
 شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

 7171يناير  71

 7172الربع الرابع 

SAFCO AB - 2020.SE 

1  

 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

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

و باارفا ااع با  7172% ااخ الارباع الامامااعام  اخ ااا  7.42األرباح الصافية للشركة بنسبة 

 ليون ريال4 وقد جاءت ضتائج الارباع الاراباع أاالا   75.42% اخ الربع السابق  سجلة 2245

% االا  الاتاوالاا4 كاماا 241% و249 خ فوقعافنا و خ  توسط فوقعات المحلليخ بنسبة 

 71724% اخ اا  2142 ليون ريال باض  ا   7.12749ضحو  7172بلغت األرباح بنهاية اا  

أرجعت الشركة اض  ا  األرباح خالل الربع الرابع إل  فراجع اسعاار الاباياع وارفا ااع فاكاالايا  

اللقيم والمنافع واض  ا  ضصيب الشركة  اخ أربااح شاركاة اباخ الاباياطاار باياناماا ارفا اعات 

 الكميات المبااة والتا بدورها خ  ت  خ أعر اض  ا  أسعار البيع4

ويوضح الجدول التالا فغير أسعار األ وضيا واليوريا خالل الارباع الاراباع  اخ الاعاا  الاحاالاا 

  قارضة بالربع المماعم  خ العا  الماضا :

%  اقاارضاة باالا اتارة الامامااعالاة  اخ الاعاا  7941اض  ض إجمالا الربح خالل الربع الرابع باا 

 الاياون رياالل وبالاح الارباح  97142% اخ الربع السابق  سجاًل 2942السابق بينما ارف ع با 

 71724% اخ اا  241. ليون ريال باض  ا   7.1.241ضحو  7172اإلجمالا لعا  

% اخ الربع المماعم 72 ليون ريال باض  ا   72142بلح الربح التشغيلا خالل الربع الرابع 

بالاح الارباح  7172% ااخ الارباع السااباقل وباناهااياة ااا  2245 خ العا  السابق وبارف اع با 

 71724% اخ اا  2749 ليون ريال باض  ا   25149التشغيلا 

%  اقاارضاة 2 ليون رياال بااضا ا اا  باا  122بلغت  بيعات شركة سافكو فا الربع الرابع 

ضاحاو  7172بالربع المماعم  خ العا  السابقل بينما بلح إجاماالاا  اباياعاات الشاركاة لاعاا  

 71724% اخ اا  .7 ليون ريال باض  ا  با  7.522

أدى اض  ا  أسعار المنتجات بشكم أساسا أضافة إل  ارف اع فكالي  اللقيم والمنافع 

إل  اض  ا  هوا ش الشركة بشكم كبير حيث بلح ها ش صافا الربح  7172خالل اا  

 71724% فا اا  2242%  قابم 9245

ضعتقد أن ارف اع كميات البيع سااد فا الت  ي   خ أعر اض  ا  األسعار ولكخ استمرار 

 ارف اع فكالي  المبيعات قد يضغط ال  أرباح الشركة أكثر  ستقباًل4

وفا ضوء ضتائج الربع الرابع والتوقعات المستقبلية ألداء الشركة ضبقا ال  فقديرضا   

 ريال وبناء اليه ضوصا بت  يض المراكز4 27للقيمة العادلة لسهم شركة سافكو اند 

 

 فركا فداق

  دير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital4com 

  حمد الغالبا

  حلم  الا 

malghalbi@albilad-capital4com 

 

 

 تخفيض المراكز التوصية

 27411 القيمة العادلة )ريال(
 17411 )ريال( 7171يناير  72السعر كما فا 

 %7241- العائد المتوقع

  بياضات الشركة

 71714SE ر ز فداول

 57411 أسبوع )ريال( 27أال  سعر لا 

 25411 أسبوع )ريال( 27أدض  سعر لا 

 -942% التغير  خ أول العا 

 77947 أشهر )أل  سهم( 9 توسط حجم التداول لا 

 72.259 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 1.552 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 7241. األسهم المصدرة ) ليون سهم(

