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 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

أظهرت النتائج المالية األولية لشركة األسمدة العربية السعودية )ساافاكاو( ااخ اضا ا اا  

% 6.15وباناساباة  6185% اخ الربع المماثل مخ اام 5815األرباح الصافية للشركة بنسبة 

مالاياون   979مليون و  591مليون ريال مقابل  612مسجلة  6185اخ الربع األخير مخ اام 

 الى التوالي1 6185في الربعيخ األول واألخير مخ اام 

 999جاءت األرباح الصافية للشركة دون توقعاتنا ومتوسط توقعات المالالالاياخ الاباالا اياخ 

 مليون ريال1

أرجعت الشركة اض  ا  األرباح إلى تراجع اسعار البيع والتي حد مخ أثارااا جاائاياا اعرتا ااع 

في الكميات المبااة، ويوضح الجدول التالي ت يار أساعاار األماوضاياا والاياورياا خا ل الارباع 

 األول مخ العام اللالي مقارضة بالربع المماثل مخ العام الماضي :

 678% مقارضة بال ترة المماثلة مساجا  55اض  ض إجمالي الربح خ ل الربع األول بنسبة 

% ، ماخ جاهاة أخارغ بالاح الارباح 6.17مليون ريال، وماقاارضاة باالارباع السااباب اضا ا اض باا 

% اخ الربع الممااثال ماخ ااام 52مليون ريال باض  ا   652التش يلي خ ل الربع األول  

 % اخ الربع السابب651واض  ا    6185

( أن ال ائض في معرو  IFAمخ جاضب آخر، تشير تقديرات رابطة األسمدة الدولية )

ليصل إلى   6182% في اام 1.اليوريا في السوق الدولية مخ المتوقع أن يايد بنلو 

وحدة اضتاجية جديدة حيا التش يل  91مليون طخ، كما تشير تقديرات الرابطة إلى دخول  .8

ويتواجد ثلثا تلك الوحدات خارج الصيخ، وبذلك ترت ع الطاقة  6182و  6185خ ل اامي 

مليون  667مسجلة  6182% اام .و  6185% اام 5اإلضتاجية العالمية مخ اليوريا بنسبة 

مليون طخ  817و  6185مليون طخ اام  879طخ،  بينما يقدر المعرو  مخ اليوريا بنلو 

مليون طخ  879، مخ جهة أخرغ، مخ المقدر ان يبلح حجم الطلب الى اليوريا 6182اام 

، وفيما يتعلب باألموضيا، مخ المقدر أن ترت ع 6185% اخ اام 9بارت اع يبلح  6182اام 

مليون طخ وسط توقعات  696إلى  6182% اام 5الطاقة اعضتاجية القصوغ بنسبة 

بارت اع ضئيل في الطلب مما سيساام في زيادة ال ائض في المعرو ،                

كما يساام اض  ا  سعر ال از الطبيعي في زيادة اعضتاج مخ األسمدة بتكل ة من  ضة 

مما يلد مخ اوامش ربلية الشركات مع اشتداد المنافسة، الى سبيل المثال، يبلح سعر 

لكل مليون وحدة حرارية بريطاضية بينما ت طي  8119ال از داخل الوعيات المتلدة ضلو 

 دوعرات في منتصف مايو الماضي1 9السعر 

في ضوء ضتائج الربع األول واتجااات األسعار اللالية، ض  ض تقييمنا لسهم سافكو إلى 

 “حياد”ريال للسهم والتوصية اي  2911

 تركي فداب

 مدير األبلاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد انداوغ، 

 مللل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 

 حياد التوصية

 29111 القيمة العادلة )ريال(
 .2619 )ريال( 6182إبريل  81السعر كما في 

 %912 العائد المتوقع

  بياضات الشركة

 SE.2020 رما تداول

 127.50 أسبوع )ريال( 56أالى سعر لا 

 62.00 أسبوع )ريال( 56أدضى سعر لا 

 -22.3% الت ير مخ أول العام

 349 أشهر )ألف سهم( 9متوسط حجم التداول لا 

 26,227 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 6,994 الرسملة السوقية )مليون دوعر(

