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 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

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

% ااخ 4193و باا  6192% اخ الربع المماالام  اخ ااا  26األرباح الصافية للشركة بنسبة 

 ليون ريال9 كما بلغت أرباح فترة الاتاساعاة أشاهار  اخ الاعاا   96993الربع السابق  سجلة 

% اخ ال ترة المماالالاة  اخ الاعاا  السااباق9 وقاد 22 ليون ريال باض  ا    72297الجاري 

جاءت ضتائج الربع الثالث أقم  خ توقعاتنا وأقم  خ  توسط توقاعاات الامانالالاياخ باناساباة 

 % الى التوالي66939% و4694

أرجعت الشركة اض  ا  األرباح خالل الربع الثالث إلى تراجع اساعاار الاباياع والاتاي  اد  اخ 

ألرها جزئيا االرت اع في الكميات المبااة باإلضافة إلى ارت اع تاكاالايال الالالاياب والاكاهاربااء 

واض  ا  ضصيب الشركة  خ أرباح شركة ابخ البيطار9 ويوضح الجدول التالاي تاغايار أساعاار 

األ وضيا واليوريا خالل الربع الثالث  خ العا  النالاي  الاارضاة باالارباع الاماماالام  اخ الاعاا  

 الماضي :

%  الاارضاة باالا اتارة الاماماالالاة  اخ الاعاا  2394اض  ض إجمالي الربح خالل الربع الثالث با 

 ليون ريال، بينما بلغت ل ترة تساعاة  61693% اخ الربع السابق  سجاًل 6492السابق وبا 

 % اخ ال ترة المماللة  خ العا  السابق27969 ليون ريال باض  ا   74692أشهر 

% ااخ الارباع 2294 الاياون رياال بااضا ا اا   96292بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثالث 

% اخ الربع السابق، ليبلغ خالل فاتارة الاتاساعاة أشاهار 6299الممالم  خ العا  السابق وبا 

 % اخ ض س ال ترة  خ العا  الماضي26979 ليون ريال باض  ا   26194

أدى استمرار اض  ا  أسعار المنتجات ، وارت اع تكاليل اللليب والكهرباء خالل الربع الثالث 

% في 2491%  لارضة با 6194 خ هذا العا  إلى اض  ا  ها ش إجمالي الربح ليبلغ 

الربع الممالم  خ العا  السابق ، وضعتلد أن ألر اض  ا  اسعار البيع كان العا م الرئيسي 

في هذا االض  ا   لارضة بالربع الممالم  خ العا  السابق، بينما ضعتلد أن اض  ا  

% يرجع إلى أن ألر ارت اع تكاليل 4794ها ش إجمالي الربح  لارضة بالربع السابق البالغ 

 البيع كان اكبر بكثير  خ ألر اض  ا  اسعار البيع9

تنسخ امليات التشغيم  خ خالل ارت اع كميات البيع قد يساهب في الند  خ ألر 

اض  ا  اسعار البيع بشكم ط يل ولكخ ضعتلد ان استمرار ارت اع التكاليل قد يضغط 

 الى أرباح الشركة أكثر  ستلباًل9

وفي ضوء ضتائج الربع الثالث والتي جاءت أقم  خ تلديراتنا والتوقعات المستلبلية ألداء 

 ريال9 26الشركة قدرضا الليمة العادلة لسهب سافكو اند 

 

 تركي فداق

  دير األبناث والمشورة

TFadaak@albilad-capital9com 

  نمد الغالبي

  نلم  الي 

malghalbi@albilad-capital9com 

 

 

 تخفيض المراكز التوصية

 26911 الليمة العادلة )ريال(
 26972 )ريال( 6192أكتوبر  96السعر كما في 

 %9799- العائد المتوقع

  بياضات الشركة

 61619SE ر ز تداول

 13972 أسبوع )ريال( 26أالى سعر لا 

 26911 أسبوع )ريال( 26أدضى سعر لا 

 -6194% التغير  خ أول العا 

 61991 أشهر )ألل سهب( 4 توسط  جب التداول لا 

 62,936 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 2,174 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 39297 األسهب المصدرة ) ليون سهب(