  %(2كبار المساهميخ )أكثر  خ 

 %7422. الشركة السعودية للصنااات األساسية )سابك(

 %77471 المؤسسة العا ة للتأ ينات االجتمااية

 A 7172A 7172A 7171F.717 ديسمبر  -ضهاية العا  المالا 

قيمه المنشأة /الربح قبم  صروفات التمويم 
 72471 .7749 77427 5471 واالستهالك واإلط اء والزكاة

 5422 .242 .145 2471 قيمه المنشأة /االيرادات

 71412 97477 79452 2497  ضاا  الربحية

 47.% 47.% 542% 142% اائد األرباح

 .42. 4.9. 9452 9412  ضاا  القيمة الدفترية

 2421 71422 .549 .242  ضاا  االيرادات

 7149% -7741% -.714% 247% ضمو االيرادات

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 العائد ال  المبيعات المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركةل فقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركةل فقديرات أبحاث البالد المالية

 Q. 7172 Q. 7172 YoY Q9 7172 QoQ  توسط سعر المنتج )دوالر/طخ(

 %7547- 7.7 %2541- 77. .71 األ وضيا )الشرق األوسط(

 %7245 721 %7747- 727 771 اليوريا )الشرق األوسط(

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


 7171يناير  71

2  

SAFCO AB - 2020.SE 

 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

 أسعار اليوريا واأل وضيا 
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 7179A 717.A 7172A 7172E* 7171F قائمة الدخم ) ليون ريال(

 9.12142 7.52241 9.2.149 2247... .7.14.. إجمالا االيرادات 

 .7.2.94 1247..7 7.12742 7.19.47 25145 فكل ة المبيعات 

 71942 2747 1747 .214 5747 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

 41....7 7.91247 7.42..7 9.97.42 .9.7174 الربح قبم  صروفات التمويم واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة

%242. %2547 %1.42 %1.45 ها ش الربح قبم  صروفات التمويم واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة  .241%  

 2245. 2747. 1141. 92541 91942 االستهالكات واإلط اءات

 21547 25149 7.17945 7.22242 7.12142 الربح التشغيلا 

  777415  777427  791472  7.7425  927429 دخم االستثمار

  75422  72429  24.2.  22421  .5742 أخرى

 7.77242 25949 .7.7224 9.72.41 9.71742 الربح قبم الزكاة والضريبة 

 9149 9742 2241 5141 77742 الزكاة والضريبة 

 7.12747 7.12749 .7.7914 9.71.41 9.72142 صاف  الدخم 

%9245 %2147 %1747 %1.42 العائد ال  المبيعات   9249%  

      

 7179A 717.A 7172A 7172E 7171F قائمة المركز المالا ) ليون ريال(

  7.22741  .7.9224  2141..7  7.2.147  7.79241 النقدية

  9.741  99942  9.42.  95242  9.749 الم زون 

  17.47  22241  27142  12.42  55247 أخرى 

  7.22245  7.92141  7.57249  .7.1574  9.92547 إجمالا األصول قصيرة األجم 

            

  12947..  5247...  2.71947  52242..  97142.. صاف  الموجودات الثابتة 

  21247  2.241  27242  7.72941  7.27141 استثمارات

  1741  2.45  71147  2945  7.942 أخرى

  2.7.741  2241..2  2.72141  2.7.949  2.12745 إجمالا الموجودات طويلة األجم 

  1.12145  1.55241  2.17749  5.27.41  2242..2 إجمالا الموجودات 

            

  79742  77142  7247.  72241  91242  صروفات  ستحقة

  75242  75242  75242  71241  72241 فوزيعات أرباح  ستحقة

  .7114  75549  77242  71242  77749 أخرى 

  27542  25.45  57147  27147  25142  طلوبات قصيرة األجم 

            

  222472  297472  222422  227412  2194.1  طلوبات غير جارية 

  2.27.47  2.21741  1.22247  1.52741  5.72545 حقوق المساهميخ 

  1.12145  1.55241  2.17749  5.27.41  2242..2 إجمالا المطلوبات وحقوق المساهميخ 

      