 416.7 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المسااميخ )أكثر مخ 

 %6199. الشركة السعودية للصنااات األساسية )سابك(

 %86161 المؤسسة العامة للتأمينات اعجتمااية

 2014A 2015A 2016E 2017F ديسمبر  -ضهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 12.32 14.82 10.13 7.26 واعسته ك واإلط اء والاكاة

 7.80 9.23 6.89 5.42 قيمه المنشأة /اعيرادات

 17.05 21.27 12.31 8.26 مضااف الربلية

 %6.4 %5.6 %9.5 %8.9 اائد األرباح

 3.84 3.83 3.45 3.34 مضااف القيمة الدفترية

 8.55 9.98 7.39 5.89 مضااف اعيرادات

 %16.7 %25.9- %20.4- %5.1 ضمو اعيرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدر: تداول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبلاث الب د المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبلاث الب د المالية

 Q1 2016 Q1 2015 YoY Q4 2015 QoQ متوسط سعر المنتج )دوعر/طخ(

( 92)% 16. 981 األموضيا )الشرق األوسط(  ..7 %(98 )  

( 91)% 9.9 686 اليوريا )الشرق األوسط(  651 %(81 )  
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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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 أسعار اليوريا واألموضيا 

 سعر اليوريا في  منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 سعر األمونيا في منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

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

 3,066.6 2,627.2 3,547.3 4,456.1 4,240.4 إجمالي اعيرادات 

 1,051.7 930.8 1,061.5 1,034.2 987.8 تكل ة المبيعات 

 72.6 60.4 71.2 97.4 81.1 المصروفات العمومية واعدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 1,942.3 1,636.0 2,414.5 3,324.5 3,171.4 الربح قبل مصروفات التمويل واإلط اء واعسته ك والضرائب والاكاة

 %63.3 %62.3 %68.1 %74.6 %74.8 اامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلط اء واعسته ك والضرائب والاكاة

 502.6 497.8 400.7 368.0 373.9 اعسته كات واإلط اءات

 1,439.7 1,138.2 2,013.8 2,956.5 2,797.5 الربح التش يلي 

  122.78  111.62  137.15  241.58  392.53 دخل اعستثمار

  28.39  25.45  45.45  55.97  82.94 أخرغ

 1,590.9 1,275.2 2,196.4 3,254.0 3,272.9 الربح قبل الاكاة والضريبة 

 52.6 42.2 66.0 80.0 112.5 الاكاة والضريبة 

 1,538.3 1,233.1 2,130.4 3,174.0 3,160.5 صافى الدخل 

 %50.2 %46.9 %60.1 %71.2 %74.5 العائد الى المبيعات 

      

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

  1,988.8  1,664.0  1,460.0  1,640.1  2,139.7 النقدية

  338.0  310.0  434.6  386.9  342.3 الم اون 

  718.4  615.4  920.6  754.5  886.1 أخرغ 

  3,045.2  2,589.4  2,815.3  2,781.4  3,368.1 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  4,013.6  4,447.2  5,173.2  4,896.5  4,320.5 صافى الموجودات الثابتة 

  976.2  945.0  916.6  1,193.0  1,527.7 استثمارات

  71.7  64.8  107.2  53.8 243.6 أخرغ

  5,061.5  5,457.0  6,197.0  6,143.3  6,091.8 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  8,106.7  8,046.4  9,012.3  8,924.7  9,459.9 إجمالي الموجودات 

            

  230.7  197.7  415.1  159.0  309.6 مصروفات مستلقة

  185.5  185.5  185.5  175.7  155.7 توزيعات أرباح مستلقة

  199.4  180.9  219.5  175.6  222.3 أخرغ 

  615.6  564.1  820.2  510.2  687.6 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  665.19  632.16  595.96  552.79  503.47 مطلوبات غير جارية 

