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 رتفاع نفقات التشغيلال عف من المتوقعاضنتائج 

ملٌون لاير،  374حٌث بلغ صافً الدخل  7102نتائج أدنى من المتوقع للربع األول من سجلت سافكو 

ع ملٌون لاير. ونعتقد أن الضعف جاء نتٌجة الرتفا 321وهذا أقل من تقدٌرات األهلً كابٌتال البالغة 

الربح اإلجمالً متوافق مع التوقعات. وقد بلغت نفقات نفقات التشغٌل أكثر من المتوقع، حٌث جاء 

  ملٌون لاير.  73، أعلى من تقدٌراتنا البالغة 7102ملٌون لاير فً الربع األول من  58التشغٌل 

 يهٌٕٛ لاير 374دٛذ بهغ صافٙ انذخم  7102أدَٗ يٍ انًخٕلع نهشبع األٔل يٍ  صجهج انششكت َخائج ْٕٔ ،

يهٌٕٛ لاير. ٔيع رنك، صجهج صافكٕ  314ٔبانخٕافك يع حمذٚشاث انًذههٍٛ انبانغت % يٍ حمذٚشاحُا 9.9ألم بـ

بب ضًخٕلع ْٕ ان. َٔعخمذ أٌ اسحفاع َفماث انخشغٛم أكزش يٍ ان7108أعهٗ صافٙ دخم يُز انشبع انزانذ يٍ 

 . انشئٛضٙ نالخخالف، دٛذ جاء انشبخ اإلجًانٙ يخٕافك يع حمذٚشاحُا

  لذ اسحفعج % يٍ حمذٚشاحُا. 01.7بـ لم، ْٔزا أ7102يٍ  ٔلٌ لاير فٙ انشبع األيهٕٛ 532بهغج اإلٚشاداث ٔ

% عهٗ اصاس سبع صُٕ٘. ٔبُاًء عهٗ دضاباحُا، عًهج يصاَع 01.4 ٔ% عهٗ اصاس صُٕ٘ 77.8 انًبٛعاث

% ٔألم يٍ 018يٍ حمذٚشاحُا انبانغت  لمْٔزا أ 7102فٙ انشبع األٔل يٍ  % 93صافكٕ بًعذل حشغٛم 

َٔعخمذ أٌ اَخفاض يعذالث انخشغٛم جاء َخٛجت الصخعذاداث إغالق . 7104يٍ  نشابعفٙ انشبع ا% 007

صافكٕ فٙ  ة. ٔبُاًء عهٗ حمشٚش يجهش إداس7102ٔانُصف انزاَٙ يٍ  7102انصٛاَت فٙ انشبع انزاَٙ يٍ 

 4ٔصافكٕ  7ٕ . ٔصٛخى إغالق صافك7102، حخطط انششكت إلجشاء عذٍد يٍ إغاللاث انصٛاَت خالل عاو 7104

 3ٕٚو ٔصافكٕ  78نًذة نًذة  8كًا أَّ يٍ انًخٕلع أٌ ٚخى إغالق صافكٕ ٕٚو، عهٗ انخٕانٙ.  71أٚاو ٔ  3نًذة 

 . ٕٚو. ٔنى ٚخى اإلفصاح عٍ األرش انًانٙ نٓزِ اإلغاللاث 53نًذة 

 81.7نبانغت ، ْٔزا أعهٗ يٍ حمذٚشاحُا ا7102يٍ ٔل % فٙ انشبع األ..84اإلجًانٙ  خْٕايش انشب جبهغ %

% عهٗ اصاس صُٕ٘ ٔ 78.7اصعاس انٕٛسٚا ). َٔعخمذ أٌ اسحفاع 7104يٍ  ٔل% فٙ انشبع األ80.7ٔيٍ 

% عهٗ اصاس سبع صُٕ٘( ٔاَخفاض حكهفت انخشغٛم أكزش يٍ انًخٕلع لذ دعًج ْٕايش انشبخ اإلجًانٙ، 09.5

دٛذ أٌ جًانٙ يخٕافك يع انخمذٚشاث . ٔجاء انشبخ اإل7108ٔانخٙ حعخبش أعهٗ ْٕايش يُز انشبع انزانذ يٍ 

 . جًانٙ لذد خفف يٍ أرش اَخفاض اإلٚشاداث أكزش يٍ انًخٕلعاسحفاع ْٕايش انشبخ اال

 َٔعخمذ أٌ . 7102يهٌٕٛ لاير فٙ انشبع األٔل يٍ  498، فمذ بهغ % يٍ حمذٚشاحُا07.7بـ لمجاء دخم انخشغٛم أ

 حًج إعادة حصُٛف َعخمذ اَّ داسٚت أكزش يٍ انًخٕلع دٛذاالخخالف جاء َخٛجت السحفاع انُفماث انعايت ٔاإل

يهٌٕٛ لاير فٙ  58. ٔلذ بهغج انُفماث انعايت ٔاإلداسٚت ٛت يٍ حكهفت انًبٛعاث انٗ انُفماث انعايت خشغٛهانُفماث ان

  يهٌٕٛ لاير.  73، ْٔزا أعهٗ يٍ حمذٚشاحُا انبانغت 7102انشبع األٔل يٍ 

 يهٌٕٛ لاير فٙ انشبع األٔل يٍ  47.9صت صافكٕ يٍ صافٙ دخم ابٍ انبٛطاس بُاًء عهٗ دضاباحُا، بهغج د