 7179A 717.A 7172A 7172E 7171F قائمة التدفقات النقدية

  7145..7  2249..7  7.22245  9.72242  9.71145 التدفقات النقدية  خ األضشطة التشغيلية

(7.51241) )7.7.742( )9.97949( )17241..( التدفقات النقدية  خ األضشطة التمويلية  (7.72141)  

  .774  92247 )29.49( )745..( )17147( التدفقات النقدية  خ األضشطة االستثمارية

(2142) )75147( )2242.( ).2.4..7( التغير فا النقد  72749  

  7.22741  .7.9224  2141..7  7.2.147  7.79241 النقد والمرابحات فا ضهاية ال ترة

 نهائية للقوائم المالية4ال قد ف تل  طريقة ار  بياضات القوائم المالية فا التقرير اخ الطريقة التا فتبعها الشركة4 ولكخ ال فأعير  خ هذا االختالف ال  النتيجة

A فعليةل :E فقديريةل :F4توقعة  : 

 *األرقا  فقديرية باستثناء االيرادات والربح التشغيلا وصافا الدخم4

 المصدر: القوائم المالية للشركةل فقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح ضظا  التصني  فا البالد المالية

الوة ال  ذلكل يقو  ضظا  التقييم وا فست د  البالد المالية هيكم التقييم ال اص بها  خ عالث طبقات وفعتمد التوصيات ال  البياضات الكمية والكي ية التا يجمعها المحللون4

 الهبوط4/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمخ إحدى  ناطق التوصية التالية بناًء ال  سعر اإلغالق ل والقيمة العادلة التا ضحددهال وإ كاضية الصع

 %714القيمة العادلة فزيد ال  السعر الحالا بأكثر  خ   :زيادة المراكز

 %714القيمة العادلة فزيد أو فقم اخ السعر الحالا بأقم  خ    حياد:

 % 714القيمة العادلة فقم اخ السعر الحالا بأكثر  خ   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم فحديد قيمة اادلة الضتظار  زيد  خ التحليم أو البياضات أو قوائم  الية ف صيلية أو وجود فغيير جوهري فا أداء الشركة أو فغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية4

 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital4com البريد االلكتروضا:

 2555 – 719 – 77 – 222+ اإلدارة العا ة:

 1117 – 772 – 511 الهاف  المجاضا:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital4com البريد االلكتروضا:

 2751 – 721 – 77 – 222+  هاف :
 
 

 إدارة الح ظ
 custody@albilad-capital4com البريد االلكتروضا:

 2722 – 721 – 77 – 222+  هاف :

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital4com البريد اإللكتروضا:

 2721 – 721 – 77 – 222+  هاف :

 capital4com/research-www4albilad الموقع ال  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital4com البريد االلكتروضا:

 2791 – 721 – 77 – 222+  هاف :

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital4com البريد االلكتروضا:

 2722 – 721 – 77 – 222+  هاف :

 إخالء المسؤولية

لاياة و اديارياهاا و اوظا اياهاا ال لاماابذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد  خ أن  حتوى المعلو ات المذكورة فا هذا التقرير صحيحة ودقيقة و ع ذلك فإن شركة الباالد ا

 4اخ ذلكجة يقد ون أي ضماضات أو فعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن  حتويات التقرير وال يتحملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أي  سؤولية قاضوضية ضاف

األغارا  دون الاماوافاقاة الا اطاياة   اخ ال يجوز إاادة ضسخ أو إاادة فوزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة ألي ش ص آخر أو ضشره كليًا أو جازئاياًا ألي غار  

  4المسبقة  خ شركة البالد المالية

 كما ضل ت االضتباه بأن هذه المعلو ات ال فشكم فوصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو الف اذ قرار استثماري4

 4يعتبر أي إجراء استثماري يت ذه المستثمر بناًء ال  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو  سؤوليته الكا لة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري  اؤهام قابام    ليس الهدف  خ هذا التقرير أن يست د  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكخ أن يتحقق  ستقبال4 لذلك فإضنا ضاناصاح باالارجاوع إلا

 4االستثمار فا  ثم هذه األدوات االستثمارية

 فحت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرفبطة بهذا التقرير4

 

 15711–91فصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

