
 شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

 5102أكتوبر  52 

 5102  الربع الثالث

SAFCO AB - 2020.SE 

1  

 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

النتائج المالية األولية لشركة األسمدة العربية السعععوديعة )سعافعكعو( فعع األرعاعاع األألبعا    أظهرت

% فعع العربعع 2.7و بعععنخعاعاعا   5102% فع الربع المماثل مع فام 0.5الصافية للشركة بنسبة 

 702مليون أليال. كما بلغت أألبا  فترة التسعة أشهر مع العععام العجعاأل   077.1السابق، مسجلة 

 % فع الاترة المماثلة مع العام السابق. 2.66مليون أليال بنألرااع   227مليون أليال مقابل 

أفادت الشركة أن سبب اإلألرااع في أألبا  التسعة أشهعر وأألبعا  العربعع العثعالعث معقعاألخعة بعالعاعتعرة 

المماثلة مع العام السابق إلى إألرااع حصة الشركة مع أألبا  شركة ابع البعيعطعاأل وإألرعاعاع أسعععاأل 

 البيع لليوأليا وكذلك اخااا  ركاليف المبيعات. 

مع جهة أخرى ، يعود سبب االخااا  مقابل الربع السابق إلى اخااا  العمعبعيعععات لعمعنعتعجعات 

 الشركة واخااا  أسعاأل االموخيا. 

معلعيعون أليعال معقعاألخعة بع  207% لتسعجعل 01.2هبطت مبيعات الشركة خالل الربع الثالث بنسبة 

مليون أليال خالل الربع المماثل مع العام السابق. وفلى الرغم مع ذلك األراعت ايرادات  279.2

 مليون أليال.  54190مليون أليال مقابل  54016% لتصل إلى 5.2التسعة أشهر بع 

% مقاألخة 7مليون أليال بنخااا  بنسبة  527.2حققت الشركة في الربع الثالث ألبًحا إجماليًا بلغ 

% مقاألخعة بعالعربعع السعابعق. بعيعنعمعا خعمعى العربع  اإلجعمعالعي 2بالربع المماثل مع العام السابق و 

معلعيعون أليعال لعنعاع   922مليون أليال معقعاألخعة بعععع  04121% مسجاًل  2.2للتسعة أشهر بنسبة 

 .  5102الاترة مع فام 

معلعيعون  516مليون أليال خالل الربع الثالث معقعاألخعة بعع  022كما سجلت الشركة ألبحًا رشغيليًا بلغ 

% فع الربع السابق. فعي حعيعع 2% و بنسبة 01أليال للربع المماثل مع العام السابق باخااا  

 255.5ملعيعون أليعال معقعاألخعة بعع  221% محققًا 2.5صعد الرب  التشغيلي للتسعة أشهر بنسبة 

% 62.00مليون أليال خالل خا  الاترة مع العام السابق، ليصل هامش الرب  التشغيلي إلعى 

 . 5102% لاترة التسعة أشهر مع فام 61.2مقابل 

مليون أليال وأقل مع متوسط رعوقعععات  022جاءت ختائج الربع الثالث أفلى مع روقعارنا البالغه 

 مليون أليال.  092المحلليع البالغة 

حيث وصلت أقعل مسعتعويعتعهعا معمعا أثعر فعلعى ألبعحعيعة  5102ردهوألت أسعاأل األسمدة خالل فام 

الشركة ،فيما شهدت أسعاأل اليعوأليعا رعحعسعع معلعحعوي معع بعدايعة العععام العحعالعي، حعيعث أفعادت 

( في اخر رقرير لها بأن الطلب العالمي لعلعيعوأليعا سعوف يعررعاعع IFAالمنظمة العالمية لألسمدة )

. والعجعديعر بعالعذكعر بعأن 5150طع بحعلعول فعام 072ليصل إلى  5102% مقاألخة بعععام 0.2بنسبة 

 الصيع خاضت صادألات اليوأليا والذ  يقابله األرااع في حجم الطلب مع الهند.      

 21بناًء فلى ذلك، خحتاظ بتقييمنا السابق لسهم األسمدة العربية السعععوديعة )سعافعكعو( فعنعد 

 أليال مع التوصية بالحياد. 