  %(2كبار المساهميخ )أكثر  خ 

 %36911 الشركة السعودية للصنااات األساسية )سابك(

 %96961 المؤسسة العا ة للتأ ينات االجتمااية

 6193A 6192A 6192E 6197F ديسمبر  -ضهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبم  صروفات التمويم 
 92971 96979 1923 2964 واالستهالك واإلط اء والزكاة

 7963 6976 2931 2911 قيمه المنشأة /االيرادات

 64913 67921 99923 7969  ضاال الربنية

%396 %9199 %193 اائد األرباح  396%  

 3919 4916 4962 4992  ضاال الليمة الدفترية

 6932 1944 2911 2922  ضاال االيرادات

%6991- %6193- %299 ضمو االيرادات  9194%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 أسعار اليوريا واأل وضيا 

 سعر اليوريا في  منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 سعر األمونيا في منطقة الشرق األوسط )دوالر/طن(

 المصدر: بلو برج 

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

250

280

310

340

370

400

430

460

490

520



 6192أكتوبر  91

3  

SAFCO AB - 2020.SE 

 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

 6194A 6193A 6192A 6192E 6197F قائمة الدخم ) ليون ريال(

 4,11191 6,61492 4,23794 3,32299 3,63193 إجمالي االيرادات 

 9,23493 9,31296 9,12992 9,14396 16796 تكل ة المبيعات 

 91492 1999 7996 1793 6999 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

 9,33391 9,41296 6,39392 4,46392 4,97993 الربح قبم  صروفات التمويم واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة

%3292 %2699 %7392 %7396 ها ش الربح قبم  صروفات التمويم واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة  3297%  

 32296 32999 31197 42691 47491 االستهالكات واإلط اءات

 17696 63299 6,19496 6,12292 6,71792 الربح التشغيلي 

  966976  999926  947992  639926  416924 دخم االستثمار

  66922  62924  32932  22917  66913 أخرى

 9,96192 16494 6,91293 4,62391 4,67691 الربح قبم الزكاة والضريبة 

 4794 4692 2291 6191 99692 الزكاة والضريبة 

 9,11696 12196 6,94193 4,97391 4,92192 صافى الدخم 

%4491 %2199 %7996 %7392 العائد الى المبيعات   4294%  

      

 6194A 6193A 6192A 6192E 6197F قائمة المركز المالي ) ليون ريال(

  9,21997  9,41193  9,32191  9,23199  6,94197 النلدية

  43991  44491  34392  46291  43694 الم زون 

  76399  22297  16192  72392  66299 أخرى 

  6,22296  6,41191  6,69294  6,76993  4,42699 إجمالي األصول قصيرة األجم 

            

  3,11499  3,36196  2,97496  3,61292  3,46192 صافى الموجودات الثابتة 

  17296  13291  19292  9,91491  9,26797 استثمارات

  7997  2396  91796  2496  63492 أخرى

  2,93991  2,31191  2,91791  2,93494  2,11996 إجمالي الموجودات طويلة األجم 

  7,71796  7,66191  1,19694  6,16397  1,32191 إجمالي الموجودات 

            

  64692  69191  39299  92191  41192  صروفات  ستنلة

  96292  96292  96292  97297  92297 توزيعات أرباح  ستنلة

  61193  96694  69192  97292  66694 أخرى 

  29692  26396  66196  29196  26792  طلوبات قصيرة األجم 

            

  222991  246992  212912  226971  214937  طلوبات غير جارية 

  2,29396  2,27691  7,21296  7,62997  6,62696  لوق المساهميخ 

  7,71796  7,66191  1,19694  6,16397  1,32191 إجمالي المطلوبات و لوق المساهميخ 

      

 6194A 6193A 6192A 6192E 6197F قائمة التدفلات النلدية

  9,36196  9,32194  6,21296  4,62292  4,67796 التدفلات النلدية  خ األضشطة التشغيلية

(9,67291) )6,63992( )4,49494( )3,19291( التدفلات النلدية  خ األضشطة التمويلية  (9,62191)  

