635 اليابان( -بنزين )الشرق األقصى 

 (12%) 709 (32%) 915 625 249 مونو ايثيلين جاليكول )جنوب شرق آسيا(

  12% 290 (30%) 465 325 459 البروبان )ارامكو(

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: بلومبيرج   
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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخل )مليون ريال(

 2.304.2 2.009.9 2.500.2 5.900.1 5.393.2 إجمالي االيرادات 

 4.252.9 4.228.1 2.133.9 9.039.8 9.128.8 تكلفة المبيعات 

 058.2 054.9 402.9 422.3 430.5 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 3.302.9 3.429.1 4.221.2 2.031.5 2.123.1 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%23.9 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  23.2%  38.9%  93.2%  94.2%  

 0.010.2 0.005.5 0.041.3 0.488.4 0.181.0 االستهالكات واإلطفاءات

 4.409.8 4.099.4 0.921.0 4.824.2 4.554.5 الربح التشغيلي 

(421) بافى مصاريف التمويل   (442)  (084)  (024)  (21)  

  43.29  44.50  49.85  00.15  45.09 أخرى

 4.025.2 4.112.0 0.383.2 4.231.0 4.224.4 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 081.2 021.9 022.3 094.3 002.2 الزكاة والضريبة 

 0.588.5 0.839.2 0.412.3 4.222.2 4.222.2 بافى الدخل 

%48.3 العائد على المبيعات   42.0%  02.9%  31.1%  30.9%  

      

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

  0.832.1  0.229.3  679.0  2,691.4  2,106.2 النقدية استثمارات قصيرة األجل

  0.209.3  0.828.2  2,733.7  963.8  915.0 استثمارات قصيرة األجل

  842.2  842.0  825.5  1,315.7  1,119.1 المخزون 

  0.252.3  0.220.0  2,089.4  2,525.4  2,641.6 أخرى 

  2.129.4  2.050.4  6,327.6  7,496.3  6,781.9 إجمالي األبول قصيرة األجل 

            

  04.284.5  03.932.2  14,356.9  14,637.8  15,623.4 بافى الموجودات الثابتة 

  45.1  28.4  80.5  144.2  304.9 موجودات  ير ملموسة

  059.2  052.2  203.3  189.2  190.6 أخرى

  03.112.9  03.225.1  14,640.7  14,971.2  16,118.8 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  05.184.2  05.521.3  20,968.3  22,467.4  22,900.8 إجمالي الموجودات 

            

  534.0  0.222.1  1,464.0  1,462.4  1,298.4 الدين قصير األجل والمستلت من الدين طويل األجل 

  32.0  39.5  40.6  222.3  145.1 ذمم دائنة 

  0.042.3  0.002.2  1,267.8  970.5  730.5 أخرى 

  4.153.9  4.202.3  2,772.4  2,655.3  2,174.0 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  411.0  0.034.0  2,596.1  4,060.2  5,522.6 دين طويل األجل

  392.88  458.82  247.70  199.70  160.80 مطلوبات  ير جارية 

  02.232.4  09.540.5  15,352.0  15,552.3  15,043.3 حقوق المساهمين 

  05.184.2  05.521.3  20,968.3  22,467.4  22,900.8 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

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

  3.022.8  3.320.4  3,431.3  4,036.4  3,620.7 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(4.510.2) (2,866.1) (3,260.5) (1,839.8) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (3.101.2)  

(52.2)  242.8 (2,577.6) (190.7) (204.5) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

  21.2  0.152.3 (2,012.4)  585.3  1,576.4 التغير في النقد

  0.832.1  0.229.3  679.0  2,691.4  2,106.2 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تر ير من ه ا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

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

الوة على ذل ، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث طبقات وتعتمد التوبيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الملللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطت التوبية التالية بناًء على سعر اإل الق ، والقيمة العادلة التي نلددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر اللالي بركثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر اللالي برقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر اللالي بركثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تلديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التلليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خابة بربلاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 5888 – 413 – 00 – 522+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 811 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 00 – 522+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

 

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

 6256 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لثيثة ومثديثريثهثا ومثوظثفثيثهثا ال لثمثاب لت شركة البالد المالية أقصى جهد للتركد من أن ملتوى المعلومات الم كورة في ه ا التقرير بليلة ودقيقة ومع ذل  فإن شركة البثالد ا

 .عن ذل جة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات براحة أو ضمنًا بشرن ملتويات التقرير وال يتلملون بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األ ثراض دون الثمثوافثقثة الثخثطثيثة  مثن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او  ير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جثزئثيثًا ألي  ثرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه برن ه ه المعلومات ال تشكل توبية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخ ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سثتثشثار اسثتثثثمثاري مثؤهثل قثبثل ى مليس الهدف من ه ا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتلقت مستقبال. ل ل  فإننا نثنثصثح بثالثرجثوع إلث

 .االستثمار في مثل ه ه األدوات االستثمارية

 تلتفظ شركة البالد المالية بجميع اللقوق المرتبطة به ا التقرير.

 

 18011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

