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 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

أظهرت النتائج المالية األولية لشركة األسمدة العربية السعودية )سافكو( عن الربع الثانيي 

مليون ريال   613% لتبلغ  4623عن إنخفاض األرباح الصافية للشركة بنسبة  6102من عام 

% عين اليربيع 26مليون ريال للربع المقابل من العام الماضييووبيانيخيفياض  416مقارنة بي 

مليون ريال2 وبذلك بلغت ارباح الفصل األول من العام الياياليي  364السابق البالغه ارباحه 

% عن نيفيا اليفيتيرة مين اليعيام 6مليون ريال بإرتفاع وقدره  260مليون ريال مقابل  266

 السابق2 

أرجعت الشركة ان سبب االنخفاض خالل الربع الاالي ميقيابيل اليربيع اليميمياعيل مين اليعيام 

السابق والربع السابق الى انخفاض اسعار البيع لمينيتي يات الشيركية وانيخيفياض اليكيميييات 

المباعه لمنتج اليوريا وانخفاض نصيب الشيركية مين اربياح شيركية ابين اليبيييطيار ميع ارتيفياع 

تكاليف المبيعات نتي ة توقف بعض اليميصيانيع ألعيميال الصيييانية2 مين جيهية اخير  و جيا  

االرتفاع خالل الفترة الاالية مقارنة بنفا الفترة من اليعيام اليمياضيي اليى ارتيفياع أسيعيار 

 البيع و الكميات المباعة لمنتج اليوريا2 

ويوضح ال دول التالي تغير أسعار األمونيا واليوريا خالل اليربيع األول مين اليعيام الياياليي 

 مقارنة بالربع المماعل من العام الماضي :

% عين اليربيع اليميقيابيل 324بينيسيبية   6102تراجعت مبيعات سافكو للربع الثاني من عام 

مليون ريال و كما بلغت مبيعات اليفيتيرة اليايالييية   201مليون ريال مقابل  261مس لة ناو 

 مليون ريال   02310% عن الفترة المقابلة التي بلغت مبيعاتها 9مليون ريال بارتفاع  02262

 620240مليون ريال مقابل  062من جهة اخر  بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثاني 

% عن الربع 24% و وانخفاض 66مليون ريال للربع المماعل من العام السابق بإنخفاض 

% مقابل 06ارتفع هامش الربح التشغيلي للربع الثاني إلى 2 كما 6102األول من عام 

 % للربع الثاني من العام الماضي 2   09

مليون ريال ومن متوسط توقعات  626جا ت نتائج الربع الثاني أقل من توقعاتنا البالغه 

مليون ريال2وتأعرت الشركة بتدهور اسعار بيع اليوريا و توقف بعض  662الماللين البالغة 

مصانع الشركة ألعمال الصيانة مما اد  الى ارتفاع التكلفة وانخفاض الكميات المباعة2 

في انخفاض   6102كما ساهم توافر صادرات الصين من اليوريا في مارس و أبريل 

مما أد  بدوره الى إنخفاض اسعار  ، األسعار  بسبب ضعف الطلب المالي في الصين

 اليوريا بشكل عالمي2 

و    6102بالنظر إلى تراجع أسعار األسمدة ومراعاة توقعات العرض والطلب خالل عام 

 ريال مع التوصية بالاياد2  2124إلى  2322خفضنا القيمة العادلة لسهم سافكو من 

 

 مشعل الغيالن

 مالل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital2com 

 

 للتواصل مع إدارة األبااث:

 تركي فدعق

 مدير األبااث والمشورة

TFadaak@albilad-capital2com 

 حياد التوصية

 21241 القيمة العادلة )ريال(
 26216 )ريال( 6102يوليو   62السعر كما في 

 %4- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 61612SE رمز تداول

 66211 أسبوع )ريال( 26أعلى سعر لي 

 26221 أسبوع )ريال( 26أدنى سعر لي 

 -09% التغير من أول العام

 031 أشهر )ألف سهم( 4متوسط ح م التداول لي 

 622633 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 22696 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 30222 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %36299 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 %06261 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 6103A 6102A 6102A 6102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 06222 02220 9292 2203 واالستهالك واإلطفا  والزكاة

 2263 6222 2226 2244 قيمه المنشأة /االيرادات

 66244 63232 06204 6203 مضاعف الرباية

%921 عائد األرباح  922%  321%  326%  

 4223 4221 4231 4269 مضاعف القيمة الدفترية

 6263 9212 2266 2261 مضاعف االيرادات

%220 نمو االيرادات  -6123%  -0922%  926%  

 622 624 322 229 العائد على السهم 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 العائد على المبيعات المبيعات