  6993  42299 )24394( )33696( )79799( التدفلات النلدية  خ األضشطة االستثمارية

(2192) )96199( )31192( )9,32393( التغير في النلد  91694  

  9,21997  9,41193  9,32191  9,23199  6,94197 النلد والمرابنات في ضهاية ال ترة

 نهائية لللوائب المالية9ال قد ت تلل طريلة ار  بياضات اللوائب المالية في التلرير اخ الطريلة التي تتبعها الشركة9 ولكخ ال تألير  خ هذا االختالف الى النتيجة

A ،فعلية :E ،تلديرية :F9توقعة  : 

 المصدر: اللوائب المالية للشركة، تلديرات أبناث البالد المالية
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 شرح ضظا  التصنيل في البالد المالية

الوة الى ذلك، يلو  ضظا  التلييب وا تست د  البالد المالية هيكم التلييب ال اص بها  خ لالث طبلات وتعتمد التوصيات الى البياضات الكمية والكي ية التي يجمعها المنللون9

 الهبوط9/ودلدينا بإدراج األسهب المغطاة ضمخ إ دى  ناطق التوصية التالية بناًء الى سعر اإلغالق ، والليمة العادلة التي ضنددها، وإ كاضية الصع

 %919الليمة العادلة تزيد الى السعر النالي بأكثر  خ   :زيادة المراكز

 %919الليمة العادلة تزيد أو تلم اخ السعر النالي بأقم  خ    حياد:

 % 919الليمة العادلة تلم اخ السعر النالي بأكثر  خ   تخفيض المراكز: 

وف ظر لب يتب تنديد قيمة اادلة الضتظار  زيد  خ التنليم أو البياضات أو قوائب  الية ت صيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبناث البالد المالية9

 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital9com البريد االلكتروضي:

 1666 – 614 – 99 – 122+ اإلدارة العا ة:

 1119 – 992 – 611 الهاتل المجاضي:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital9com البريد االلكتروضي:

 2661 – 611 – 99 – 122+  هاتل:
 
 

 إدارة الن ظ
 custody@albilad-capital9com البريد االلكتروضي:

 2621 – 611 – 99 – 122+  هاتل:

 

 
 
 

 إدارة األبناث والمشورة
 research@ albilad-capital9com البريد اإللكتروضي:

 2621 – 611 – 99 – 122+  هاتل:

 capital9com/research-www9albilad الموقع الى الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital9com البريد االلكتروضي:

 2641 – 611 – 99 – 122+  هاتل:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital9com البريد االلكتروضي:

 2622 – 611 – 99 – 122+  هاتل:

 إخالء المسؤولية

لاياة و اديارياهاا و اوظا اياهاا ال لاماابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد  خ أن  نتوى المعلو ات المذكورة في هذا التلرير صنينة ودقيلة و ع ذلك فإن شركة الباالد ا

 9اخ ذلكجة يلد ون أي ضماضات أو تعهدات صرا ة أو ضمنًا بشأن  نتويات التلرير وال يتنملون بطريلة  باشرة أو غير  باشرة أي  سؤولية قاضوضية ضات

األغارا  دون الاماوافالاة الا اطاياة   اخ ال يجوز إاادة ضسخ أو إاادة توزيع أو إرسال هذا التلرير بطريلة  باشرة او غير  باشرة ألي ش ص آخر أو ضشره كليًا أو جازئاياًا ألي غار  

  9المسبلة  خ شركة البالد المالية

 كما ضل ت االضتباه بأن هذه المعلو ات ال تشكم توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو الت اذ قرار استثماري9

 9يعتبر أي إجراء استثماري يت ذه المستثمر بناًء الى هذا التلرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو  سؤوليته الكا لة و ده

ساتاشاار اساتاثامااري  اؤهام قابام ى  ليس الهدف  خ هذا التلرير أن يست د  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكخ أن يتنلق  ستلبال9 لذلك فإضنا ضاناصاح باالارجاوع إلا

 9االستثمار في  ثم هذه األدوات االستثمارية

 تنت ظ شركة البالد المالية بجميع النلوق المرتبطة بهذا التلرير9

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

