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 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن النتائج المالية األولية للللربلع اللرابلع والل لا  

ملقلابل    8132مليون ريال فلي اللربلع اللرابلع ملن علا    222،حيث حققت صافي ربح قدره  8132

% علن اللربلع 83% ، وبلارال لاع 82مليون ريال في الربع المماث  من ال ا  السابل  بلترال لاع  712

نلولو  8132مليون ريال. وبناًء عليه بلغ صافي أرباح الشلركلة لل لا   746الساب  الذي بلغت ارباحه 

 % . 3.4بنمو   8137مليون ريال ل ا   87144مليون ريال مقاب   87127

مقارنة بالربع المماث  ملن  8132وي ود سبب اإلرا اع في صافي الربح خالل الربع الرابع  من عا  

إلل  ارال لاع ملتلوسلر أسل لار اللبليلع للمل ل ل   -حسب بيان الشركة  -ال ا  الساب  والربع الساب  

منتجات الشركة وارا اع كميات المنتجات المباعه بالرغ  من ارا اع أس ار اللقليل  وكلذللن اانلتل لاء 

 من أعمال الصيانة المجدولة التي اثرت عل  كميات المنتجات المباعة.

 يوضح الجدول التالي التغيرات في أس ار ب ض منتجات الشركة.

%  علن اللربلع  13مليون ريال بترا اع   87372نوو  8132بلغت مبي ات الشركة للربع الرابع من عا  

% ملقلارنلة 38مليون ريال  ، وكذلن بترا اع بنسبة  37746المماث  من ال ا  الساب  والتي بلغت  

% 37مليون ريال. وق زت  المبي ات السلنلويلة بلنلسلبلة  37911بالربع الساب  الذي بلغت مبي ااه 

 مليون ريال . 27881لتص  ال    8137عن  مبي ات عا  

مللليلون ريلال  211مليون ريال ملقلابل   297.6وقد حققت الشركة في الربع الرابع ربوًا إجماليًا بلغ 

% علن اللربلع السلابل  اللذي 36%، وبلارال لاع  88.1خالل الربع المماث  من ال ا  الساب  بارا اع  

 87221% ليبلغ  1.12مليون ريال. بينما انخ ض اجمالي الربح السنوي بنسبة  221.1بلغت ارباحه 

 .  8137مليون ريال في عا   87223مليون ريال مقارنة بلل 

مللليلون ريلال  622% مقارنة بل 11مليون ريال بترا اع  221سج  الربح التشغيلي خالل الربع الرابع  

% عن الربع السلابل . بليلنلملا إنلخل ل لت ااربلاح 39خالل الربع المماث  من ال ا  الساب ، وبترا اع 

مللليلون  87481مليون ريال مقلابل   87434% لتسج  1.17بنسبة  8132التشغيلية السنوية ل ا  

% 19% ملقلارنلة بلل 11.4ليبلغ  8132. واقلص هامش الربح التشغيلي ل ا  8137ريال في عا  

 .  8137ل ا  

مللليلون ريلال وأعللل  ملن ملتلوسلر الوقل لات  739جاءت نتائج الشركة أعل  من اوق اانا البالغة 

مليون ريال . وقد حققت شركة  ينساب أعللل  صلافلي اربلاح فصللليلة ملنلذ  789الموللين البالغة 

،جاء ذلن ب د ان اغلبت عل  ال ارق بين اس ار اللقي  والمنتج النل لائلي  8134الربع الرابع من عا  

وذلللن بلل للد اللوللسللن اللل لل للائللة اإلنللتللاجلليللة للللللشللركللة والللتللي اللرافللقللت مللع  يللاد  الللمللبلليلل للات.                       

نالحظ ارا اع في م    اس ار المنتجات البتروكيماوية خالل الربع الرابع مدفوعة بترا اع متلوسلر 

اس ار الن ر، باإلضافة ال  استمرار ال جز في آسيا للبولي ايثيليلن والوقل لاالنلا بلزيلاد  اللطلللب7 

وذلن علل  اللرغل  ملن ملولاوللة دول اللملنلطلقلة للللوصلول للالكلتل لاء اللذاالي ملن هلذا اللملنلتلج.             