  6,825.9  6,850.1  7,596.2  7,861.7  8,268.8 حقوق المسااميخ 

  8,106.7  8,046.4  9,012.3  8,924.7  9,459.9 إجمالي المطلوبات وحقوق المسااميخ 

      

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

  1,865.1  1,822.8  2,695.8  3,256.6  3,277.8 التدفقات النقدية مخ األضشطة التش يلية

 (1,562.5) (1,979.2) (2,241.5) (3,313.3) (4,015.0) التدفقات النقدية مخ األضشطة التمويلية

  22.2  360.3 (634.3) (442.8) (717.1) التدفقات النقدية مخ األضشطة اعستثمارية

  324.7  204.0 (180.1) (499.6) (1,454.4) الت ير في النقد

  1,988.8  1,664.0  1,460.0  1,640.1  2,139.7 النقد والمرابلات في ضهاية ال ترة

 نهائية للقوائم المالية1ال قد ت تلف طريقة ار  بياضات القوائم المالية في التقرير اخ الطريقة التي تتبعها الشركة1 ولكخ ع تأثير مخ اذا اعخت ف الى النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F1متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبلاث الب د المالية
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 شرح ضظام التصنيف في الب د المالية

 وة الى ذلك، يقوم ضظام التقييم وا تست دم الب د المالية ايكل التقييم ال اص بها مخ ث ث طبقات وتعتمد التوصيات الى البياضات الكمية والكي ية التي يجمعها الملللون1

 الهبوط1/ودلدينا بإدراج األسهم الم طاة ضمخ إحدغ مناطب التوصية التالية بناًء الى سعر اإلغ ق ، والقيمة العادلة التي ضلدداا، وإمكاضية الصع

 %811القيمة العادلة تايد الى السعر اللالي بأكثر مخ   :زيادة المراكز

 %811القيمة العادلة تايد أو تقل اخ السعر اللالي بأقل مخ    حياد:

 % 811القيمة العادلة تقل اخ السعر اللالي بأكثر مخ   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تلديد قيمة اادلة عضتظار مايد مخ التلليل أو البياضات أو قوائم مالية ت صيلية أو وجود ت يير جواري في أداء الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرغ خاصة بأبلاث الب د المالية1

 

 الب د المالية
 

 خدمة العم ء
 clientservices@albilad-capital.com البريد اعلكتروضي:

 9111 – 619 – 88 – 922+ اإلدارة العامة:

 1118 – 882 – 111 الهاتف المجاضي:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 88 – 922+  ااتف:
 
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 88 – 922+  ااتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 88 – 922+  ااتف:

 

 المصرفية اعستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد اعلكتروضي:

 6256 – 290 – 88 – 922+  ااتف:

 إخ ء المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظا اياهاا ع لاماابذلت شركة الب د المالية أقصى جهد للتأكد مخ أن ملتوغ المعلومات المذكورة في اذا التقرير صليلة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البا د ا

 1اخ ذلكجة يقدمون أي ضماضات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن ملتويات التقرير وع يتلملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قاضوضية ضات

األغارا  دون الاماوافاقاة الا اطاياة  ماخ ع يجوز إاادة ضسخ أو إاادة توزيع أو إرسال اذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي ش ص آخر أو ضشره كليًا أو جاائاياًا ألي غار  

  1المسبقة مخ شركة الب د المالية

 كما ضل ت اعضتباه بأن اذه المعلومات ع تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو عت اذ قرار استثماري1

 1يعتبر أي إجراء استثماري يت ذه المستثمر بناًء الى اذا التقرير سواًء كان كليًا أو جائيًا او مسؤوليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري ماؤاال قابال ى مليس الهدف مخ اذا التقرير أن يست دم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكخ أن يتلقب مستقب 1 لذلك فإضنا ضاناصاح باالارجاوع إلا

 1اعستثمار في مثل اذه األدوات اعستثمارية

 تلت ظ شركة الب د المالية بجميع اللقوق المرتبطة بهذا التقرير1

 

 11811–97تصريح ايئة السوق المالية رقم 

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