 

 مشعل الغيالن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إداألة األبحاث:

 رركي فدفق

 مدير األبحاث والمشوألة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 21.61 القيمة العادلة )أليال(
 22.97 )أليال( 5102اكتوبر  52السعر كما في 

 %1.11 العائد المتوقع

  بياخات الشركة

 SE.5151 ألمز رداول

 75.11 أسبوع )أليال( 25أفلى سعر لع 

 22.21 أسبوع )أليال( 25أدخى سعر لع 

 -51.5% التغير مع أول العام

 052 أشهر )ألف سهم( 6متوسط حجم التداول لع 

 514021 الرسملة السوقية )مليون أليال(

 24116 الرسملة السوقية )مليون دوالأل(

 102.2 األسهم المصدألة )مليون سهم(

  %(2كباأل المساهميع )أكثر مع 

 %15.99 الشركة السعودية للصنافات األساسية )سابك(

 %05.51 المؤسسة العامة للتأمينات االجتمافية

 5101A 5102A 5102A 5102E ديسمبر  -خهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الرب  قبل مصروفات التمويل 

 واالستهالك واإلطااء والزكاة
2.21 9.10 02.27 02.27 

 2.22 7.59 2.10 2.16 قيمه المنشأة /االيرادات

 51.59 56.50 00.21 2.25 مضافف الربحية

%9.2 فائد األألبا   01.5%  1.6%  1.7%  

 6.10 6.20 6.56 6.05 مضافف القيمة الدفترية

 7.00 7.27 2.90 2.21 مضافف االيرادات

%2.0 خمو االيرادات  -51.1%  -09.2%  2.7%  

 5.2 5.6 1.2 2.9 العائد فلى السهم 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدأل: القوائم المالية للشركة، رقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدأل: القوائم المالية للشركة، رقديرات أبحاث البالد المالية

 Q6  متوسط سعر المنتج )دوالأل/طع(
5102 

 Q6 
5102 

خمو فع 
الربع 
 المماثل

 Q5 
5102 

خمو فع 
الربع 
 السابق

السعر 
 الحالي

 521 )62%( 611 )9.7%( 512 555 األموخيا )الشرق األوسط(

%02.2 096 552 اليوأليا )الشرق األوسط(  519 2.2%  570 

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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 أسعاأل اليوأليا واألموخيا 

 سعر اليوريا في  منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 سعر األمونيا في منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 المصدأل: بلومبرج 
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 *5106A 5101A 5102A 5102A 5102E قائمة الدخل )مليون أليال(

 64150.9 54722.9 64212.6 14122.0 14511.1 إجمالي االيرادات 

 04021.2 04627.2 04120.2 04161.5 972.7 ركلاة المبيعات 

%56.61 خسبة ركلاة المبيعات مع إجمالي المبيعات  56.50%  59.95%  12.22%  67.21%  

 670.7 29.1 20.5 92.1 70.0 المصروفات العمومية واالداألية ومصروفات البيع والتوزيع

%0.9 خسبة مصروفات التشغيل مع إجمالي المبيعات  5.5%  5.1%  5.1%  05.2%  

 04122.2 04157.1 54101.2 64651.2 64020.1 الرب  قبل مصروفات التمويل واإلطااء واالستهالك والضرائب والزكاة

%21.7 هامش الرب  قبل مصروفات التمويل واإلطااء واالستهالك والضرائب والزكاة  21.2%  27.0%  21.1%  17.7%  

 625.2 112.7 111.2 627.1 626.9 االستهالكات واإلطااءات

 04006.1 971.6 54106.7 54922.2 54292.2 الرب  التشغيلي 

  22.10  22.60  007.02  506.00  621.12 دخل االستثماأل

  16.29  11.27  21.16  71.11  000.10 أخرى

 04566.6 04127.5 54092.1 64521.1 64525.9 الرب  قبل الزكاة والضريبة 

 52.2 55.2 22.1 71.1 005.2 الزكاة والضريبة 

 04512.2 04122.2 54061.1 64021.1 64021.2 صافى الدخل 

%21.2 العائد فلى المبيعات   20.5%  21.0%  62.1%  11.1%  

      

 *5106A 5101A 5102A 5102A 5102E قائمة المركز المالي )مليون أليال(

  712.2  602.7  04121.1  04211.0  54069.2 النقدية

  115.7  212.6  161.2  672.9  615.6 المازون 

  271.5  262.1  951.2  221.2  772.0 أخرى 

  54157.2  04229.1  54702.6  54270.1  64627.0 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  24512.7  24172.9  24026.5  14792.2  14651.2 صافى الموجودات الثابتة 

  04502.1  04029.5  902.2  04096.1  04252.2 استثماألات

  92.0  019.2  012.5  26.7  516.2 أخرى

  24209.1  24701.2  24092.1  24016.6  24190.7 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  74217.0  74626.7  94105.6  74951.2  94129.9 إجمالي الموجودات 

            