يهٌٕٛ لاير. ْزا يمابم خضائش  73.4ٔأعهٗ يٍ حمذٚشاحُا انبانغت  7104، بانخٕافك يع انشبع األٔل يٍ 7102

 صابٛع. ، دٛذ حأرشث انششكت بإغالق انصٛاَت نًذة أسبعت ا7104يهٌٕٛ لاير فٙ انشبع انشابع يٍ  05.0بمًٛت 

  07.2انبانغ  انًخٕصط انخاسٚخٙ نخًش صُٕاث ٔ، أعهٗ يٍ 7102يشِ نـ 71.4ٚخذأل انضٓى عُذ يكشس سبذٛت 

كًا أٌ اَخفاض  عهٗ انًذٖ انمصٛش ٔعهٗ انًذٖ انمشٚب، حعخبش إغاللاث انصٛاَت يٍ أْى انًخاطش يشِ

  .خٕصط ٔ انبعٛذعهٗ انًذٖ انً ض حزٛش انمهكٔعشًان نزٚادةانخٕلعاث نهٕٛسٚا َخٛجت 

ل │ 7102ابرٌل  41 ةا د األساسٌ  موا

 سافكو

 خر المستجداتآ

  الحٌاد

 *63.4 السعر المستهدف )لاير(

 68.8 السعر الحالي )لاير(

7104*آخر تحدٌث للسعر المستهدف أكتوبر   

 

 تفاصيل األسهم

 82/58  اسبوع 87نطاق سعري آلخر 

 7,644 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 417 رة )ملٌون(األسهم المصد

 تداول  مدرجة فً سوق

 
 رشه 21 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 4.6   (6.5)   3.4      مطلق

 2.8   (3.9)   2.0      نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 2.7  10.2      أشهر 4
 3.7   13.7    شهرا   07
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 مضاعفات التقييم

 16A 17E  18E 
Reported P/E (x) 27.2 20.6 16.5 

P/B (x)  4.1 4.1 3.9 
EV/EBITDA (x)  19.4 16.8 13.5 

Div Yield (%)  2.2 4.4 5.1 
  

 بذاد األْهٙ كابٛخالأانًصذس: 
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SAFCO TASI (RHS) 
 حذأل نًصذس:ا

 بيانات مالية 

 سبع صُٕ٘ انخغٛٛش% 1Q17E صُٕ٘ 1Q17A 1Q16A يهٌٕٛ لاير

 10.6 (10.2) 943 22.5 691 847 اإلٚشاداث

 30.1 1.4 473 35.4 354 480 انذخم اإلجًانٙ

 8.47 6.49 %50.2 5.41 %51.2 %56.6 ْٕايش انشبخ اإلجًانٙ

 49.6 (12.2) 450 52.8 258 395 دخم انخشغٛم

 59.9 (9.9) 470 51.7 279 423 صافٙ انذخم

 59.9 (9.6) 1.13 51.7 0.67 1.02 سبخ انضٓى
  

 الفرق بٌن النتائج المعلنة وتوقعاتنا ^المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال. 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 08السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌد عن  زٌادة

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 08السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع بٌن + محاٌد

 القادمة شهرا   07% خالل الـ 01السعر المستهدف ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  شهرا . هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  07ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 07لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR: قات استراتٌجٌة بر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون األهلً كابٌتال مستشارا  فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفغٌر مقٌم. تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا . هذه العملٌة تعت
 تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: ه الشركةتعلٌق التغطٌة. قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذ 

NC: ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة مغٌر مغطى. ل 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً ركائهم أو ُمعالٌهم )فً موضوع هذه الوثٌقة. كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لش ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتل  أوراق مالٌة حال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة. الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

كثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتل  أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة أو أ شركة والتً هً موضوع هذه الوثٌقة.
ً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة الوثٌقة قد ٌمتلكون أوراق ا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها ف

ا لهذه الوثٌقة أو وردت  بها.    األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوع 

نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثٌقة الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها. وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال ٌجوز  تم إصدار هذا
عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارٌة للمتلقً. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي عرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة. كما لم ٌؤخذ فً االعتبار 

المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  ألهلً أهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة. و توصً شركة ا
 هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر. أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تل  وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء معلوماتال
ا لذل  فإنه غٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة. إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، 
اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق. إن جمٌع  تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح
ا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق. إن المستقبلٌة. إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشر 

ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذل  الذي استثموالعائد الممك ا أو هبوط   الرسوم بعض تفرض قد ره فً األصل. باإلضافة إلى ذل ، فإنهن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود 
إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة. ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً  االستثمار فً األوراق المالٌة. كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي على

ون. وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد موجب القانالمالٌة )األهلً كابٌتال( . كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها ب
 تنطبق علٌها. إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها.

ز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة ، ٌج14134ٌ-42شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم 
 ، المملكة العربٌة السعودٌة. 00398، الرٌاض  77704، ص ب  بالرٌاض  المل  سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة. وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: شارع 