 ريال للس    مع التوصية بالوياد.  79ريال  ال   71وعليه فتننا نرفع اقييمنا لس   ينساب من 

 مش   الغيالن

 مول  مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواص  مع إدار  األبواث:

 اركي فدع 

 مدير األبواث والمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 79.11 القيمة ال ادلة )ريال(
 76.66 )ريال( 8132يناير  11الس ر كما في 

 %6.87 ال ائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.8891 رمز اداول

 76.11 أسبوع )ريال( 68أعل  س ر لل 

 68.11 أسبوع )ريال( 68أدن  س ر لل 

 33.31% التغير من أول ال ا 

 118 أش ر )ألف س  ( 1متوسر حج  التداول لل 

 177228 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 97211 الرسملة السوقية )مليون دوار(

 678.6 األس   المصدر  )مليون س  (

  %(6كبار المساهمين )أكثر من 

 %63.11 الشركة الس ودية للصناعات األساسية )سابن(

 %33.94 المؤسسة ال امة للتأمينات ااجتماعية

 8136A 8137A 8132A 8132F ديسمبر  -ن اية ال ا  المالي 

قيمه المنشأ  /الربح قب  مصروفات 
 2.81 2.13 33.22 2.94 التموي  وااست الك واإلط اء والزكا 

 1.92 4.18 4.62 1.46 قيمه المنشأ  /اايرادات

 31.83 31.44 86.78 38.49 م اعف الربوية

%6.6 عائد األرباح  1.7%  6.6%  6.1%  

 3.28 3.91 8.18 3.99 م اعف القيمة الدفترية

 4.18 4.44 4.42 1.86 م اعف اايرادات

%3.2 نمو اايرادات  -82.1%  1.9%  8.2%  

 4.37 4.19 8.36 4.41 ال ائد عل  الس   

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائ  المالية للشركة، اقديرات أبواث البالد المالية

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، اقديرات أبواث البالد المالية

الس ر  متو سر أس ار السلع )دوار/طن(
 Q4 8132 Q4 8137 YoY Q1 8132 QoQ الوالي 

 6.7% 37331 38.2% 37148 37326 37886 بولي بروبيلين )جنوب شرق آسيا(

 31.2% 37312 9.7% 37361 37871 37111 بولي ايثيلين عالي ال ثافة )جنوب شرق آسيا(

 4.7% 37816 1.8% 37862 37873 37871 بولي ايثيلين قلي  ال ثافة )جنوب شرق آسيا(

 31.6% 271 36.8% 218 241 971 اليابان( -بنزين )الشرق األقص  

 %1.9 224 %86.3 287 912 37116 مونو ايثيلين جالي ول )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


 8132يناير  13

2  

YANSAB AB - 2290.SE 

 قطاع البتروكيماويات

 ينساب

 8134A 8136A 8137A 8132A 8132F قائمة الدخ  )مليون ريال(

 27238.6 27881.9 77811.7 77933.4 97633.1 مبي ات 

 17672.8 17871.9 87874.1 47111.6 67316.2 ا ل ة المبي ات 

 %46.2 %46.8 %17.1 %62.4 %64.1 نسبة ال  ة المبي ات  من اجمالي 

 421.2 467.8 462.4 832.6 844.1 المصروفات ال مومية واادارية ومصروفات البيع والتو يع

 %7.8 %7.1 %2.4 %1.3 %8.7 نسبة ا ل ة المصروف 

 17273.7 17611.2 17612.1 87771.4 47311.9 الربح قب  ال ائد  وااست الك واإلط اء وال رائب والزكا  

 %42.3 %42.6 %67.1 %12.6 %41.4 هامش الربح قب  ال ائد  وااست الك واإلط اء وال رائب والزكا  

 37311.6 37129.2 37126.1 37381.1 37822.8 ااست الك واإلط اء

 87773.1 87434.3 87488.9 37641.3 87248.2 الربح التشغيلي 

 )88( )62( )94( )328( )884( صاف  مصاريف التموي  

  374.64  371.61  373.18  86.29  33.19 أخرى 

 87214.1 87681.1 87491.1 37121.7 87711.3 الربح قب  الزكا  وال ريبة 

 371.3 341.9 346.7 327.1 368.1 الزكا  وال ريبة 

 87741.9 87127.4 87144.4 37812.1 87422.2 صاف  الدخ  

 %11.2 %18.9 %12.7 %32.6 %87.3 ال ائد عل  المبي ات 

      

 8134A 8136A 8137A 8132A 8132F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  37693.2  37168.1  37727.8  729.1  87793.4 النقدية استثمارات قصير  األج 

  87368.2  37922.6  37212.1  87211.2  971.2 استثمارات قصير  األج 

  272.2  726.2  287.2  286.6  37136.2 المخزون 

  87721.9  87272.6  87389.2  87129.4  87686.4 أخرى 

  27391.8  77621.1  77121.1  77182.7  27497.1 إجمالي األصول قصير  األج  

            

  387631.2  387961.9  317622.2  347167.9  347712.2 صاف  الموجودات الثابتة 

  813.3  882.7  812.1  821.2  111.4 أخرى

  387244.2  317323.6  317236.2  347741.2  347923.8 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  397912.3  397274.6  817326.2  817972.1  887472.4 إجمالي الموجودات 