  119.1  672.9  102.0  029.1  619.2 مصروفات مستحقة

  027.2  027.2  072.2  022.2  022.2 روزيعات أألبا  مستحقة

  592.6  570.6  509.2  022.2  555.6 أخرى 

  776.6  712.9  751.5  201.5  272.2 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  122.21  212.02  292.92  225.29  216.12 مطلوبات غير جاألية 

  24077.5  24971.2  24292.5  24720.2  74527.7 حقوق المساهميع 

  74217.0  74626.7  94105.6  74951.2  94129.9 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهميع 

      

 *5106A 5101A 5102A 5102A 5102E قائمة التدفقات النقدية

  04212.2  04227.5  54292.7  64522.2  64522.7 التدفقات النقدية مع األخشطة التشغيلية

(14102.1) التدفقات النقدية مع األخشطة التمويلية  (64606.6)  (54510.2)  (04776.5)  (04111.1)  

(202.0) التدفقات النقدية مع األخشطة االستثماألية  (115.7)  (261.6)  (707.6)  56.6  

(04121.1) التغير في النقد  (199.2)  (071.0)  (04016.6)  259.1  

  712.2  602.7  04121.1  04211.0  54069.2 النقد والمرابحات في خهاية الاترة

 : متوقعة.F: رقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية.ال قد راتلف طريقة فر  بياخات القوائم المالية في التقرير فع الطريقة التي رتبعها الشركة. ولكع ال رأثير مع هذا االختالف فلى النتيجة

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما رم فر  القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية. 5102*رم رغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود فام 

 المصدأل: القوائم المالية للشركة، رقديرات أبحاث البالد المالية
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 شر  خظام التصنيف في البالد المالية

الوة فلى ذلك، يقوم خظام التقييم وف رستادم البالد المالية هيكل التقييم الااص بها مع ثالث طبقات ورعتمد التوصيات فلى البياخات الكمية والكياية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بندألاج األسهم المغطاة ضمع إحدى مناطق التوصية التالية بناًء فلى سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي خحددها، وإمكاخية الصع

 %.01القيمة العادلة رزيد فلى السعر الحالي بأكثر مع   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة رزيد أو رقل فع السعر الحالي بأقل مع    حياد:

 % .01القيمة العادلة رقل فع السعر الحالي بأكثر مع   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم رحديد قيمة فادلة الختظاأل مزيد مع التحليل أو البياخات أو قوائم مالية راصيلية أو وجود رغيير جوهر  في أداء الشركة أو رغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروخي:

 9777 – 516 – 00 – 922+ اإلداألة العامة:

 1110 – 002 – 711 الهارف المجاخي:
 

 إداألة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروخي:

 2571 – 591 – 00 – 922+  هارف:
 

 إداألة الحاظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروخي:

 2529 – 591 – 00 – 922+  هارف:

 
 
 

 إداألة األبحاث والمشوألة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروخي:

 2521 – 591 – 00 – 922+  هارف:

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

 

  إداألة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروخي:

 2561 – 591 – 00 – 922+  هارف:

 

 المصرفية االستثماألية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروخي:

 2522 – 591 – 00 – 922+  هارف:

 إخالء المسؤولية

لعيعة ومعديعريعهعا ومعوظعاعيعهعا ال لعمعابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد مع أن محتوى المعلومات المذكوألة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فنن شركة البعالد ا

 .فع ذلكجة يقدمون أ  ضماخات أو رعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  مسؤولية قاخوخية خار

األغعرا  دون العمعوافعقعة العاعطعيعة  معع ال يجوز إفادة خسخ أو إفادة روزيع أو إألسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شاص آخر أو خشره كليًا أو جعزئعيعًا أل  غعر  

  .المسبقة مع شركة البالد المالية

 كما خلات االختباه بأن هذه المعلومات ال رشكل روصية بشراء أو بيع أوألاق مالية أو الرااذ قراأل استثماأل .

 .يعتبر أ  إجراء استثماأل  يتاذه المستثمر بناًء فلى هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سعتعشعاأل اسعتعثعمعاأل  معؤهعل قعبعل ى ملي  الهدف مع هذا التقرير أن يستادم أو يعتبر مشوألة أو خياأًلا أو أ  إجراء آخر يمكع أن يتحقق مستقبال. لذلك فنخنا خعنعصع  بعالعرجعوع إلع

 .االستثماأل في مثل هذه األدوات االستثماألية

 رحتاظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرربطة بهذا التقرير.

 

 17011–62رصري  هيئة السوق المالية ألقم 

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

