
 
 

 (ينساب)ينبع الوطنية للبتروكيماويات شركة  
1024 األولالربع نتائج  –تقرير إلحاقي   

 لاير  71شهر  21السعر المستهدف خالل                                                               االحتفاظ

  كبير بشكل التقديرات عن الدخل صافي انخفاض
 555 البالغ الدخل صافي كان. اليوم هذا السوق افتتاح قبل األول للربع متوقع غير بشكل التقديرات دون نتائج عن ينساب شركة أعلنت
 إلى تشير كانت التي المحللين تقديراتكذلك دون و لاير مليون 727 بلوغه إلى تشير كانت والتي كبير بشكل تقديراتنا دون لاير مليون
 قمنا أننا حين في. أيضا   الربع هذا نتائج ليشمل امتد قد الرابع الربع في الشركة مصنع توقف أثر أن يظهر. لاير مليون 752 بلوغه
 إلى العام لهذا الدخل وصافي إليرادات تقديراتنا بخفض ذاته الوقت في قمنا فقد% 4.5 إلى% 5.2 من المخاطر من الخالي العائد بخفض
 لسعرفي ا ريالين قدرها طفيفة زيادة هو تقيممنا على التغييرات هذه أثر صافي سيكون. التوالي على لاير مليار 1.72 و لاير مليار 7.55

 .باإلحتفاظ توصيتنا على نبقي. لاير 71 ليبلغ المستهدف
 

 الدورية الصيانة تكاليف

 تشير كانت التي المحللين تقديرات من أدنى وذلك الربع لهذا لاير مليار 1 تبلغ أن نعتقد أننا إال اإليرادات، أرقام عن بعد اإلفصاح يتم لم
 العام من المماثلة بالفترة مقارنة% 22 قدره بانخفاض) لاير مليون 702 البالغ اإلجمالي الدخل انخفض. لاير مليار 1.4 بلوغها إلى

 مستوى اإلجمالي الدخل هامش يبلغ أن المحتمل من. كبير بشكل التقديرات عن( الماضي بالربع مقارنة% 10 قدره بنمو لكن الماضي،
 جزئي بشكل الربحية مؤشرات في االنخفاض هذا الشركة عزت%. 45.5 بلوغه إلى تشير كانت التي تقديراتنا مقابل% 44 من قريب
 المجدول غير اإلغالق أثر يكون أن نعتقد لذا األول الربع خالل الشركة لمصانع توقف أي هناك يكن لم. الدورية الصيانة تكاليف إلى

  .أيضا   الربع هذا ليشمل امتد قد من العام الماضي الرابع الربع في الشركة لمصنع
  

  الدخل صافي علىبشكل سلبي  أثر المنتجات أسعار انخفاض

 تتماشي أن نتوقع. لاير مليون 545 إلى ليصل الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 24 بنسبة للشركة التشغيلي الدخل انخفض
والتي نعتقد أن تكون  الربع خالل الزكاة مصاريف ارتفاع إلى الشركة أشارت لكن الماضي، الربع في مستواها مع التمويلية المصاريف

 لاير 0.77 إلى لتصل الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 27 بنسبة السهم ربحية انخفضت. لاير مليون 40 قريبة من مستوى
. للسهم لاير 2.12 بلوغها إلى تشير كانت التي تقديراتنا وللسهم  لاير 2.44 بلوغها إلى تشير كانت التي المحللين بتقديرات مقارنة
 .المبيعات كلفةت وارتفاع المنتجات أسعار انخفاض إلى الربحية انخفاض سبب الشركة أرجعت

 

 لاير 29.4 إلى 4102 لعام السهم ربحية انخفاض

 لاير مليار 20.5 من 1024 لعام الشركة إليرادات تقديراتنا قمنا بخفض فقد السوق، وتغيرات األول الربع في الشركة أداء ضوء على
 خفض تم نفسه الوقت في .لاير مليار 1.2 إلى لاير مليار 4.1 من الدخل صافيل قمنا بخفض تقديراتنا كما لاير، مليار 7.7 إلى

