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 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

النتائج المالية األولية لشركة األسمدة العربيةة السةعةوديةة )سةافةكةو( عةا رةرا ةع األ بةا    أظهرت

       9102% عةا الةربةع الةمةمةاعةم مةا عةا  22بنسبةة   9102الصافية للشركة في الربع الرابع ما 

مليون  يال2 وبذلك بلغة  األ بةا  السةنةويةة  2926% عا الربع السابق، مسجلة 22و بةةإنخفاض 

 % عا العا  السابق2 0629مليون  يال بإنخفاض 031,2مليون  يال مقابم  222

أفادت الشركة أن سبب الترا ع السنوي في األ با  الةفةصةلةيةة عةا الةربةع الةمةقةابةم يةعةود  لة  

 4انخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة وذلك بسبب اعمال الصيةانةة لةمةصةنةعةي سةافةكةو 

 2 باإلضافة ال  ا رفاع بند االستهالكات واالطفاءات بسبب  طفاء ركاليف الصيانة2 6وسافكو 

مةلةيةون  يةال  202% لتسةجةم 91بنسبة  9102وهبط  المبيعات الفصلية للربع الرابع ما عا  

2 وعليه ررا ع  المبيعات السنوية بنسةبةة 9102مليون  يال للربع المقابم ما عا    226مقابم 

 مليون  يال خالل العا  السابق2   93266مليون  يال مقا نة بة  93262% لتسجم 24,

% مةقةا نةة 62مليون  يال بإنخفاض بنسبة  060حقق  الشركة في الربع الرابع  بًحا   ماليًا بلغ 

% مقا نة بالربع السابق2 وبذلك رقلص الةربةا اإل ةمةالةي ,4بالربع المماعم ما العا  السابق و 

مةلةيةون  يةال فةي عةا   03,22مليون  يال مةقةا نةة بةةةة  03022% مسجاًل  ,092السنوي بنسبة 

9102  2 

مليون  يةال  924مليون  يال خالل الربع الرابع مقا نة بة  60كما سجل  الشركة  بحًا رشغيليًا بلغ 

% عةا الةربةع السةابةق2 وعةلة  21% و بةنةسةبةة 21للربع المماعم ما العا  السابق بانةخةفةاض 

مةلةيةون  يةال فةي  222مليون  يال مقا نة بة  294المستوى السنوي،  بلغ الربا التشغيلي نحو 

 %4262,% مقابم 1,، وعليه ررا ع هامش الربا التشغيلي  ل  9102عا  

مليون  يال وأقم مةا مةتةوسةق رةوقةعةات  2,, اءت نتائج شركة سافكو أقم ما روقعنا البالغ 

مليون  يال، أدى روقف مصانع سافكو ألعمال الصيانةة الةمةجةدولةة  الة   922المحلليا البالغة 

الحد ما  بحية الشركة والحد مةا االسةتةفةادة مةا اال رةفةاعةات فةي مةتةوسةق أسةعةا  االمةونةيةا 

2 ونعتقد أن أسباب   رفاع أسعةا  االسةمةدة يةعةود الة  9102واليو يا خالل الربع الرابع ما عا  

رو ه الصيا لوضع قيود عل  المصانع للحد ما االنبعاعات الملوعة للبيئةة، فالةال عةا فةائة  

المعروض ما اليو يا خا ج الصيا الذي يقابله انخفاض الصاد ات الصيةنةيةة مةمةا يةعةيةد الةتةوا ن 

ألسواق األسمدة2 وعلية نتوقع مع عودة الطاقة االنةتةا ةيةة لةلةشةركةة واسةتةمةرا  اال رةفةاع فةي 

 2 9102أسعا  األسمدة ان رتحسا الهوامش التشغيلية خالل النصف االول ما عا  

 21بناًء عل  ذلك، نحتفظ بتقييمنا السابق لسهم األسمدة العربية السةعةوديةة )سةافةكةو( عةنةد 

  يال مع التوصية بتخفي  المراكز2 

 

 مشعم الغيالن

 محلم مالي

MHAlghaylan@albilad-capital2com 

 

 للتواصم مع  دا ة األبحاث:

 رركي فدعق

 مدير األبحاث والمشو ة

TFadaak@albilad-capital2com 

 تخفيض المراكز التوصية

 21211 القيمة العادلة ) يال(
 22221 ) يال( 9102يناير  92السعر كما في 

 %0029- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 91912SE  مز رداول

 2,226 أسبوع ) يال( 69أعل  سعر لة 

 62211 أسبوع ) يال( 69أدن  سعر لة 

 4211% التغير ما أول العا 

 912 أشهر )ألف سهم( ,متوسق حجم التداول لة 

 923022 الرسملة السوقية )مليون  يال(

 23609 الرسملة السوقية )مليون دوال (

 40222 األسهم المصد ة )مليون سهم(

  %(6كبا  المساهميا )أكثر ما 

 %49222 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 %09294 المؤسسة العامة للتأمينات اال تماعية

 9106A 9102A 9102A 9102F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربا قبم مصروفات التمويم 

 02229 902,9 02222 01222 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 2210 2226 2244 22,4 قيمه المنشأة /االيرادات

 94220 ,022, ,,922 0,216 مالاعف الربحية

 %426 %429 %22, %221 عائد األ با 

 4200 4216 222, 222, مالاعف القيمة الدفترية

 22,2 01212 ,222 ,222 مالاعف االيرادات

 %9126 %24,- %0226- %9124- نمو االيرادات

 924 022 ,92 422 العائد عل  السهم 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 العائد عل  المبيعات  مبيعات 

 المصد : القوائم المالية للشركة، رقديرات أبحاث البالد المالية

 المصد : القوائم المالية للشركة، رقديرات أبحاث البالد المالية

 Q4  متوسق سعر المنتج )دوال /طا(
9102 

 Q4 
9102 

نمو عا الربع 
 المماعم

 Q, 
9102 

نمو عا الربع 
 السابق

السعر 
 الحالي

%2, 999 12, األمونيا )الشرق األوسق(  022 26%  ,61 

 921 04% 992 02% 996 920 اليو يا )الشرق األوسق(

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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 أسعا  اليو يا واألمونيا 

 سعر اليوريا في  منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 سعر األمونيا في منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 المصد : بلومبرج 
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 *9104A 9106A 9102A 9102E 9102F قائمة الدخم )مليون  يال(

 ,3,922, 9326226 9326622 ,36422, 4346220   مالي االيرادات 

 03,2222 030,622 03,6226 0312026 031,429 ركلفة المبيعات 

 %40212 %40206 %42262 %92229 %9,290 نسبة ركلفة المبيعات ما   مالي المبيعات

 42422 2424, 2224 2029 2224 المصروفات العمومية واالدا ية ومصروفات البيع والتو يع

 %0421 %0,22 %924 %921 %929 نسبة مصروفات التشغيم ما   مالي المبيعات

 0342422 0394224 0349221 9340426 3,9426, الربا قبم مصروفات التمويم واإلطفاء واالستهالك والالرائب والزكاة

 %4422 %,462 %6121 %2220 %2422 هامش الربا قبم مصروفات التمويم واإلطفاء واالستهالك والالرائب والزكاة

 49222 49422 44222 41122 2221, االستهالكات واإلطفاءات

 0312422 29422 ,2212 9310,22 9326226 الربا التشغيلي 

  21294  22240  622,0  002202  90,200 دخم االستثما 

  6242  4222  41262  ,2424  24244 أخرى

 0306124 21221 0312229 9302224 396421, الربا قبم الزكاة والالريبة 

 422, 9224 9926 2221 2121 الزكاة والالريبة 

 0300626 22222 0316622 930,124 302421, صاف  الدخم 

 %26,, %022, %221, %2120 %2029 العائد عل  المبيعات 

      

 *9104A 9106A 9102A 9102E 9102F قائمة المركز المالي )مليون  يال(

  24,24  2,222  0222,  0342121  0324120 النقدية

  42622  2221,  ,6162  4,422  2222, المخزون 

  26229  20924  2,221  29122  26426 أخرى 

  ,032222  0320220  0366221  ,932062  9322024   مالي األصول قصيرة األ م 

            

  4322222  29,,630  6342622  6302,29  4322226 صاف  المو ودات الثابتة 

  0394026  0390224  0302229  20222  0302,21 استثما ات

  ,0012  2220  04222  01229  6,22 أخرى

  2300226  2344222  2320422  2302221  ,2304,2   مالي المو ودات طويلة األ م 

  2301222  2302922  23,2,22  ,231092  2329422   مالي المو ودات 

            