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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 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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 6104A 6103A 6102A 6102A 6102E قائمة الدخل )مليون ريال(

 4204226 6262229 4223224 3232220 3263123 إجمالي االيرادات 

 0232024 0242622 0212022 0214326 96226 تكلفة المبيعات 

 42321 2923 2026 9223 6020 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 0240022 0236621 6230322 4246322 4202023 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفا  واالستهالك والضرائب والزكاة

%3026 %2121 %2620 %2322 %2326 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفا  واالستهالك والضرائب والزكاة  

 40223 33226 31122 42621 42429 االستهالكات واإلطفا ات

 99220 96124 6210426 6292222 6229222 الربح التشغيلي 

  066226  20222  042202  630226  496224 دخل االستثمار

  26220  62243  32232  22292  66293 أخر 

 0206022 0212626 6209223 4262321 4262629 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 6322 6622 2221 6121 00622 الزكاة والضريبة 

 0202226 0212222 6204123 4202321 4202122 صافى الدخل 

%4229 %4221 %2120 %2026 %2322 العائد على المبيعات   

      

 6104A 6103A 6102A 6102A 6102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  20226  40226  0232121  0223120  6204922 النقدية

  30926  21224  34322  46229  43624 المخزون 

  61926  24221  96122  22322  66220 أخر  

  0293226  0222921  6260224  6226023  4242620 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  2262222  2236229  2202426  3269222  3246122 صافى الموجودات الثابتة 

  0206022  0202926  90222  0209421  0226222 استثمارات

  9220  03922  01226  2426 63422 أخر 

  2224220  2260322  2209221  2203424  2219026 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  6236021  6242426  9210624  6296322  9232929 إجمالي الموجودات 

            

  36329  46229  30220  02921  41922 مصروفات مستاقة

  02622  02622  06222  02222  02222 توزيعات أرباح مستاقة

  41329  66024  60922  02222  66624 أخر  

  91622  63229  66126  20126  26222 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  322223  232202  292292  226229  214232 مطلوبات غير جارية 

  2219229  2296122  2229226  2262022  6262626 حقوق المساهمين 

  6236021  6242426  9210624  6296322  9232929 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6104A 6103A 6102A 6102A 6102E قائمة التدفقات النقدية

  0241224  0222626  6229226  4262222  4262226 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(0213022) )0266426( )6263022( )4240424( )3210221( التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

  04324 )60624( )24324( )33626( )20220( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  31121 )0203424( )06120( )39922( )0232323( التغير في النقد

  20226  40226  0232121  0223120  6204922 النقد والمراباات في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة2 ولكن ال تأعير من هذا االختالف على النتي ة

A فعليةو :E تقديريةو :F2متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركةو تقديرات أبااث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلكو يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من عالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي ي معها الماللون2

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحد  مناطق التوصية التالية بناً  على سعر اإلغالق و والقيمة العادلة التي ناددهاو وإمكانية الصع

 %012القيمة العادلة تزيد على السعر الاالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %012القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الاالي بأقل من    حياد:

 % 012القيمة العادلة تقل عن السعر الاالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تاديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التاليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أدا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخر  خاصة بأبااث البالد المالية2

 

 البالد المالية

 خدمة العمال 

 clientservices@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 9666 – 614 – 00 – 922+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 611 الهاتف الم اني:
 

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2661 – 691 – 00 – 922+  هاتف:
 

 إدارة الافظ

 custody@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2629 – 691 – 00 – 922+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبااث والمشورة
 research@ albilad-capital2com البريد اإللكتروني:

 2621 – 691 – 00 – 922+  هاتف:

 capital2com/research-www2albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2641 – 691 – 00 – 922+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment2banking@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 2622 – 691 – 00 – 922+  هاتف:

 إخال  المسؤولية

لييية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ليميابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن ماتو  المعلومات المذكورة في هذا التقرير صاياة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البيالد ا

 2عن ذلك ة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن ماتويات التقرير وال يتاملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال ي وز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  2المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري2

 2يعتبر أي إجرا  استثماري يتخذه المستثمر بناً  على هذا التقرير سواً  كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سيتيشيار اسيتيثيمياري ميؤهيل قيبيل ى مليا الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجرا  آخر يمكن أن يتاقق مستقبال2 لذلك فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 2االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تاتفظ شركة البالد المالية ب ميع الاقوق المرتبطة بهذا التقرير2

 

 16011–42تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

