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 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

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

باياناماا ار ا اعا           4100% اخ الرباع الامامااناع ماخ ااا  01األرباح الصافية للشركة بنسبة 

مالاياون رياال  022مليون ريال مقابع  422مسجلة  4102% اخ الربع األول مخ اا  2.2با 

مليون ريال للارباع السااباق. وباالاتاالاي  اقاقا   482في الربع الممانع مخ العا  السابق و

مليون ريال لا اتارة الاناصا  األول ماخ اا ا الاعاا  باانا ا اا      080الشركة صافي ربح با 

 % اخ ال ترة الممانلة مخ العا  السابق. 00

مليون ريال وأرجاعا  الشاركاة  424جاءت األرباح الصافية للشركة موافقة لتوقعا نا البالغة 

ان  ا  األرباح إلى  راجع اسعار البيع والتي  د مخ أنرااا جايئاياا اار ا ااع فاي الاكاماياات 

المبااة. ويوضح الجدول التالي  غير أسعار األمونيا واليوريا خالل الربع الثااناي ماخ الاعاا  

 الحالي مقارنة بالربع الممانع مخ العا  الماضي :

% ماقاارناة باالا اتارة الاماماانالاة مساجاال            04ان  ض إجمالي الرباح خاالل الارباع الاثااناي باا 

مالاياون  032% ليبلغ إجمالي الربح 4.4مليون ريال، ومقارنة بالربع السابق ان  ض با  420

ملاياون رياال لانا ار الا اتارة ماخ  1,157ريال ل ترة النص  األول مخ ا ا العا  مقارنة با 

 العا  السابق.

% ااخ 02مليون ريال بان  ا   428مخ جهة أخرى بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثاني 

% اخ الربع السابق لايابالاغ خاالل الاناصا  األول 3وان  ا   4100الربع الممانع مخ اا  

 % اخ ن ر ال ترة مخ العا  الماضي.02مليون ريال بان  ا  بلغ  012

 4102وصل  أسعار منتجات سافكو إلى مستويات متدنية خالل النص  األول مخ اا  

مقارنة بال ترة الممانلة مخ العا  السابق لكخ  حسخ ك اءة التشغيع في مصانع الشركة 

 التي بدوراا زادت مخ كميات اإلنتاج قد  حد بشكع ط ي  مخ أنر ان  ا  أسعار البيع. 

مبلغ                         4102مخ المتوقع أن يبلغ إجمالي  وزيعات الشركة في نهاية اا  

 رياات للسهم. 3

وفي ضوء نتائج الربع الثاني والتي جاءت وفق  قديرا نا ومع التغيرات المتوقعة في 

ك اءة اإلنتاج و وقعات الطلب العالمي قدرنا القيمة العادلة لسهم سافكو                 

 رياا  للسهم. 21اند 

 

  ركي فداق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 محمد الغالبي

 محلع مالي 

malghalbi@albilad-capital.com 

 

 

 حياد التوصية

 21.11 القيمة العادلة )ريال(
 02.00 )ريال( 4102يوليو  40السعر كما في 

 %1.8 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2020 رمي  داول

 117.50 أسبوع )ريال( 04أالى سعر لا 

 58.00 أسبوع )ريال( 04أدنى سعر لا 

 -26.5% التغير مخ أول العا 

 252 أشهر )أل  سهم( 3متوسط  جم التداول لا 

 24,798 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 6,613 الرسملة السوقية )مليون دوار(

 416.7 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(0كبار المسااميخ )أكثر مخ 

 %24.22 الشركة السعودية للصنااات األساسية )سابك(

 %04.41 المؤسسة العامة للتأمينات ااجتمااية

 2014A 2015A 2016E 2017F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبع مصروفات التمويع 
 12.70 15.22 9.54 6.83 وااستهالك واإلط اء واليكاة

 6.97 8.19 6.49 5.09 قيمه المنشأة /اايرادات

 17.28 21.58 11.64 7.81 مضاا  الربحية

 %6.7 %5.9 %10.1 %9.4 اائد األرباح

 3.74 3.66 3.26 3.15 مضاا  القيمة الدفترية

 7.57 8.84 6.99 5.56 مضاا  اايرادات

 %16.8 %20.9- %20.4- %5.1 نمو اايرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدر: القوائم المالية للشركة،  قديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة،  قديرات أبحاث البالد المالية

 Q2 2016 Q2 2015 YoY Q1 2016 QoQ متوسط سعر المنتج )دوار/طخ(

(08)% 212 331 األمونيا )الشرق األوسط(  300 %(7)  

(31)% 301 408 اليوريا )الشرق األوسط(  410 %2  
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 أسعار اليوريا واألمونيا 

 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 الدخع )مليون ريال(

 3,276.6 2,806.1 3,547.3 4,456.1 4,240.4 إجمالي اايرادات 

 1,402.0 1,230.3 1,061.5 1,034.2 987.8  كل ة المبيعات 

 77.6 64.5 71.2 97.4 81.1 المصروفات العمومية واادارية ومصروفات البيع والتوزيع

 1,797.0 1,511.3 2,414.5 3,324.5 3,171.4 الربح قبع مصروفات التمويع واإلط اء وااستهالك والضرائب واليكاة