  46122  2,22,  2222,  40620  06221 مصروفات مستحقة

  02222  02222  02222  02626  02622 رو يعات أ با  مستحقة

  9122,  92,29  ,9202  90226  02622 أخرى 

  26129  29622  24222  29129  60129 مطلوبات قصيرة األ م 

            

  22229,  422264  642202  626222  669222 مطلوبات غير  ا ية 

  2322222  2322122  2322122  2362229  2322022 حقوق المساهميا 

  2301222  2302922  23,2,22  ,231092  2329422   مالي المطلوبات وحقوق المساهميا 

      

 *9104A 9106A 9102A 9102E 9102F قائمة التدفقات النقدية

  ,039,42  0392222  0366229  9322622  396222, التدفقات النقدية ما األنشطة التشغيلية

 ),039122( )0311121( )0322,29( )9394026( ),3,0,2,( التدفقات النقدية ما األنشطة التمويلية

 )9129(  9122 ),2022( ),2,42( )44922( التدفقات النقدية ما األنشطة االستثما ية

  622  0222, ),0304,2( )02120( )42222( التغير في النقد

  24,24  2,222  0222,  0342121  0324120 النقد والمرابحات في نهاية الفترة

 : متوقعةF2: رقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية2ال قد رختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عا الطريقة التي رتبعها الشركة2 ولكا ال رأعير ما هذا االختالف عل  النتيجة

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما رم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية2 9102*رم رغيير المعالجة المحاسبية لبع  البنود عا  

 المصد : القوائم المالية للشركة، رقديرات أبحاث البالد المالية
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 شر  نظا  التصنيف في البالد المالية

الوة عل  ذلك، يقو  نظا  التقييم وع رستخد  البالد المالية هيكم التقييم الخاص بها ما عالث طبقات ورعتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون2

 الهبوط2/ودلدينا بإد اج األسهم المغطاة ضما  حدى مناطق التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، و مكانية الصع

 %012القيمة العادلة رزيد عل  السعر الحالي بأكثر ما   :زيادة المراكز

 %012القيمة العادلة رزيد أو رقم عا السعر الحالي بأقم ما    حياد:

 % 012القيمة العادلة رقم عا السعر الحالي بأكثر ما   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم رحديد قيمة عادلة النتظا  مزيد ما التحليم أو البيانات أو قوائم مالية رفصيلية أو و ود رغيير  وهري في أداء الشركة أو رغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية2

 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2222 – ,91 – 00 – 222+ اإلدا ة العامة:

 0001 – 116 – 800 الهارف المجاني:

 
  دا ة األصول

 abicasset@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2921 – 921 – 11 – 966+  هارف:

 
  دا ة الحفظ

 custody@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2962 – 921 – 11 – 966+  هارف:

 
 
 

  دا ة األبحاث والمشو ة
 research@ albilad-capital2com البريد اإللكتروني:

 2961 – 921 – 11 – 966+  هارف:

 capital2com/research-www2albilad الموقع عل  الشبكة:

 

   دا ة الوساطة
 abicctu@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 29,1 – 921 – 11 – 966+  هارف:

 

 المصرفية االستثما ية
 investment2banking@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2962 – 921 – 11 – 966+  هارف:

  خالء المسؤولية

لةيةة ومةديةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال لةمةابذل  شركة البالد المالية أقص   هد للتأكد ما أن محتوى المعلومات المذكو ة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البةالد ا

 2عا ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو رعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نار

األغةراض دون الةمةوافةقةة الةخةطةيةة  مةا ال يجو   عادة نسخ أو  عادة رو يع أو   سال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو  ةزئةيةًا ألي غةرض 

  2المسبقة ما شركة البالد المالية

 كما نلف  االنتباه بأن هذه المعلومات ال رشكم روصية بشراء أو بيع أو اق مالية أو الرخاذ قرا  استثما ي2

 2يعتبر أي   راء استثما ي يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو  زئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سةتةشةا  اسةتةثةمةا ي مةؤهةم قةبةم   مليس الهدف ما هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشو ة أو خياً ا أو أي   راء آخر يمكا أن يتحقق مستقبال2 لذلك فإننا نةنةصةا بةالةر ةوع  لة

 2االستثما  في مثم هذه األدوات االستثما ية

 رحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرربطة بهذا التقرير2

 

 12011–2,رصريا هيئة السوق المالية  قم 

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