 زيادة إلى باإلضافة المنخفضة الفائدة أسعار الستمرار نظرا   %5.2وذلك من  %4.5 إلى ليصل المخاطر من الخالي للعائد تقديراتنا
 .المخاطر من مرتفع مستوى على المستثمرين إقبال

 

  لاير 24  إلى المستهدف السعر رفع

 في طفيف تحسن إلى أديا قد الدخل لصافي تقديراتنا انخفاض إلى باإلضافة المخاطر من الخالي المعدل انخفاض تأثير صافي كان
 أي نتوقع أننا ال الإ ،%5 والبالغة الجيدة النقدية التوزيعات من الرغم على. لاير 70 من وذلك لاير 71 ليبلغ للسهم المستهدف السعر

 .باالحتفاظ توصيتنا على نبقي ولذلك السهم سعر في كبيرة ارتفاعات

 

 

 
 البيانات المالية األساسية

1026*  1025*  1024* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  1023   

 
 اإليرادات 9,354 9,657 10,367 11,117

اإلجماليالدخل  3,225 3,332 3,732 4,002  

 صافي الدخل 2,645 2,782 3,198 3,495

 ربحية السهم )لاير( 3.00 3.50 4.00 4.50

 هامش الدخل الصافي 28% 29% 31% 31%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 3.0 3.5 4.0 4.5

األسهم رباحأ معدل دفع 64% 71% 70% 72%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 19% 19% 20% 21%  

األصولالعائد على متوسط  12% 13% 15% 17%  

3.9x 4.2x 4.7x 4.9x قيمة المنشأة /  اإليرادات  

9.2x 10.0x 11.3x 11.9x  المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالكقيمة المنشأة / الدخل قبل  

2.4x 2.5x 2.7x 2.9x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

11.4x 12.4x 14.3x 15.1x السعر / األرباح 

 إجمالي العوائد المتوقعة

1024-أبريل-23 السعر في 12.00 لاير  

 العائد المتوقع لسعر السهم 2.4%

األرباح الموزعة عائد 4.9%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 6.3%
 

 بيانات السوق

أسبوعا   51أدنى سعر خالل /أعلى 11.15/50.00 لاير  

 القيمة السوقية  39,191 مليون لاير

 قيمة المنشأة  45,936 مليون لاير

مليون 56165  األسهم المتداولة 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  3165%  

0648 
 شهرا 21) اليومي التداول حجم متوسط

(بالماليين  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 1.2%

2290.SE  رويترزرمز الشركة في  

YANSAB AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 
الصناعات 

 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

  ينساب

1,  516  

 

9,413 12.00 

 

1024-أبريل-23  

 إجمالي التغير

شهور 6  2260%  2860%  2161%  

 سنة 4369% 3260% 1664%

ناسنت 4669% 1561% 965%  
 

4102 األولالربع نتائج  المعلنة المتوقعة  

 )مليون لاير( االجماليالدخل  708 858

 )مليون لاير( صافي الدخل 556 719

 ربحية السهم )لاير( 0.99 1.28
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  متوقعة * 

 

 ياسر عبدالرحمن بن أحمد
yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-11-203-6805 
 

 محمد فيصل بوترك
muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


  

 

(77-07070 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 61112 بريد صندوق

 11471 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

@riyadcapital.comresearch 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ل أو بأية طريقة، بدون موافقة كتابية تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلي ا أو جزئي ا، أو بأي شك

توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة رياض المالية.الصريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.

معلومات، أو أي رأي معلن عرضا ، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك السندات أو وال تشكل أية  عامة،

ات خاصة بأي شخص وضع مالي، أو احتياج وال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أو االستثمارات.

 بعينه قد يتلقى هذا المستند.

االستثمار في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق، أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم

وبناء عليه، فقد يحصل  ، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.أو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

ر  ل أقل مما استثمروه بالفعل.المستثمرون على أموا وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الُمصدِّ

، عن أي استخدام وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر )الُمصدِّرين(، أو االستثمارات ذات الصلة.

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.
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