            

  811.3  911.1  37469.1  37474.1  37478.4 الدين قصير األج  والمستو  من الدين طوي  األج  

  782.7  623.1  894.2  41.7  888.1 ذم  دائنة 

  37392.9  233.2  222.1  37872.2  921.6 أخرى 

  87182.6  87181.3  87613.1  87228.4  87766.1 مطلوبات قصير  األج  

            

  1.1  811.2  37311.8  87697.3  47171.8 دين طوي  األج 

  668.3  611.1  472.2  842.21  399.21 مطلوبات غير جارية 

  327162.6  377212.4  377166.6  367168.1  367668.1 حقوق المساهمين 

  397912.3  397274.6  817326.2  817972.1  887472.4 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 8134A 8136A 8137A 8132A 8132F قائمة التدفقات النقدية

  47112.6  17816.9  17377.9  17413.1  47117.4 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 )87926.4( )17341.3( )87272.4( )87277.3( )17871.6( التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 )289.3( )237.2(  231.1 )87622.7( )391.2( التدفقات النقدية من األنشطة ااستثمارية

  614.1 )784.1(  37138.6 )87138.4(  626.1 التغير في النقد

 ن ائية للقوائ  المالية.ال قد اختلف طريقة عرض بيانات القوائ  المالية في التقرير عن الطريقة التي اتب  ا الشركة. ول ن ا اأثير من هذا ااختالف عل  النتيجة

  ية.القوائ  المالية التاريخية م د  وفقا لم اير المواسبة الس ودية لوين اصدار القوائ  المالية الجديد  وفقا للم ايير المواسبية الدول

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، اقديرات أبواث البالد المالية
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 شرح ن ا  التصنيف في البالد المالية

الو  عل  ذلن، يقو  ن ا  التقيي  وع استخد  البالد المالية هي   التقيي  الخاص ب ا من ثالث طبقات وا تمد التوصيات عل  البيانات ال مية وال ي ية التي يجم  ا الموللون.

 ال بوط./ودلدينا بتدراج األس   المغطا  ضمن إحدى مناط  التوصية التالية بناًء عل  س ر اإلغالق ، والقيمة ال ادلة التي نوددها، وإم انية الص 

 %.31القيمة ال ادلة ازيد عل  الس ر الوالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.31القيمة ال ادلة ازيد أو اق  عن الس ر الوالي بأق  من    حياد:

 %.31القيمة ال ادلة اق  عن الس ر الوالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  اوديد قيمة عادلة انت ار مزيد من التولي  أو البيانات أو قوائ  مالية ا صيلية أو وجود اغيير جوهري في أداء الشركة أو اغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبواث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة ال مالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد اال تروني:

 9222 – 811 – 33 – 977+ اإلدار  ال امة:

 1113 – 337 – 211 ال ااف المجاني:

 
 

 إدار  األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد اال تروني:

 7821 – 891 – 11 – 966+  هااف:

 
 إدار  الو ظ

 custody@albilad-capital.com البريد اال تروني:

 7869 – 891 – 11 – 966+  هااف:
 

 
 
 

 إدار  األبواث والمشور 
 research@albilad-capital.com البريد اإلل تروني:

 7861 – 891 – 11 – 966+  هااف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشب ة:

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد اال تروني:

 7811 – 891 – 11 – 966+  هااف:

 

 المصرفية ااستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد اال تروني:

 7867 – 891 – 11 – 966+  هااف:

 إخالء المسؤولية

لليلة وملديلريل لا وملوظل ليل لا ا للملابذلت شركة البالد المالية أقص  ج د للتأكد من أن موتوى الم لومات المذكور  في هذا التقرير صويوة ودقيقة ومع ذلن فتن شركة البلالد ا

 .عن ذلنجة يقدمون أي ضمانات أو ا  دات صراحة أو ضمنًا بشأن موتويات التقرير وا يتوملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي مسؤولية قانونية ناا

األغلراض دون اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ا يجو  إعاد  نسخ أو إعاد  او يع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نل ت اانتباه بأن هذه الم لومات ا اش   اوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ااخاذ قرار استثماري.

 .ي تبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته ال املة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري ملؤهل  قلبل    مليس ال دف من هذا التقرير أن يستخد  أو ي تبر مشور  أو خياًرا أو أي إجراء آخر يم ن أن يتوق  مستقبال. لذلن فتننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 .ااستثمار في مث  هذه األدوات ااستثمارية

 اوت ظ شركة البالد المالية بجميع الوقوق المرابطة ب ذا التقرير.

 

 12311–12اصريح هيئة السوق المالية رق  

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