 %54.8 %53.9 %68.1 %74.6 %74.8 اامش الربح قبع مصروفات التمويع واإلط اء وااستهالك والضرائب واليكاة

 465.8 461.1 400.7 368.0 373.9 ااستهالكات واإلط اءات

 1,331.2 1,050.1 2,013.8 2,956.5 2,797.5 الربح التشغيلي 

  122.78  111.62  137.15  241.58  392.53 دخع ااستثمار

  29.79  26.65  45.45  55.97  82.94 أخرى

 1,483.8 1,188.4 2,196.4 3,254.0 3,272.9 الربح قبع اليكاة والضريبة 

 49.0 39.3 66.0 80.0 112.5 اليكاة والضريبة 

 1,434.7 1,149.1 2,130.4 3,174.0 3,160.5 صافى الدخع 

 %43.8 %41.0 %60.1 %71.2 %74.5 العائد الى المبيعات 

      

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

  1,665.2  1,492.8  1,460.0  1,640.1  2,139.7 النقدية

  364.3  334.2  434.6  386.9  342.3 الم يون 

  767.6  657.3  920.6  754.5  886.1 أخرى 

  2,797.1  2,484.3  2,815.3  2,781.4  3,368.1 إجمالي األصول قصيرة األجع 

            

  4,098.8  4,489.3  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 أخرى

  5,146.7  5,499.1  6,197.0  6,143.3  6,091.8 إجمالي الموجودات طويلة األجع 

  7,943.8  7,983.4  9,012.3  8,924.7  9,459.9 إجمالي الموجودات 

            

  246.5  211.1  415.1  159.0  309.6 مصروفات مستحقة

  185.5  185.5  185.5  175.7  155.7  وزيعات أرباح مستحقة

  208.2  188.4  219.5  175.6  222.3 أخرى 

  640.2  585.1  820.2  510.2  687.6 مطلوبات قصيرة األجع 

            

  665.19  632.16  595.96  552.79  503.47 مطلوبات غير جارية 

  6,638.4  6,766.1  7,596.2  7,861.7  8,268.8  قوق المسااميخ 

  7,943.8  7,983.4  9,012.3  8,924.7  9,459.9 إجمالي المطلوبات و قوق المسااميخ 

      

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

  1,719.0  1,657.0  2,695.8  3,256.6  3,277.8 التدفقات النقدية مخ األنشطة التشغيلية

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

  15.9  355.0 (634.3) (442.8) (717.1) التدفقات النقدية مخ األنشطة ااستثمارية

  172.4  32.8 (180.1) (499.6) (1,454.4) التغير في النقد

  1,665.2  1,492.8  1,460.0  1,640.1  2,139.7 النقد والمرابحات في نهاية ال ترة

 نهائية للقوائم المالية.ال قد   تل  طريقة ار  بيانات القوائم المالية في التقرير اخ الطريقة التي  تبعها الشركة. ولكخ ا  أنير مخ ا ا ااختالف الى النتيجة

A ،فعلية :E ،قديرية  :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة،  قديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظا  التصني  في البالد المالية

الوة الى ذلك، يقو  نظا  التقييم وا  ست د  البالد المالية ايكع التقييم ال اص بها مخ نالث طبقات و عتمد التوصيات الى البيانات الكمية والكي ية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمخ إ دى مناطق التوصية التالية بناء  الى سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحدداا، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة  ييد الى السعر الحالي بأكثر مخ   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة  ييد أو  قع اخ السعر الحالي بأقع مخ    حياد:

 % .01القيمة العادلة  قع اخ السعر الحالي بأكثر مخ   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم  حديد قيمة اادلة انتظار مييد مخ التحليع أو البيانات أو قوائم مالية   صيلية أو وجود  غيير جواري في أداء الشركة أو  غير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 2888 – 413 – 00 – 222+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 811 الها   المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 00 – 222+  اا  :
 
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 222+  اا  :

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

 

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

 6230 – 290 – 00 – 222+  اا  :

 

 المصرفية ااستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 222+  اا  :

 إخالء المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظا اياهاا ا لامااب ل  شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد مخ أن محتوى المعلومات الم كورة في ا ا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة الباالد ا

 .اخ ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو  عهدات صرا ة أو ضمنا  بشأن محتويات التقرير وا يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نا 

األغارا  دون الاماوافاقاة الا اطاياة  ماخ ا يجوز إاادة نسخ أو إاادة  وزيع أو إرسال ا ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي ش ص آخر أو نشره كليا  أو جايئاياا  ألي غار  

  .المسبقة مخ شركة البالد المالية

 كما نل   اانتباه بأن ا ه المعلومات ا  شكع  وصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ا  اذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يت  ه المستثمر بناء  الى ا ا التقرير سواء  كان كليا  أو جيئيا  او مسؤوليته الكاملة و ده

ا أو أي إجراء آخر يمكخ أن يتحقق مستقبال. ل لك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا ساتاشاار اساتاثامااري ماؤااع قاباع ى ملير الهدف مخ ا ا التقرير أن يست د  أو يعتبر مشورة أو خيار 

 .ااستثمار في مثع ا ه األدوات ااستثمارية

  حت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المر بطة به ا التقرير.

 

 18011–37 صريح ايئة السوق المالية رقم 

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

