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 التوصية محايد

 التوصية السابقة محايد

 سعر السهم الحالي )ريال( 83.8

 السعر املستهدف )ريال( 80.5

 نسبة االرتفاع / الهبوط (4.2%)

 2019فبراير من عام  3فى يوم 

 املعلومات: بلومبرغ(البيانات األساسية )مصدر  

 رأس املال السوقي )مليار ريال( 34.9

 أسبوع )ريال( 52أعلى سعر خالل  87.9

 أسبوع )ريال( 52سعر خالل أدنى  60.0

 إجمالي عدد األسهم املتداولة )مليار( 417

 نسبة التداول الحر لألسهم )%( 39.4%
 

 مقابل مؤشر تداول )املعاد تقديره( سافكو سهم شركة أداء 

 
 أداء السهم )%( مطلق نسبي

 شهر واحد 8.7% (2.0%)

 شهور  6 26.6% 23.3%

 شهر 12 20.8% 7.4%

 

 املالك الرئيسين %

 ساسيه )سابك(األ الشركة السعودية للصناعات  42.99%

  املؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه 10.54%

 العامة للتقاعداملؤسسة  6.87%

 

 اإليرادات )مليار ريال( وهامش الربح التشغيلي )٪(

 
 فى يوم، شركة فالكم؛ البيانات بحاثاأل  وكالة بلومبرج، إدارةمصدر املعلومات: 

 2019فبراير  3

 ؛ وإن كان أقل بقليل من توقعات السوق 2018تضاعف صافي الدخل تقريبا للسنة املالية   

، 2018مليار ريال سعودي في العام املالي  3.9% على أساس سنوي إلى 39.9شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو( بنسبة رتفعت إيرادات ا

 بالتحسن املستمر في متوسط 
ً
% على 77.9جمالي بنسبة الربح اإلتفع ار املبيعات، و تحسن معدالت اإلستغالل و حجم املبيعات. كما إرسعأمدعومة

للسنة ل خدلاصافي ل. هذا وقد تضاعف یار 429لی ل إلتص% على أساس سنوي 7.6بنسبة ت للمبیعاطن لاتکلفة ت نخفضث إحیأساس سنوي، 

 طار". ومع ذلك، جاءت األرباح أقل بقليل من تقديرات السوق. لبین اب"إمیلة زلاکة رلشاح ابأرمة ھمسادة یازمع ودي سعر ريال ملیا 1.7لی إ

على التكاليف في إطار إعادة الهيكلة التنظيمية كجزء من خططها ملواجهة التحديات املستقبلية. كما ال تزال النظرة  تواصل شركة سافكو السيطرة

صين املستقبلية لسوق األسمدة إيجابية وسط إرتفاع مستويات الطلب. هذا باإلضافة الى اإلغالق لبعض املحطات و إنخفاض صادرات اليوريا من ال

، بعد إرتفاع متوقع 2019% في عام 2عروض في السوق. لذا من املتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار األسمدة للبنك الدولي بنسبة من شأنها الحد من امل

. وبالنسبة لشركة سافكو، قد يتم تعويض املكاسب الناتجة عن تحسن أسعار البيع عن طريق عمليات اإلغالق املخططة و 2018% لعام 9بنسبة 

" خالل منتصف شهر يناير املاض ي إلجراء صيانة 3. وقد أوقفت شركة سافكو عملياتها في مصنع "سافكو 2019السنة املالية  التي قد تقلص من أرباح

. 2019 عام من والثاني األول  الربع خالل سعودي ريال مليون  121يوًما وتتوقع أن يصل التأثير املالي املرتبط بها إلى متوسط  117مجدولة مدتها 

 " مصنع األمونيا، و تنفيذ الصيانة الدورية في مرافق األمونيا و اليوريا.3الشركة إلى تعزيز املوثوقية في "سافكو بينما تهدف 

  بزيادة حجم املبيعات و 2018مليار ريال سعودي في العام املالي  3.9% على أساس سنوي لتصل إلى 39.9إرتفعت اإليرادات بنسبة 
ً
، مدفوعة

، وسط تأثر حجم املبيعات و معدالت االستغالل سلًبا نتيجة إلغالق بعض املنشآت. كما نمت اإليرادات بنسبة البيع أسعار إرتفاع متوسط 

 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام، بسبب تنفيذ مشاريع التعزيز املخطط لها و أنشطة إيقاف التشغيل في العام املاض ي.77.0

  مدفوًعا بارتفاع أسعار 2018مليار ريال سعودي للسنة املالية  2.1% مقارنة بالعام املاض ي ليصل إلى 77.9إرتفع الربح اإلجمالي بنسبة ،

، 2018% لنفس الفترة من العام املاض ي. و خالل الربع الرابع من عام 43.5% من 55.3املنتجات. وبالتالي، تحسن هامش الربح اإلجمالي إلى 

 لى أثر إرتفاع اإليرادات و إنخفاض تكلفة املبيعات مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاض ي.إرتفع إجمالي الربح على أساس سنوي ع

 رتفع كما إمليار ريال سعودي بسبب الزيادة في اإليرادات والكفاءة التشغيلية.  1.7األرباح التشغيلية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى  رتفعتإ

 لیإ ر کبی لبشک للتشغیا حباأر تتفعر، إ2018عام  نم بعرالا بعرلا فيو . 2017السنة املالية في  %29.9من  %43.8الهامش التشغيلي إلى 

 .ةططلمخا قإلغالا ةطنشأ بغیا في لماضيا ملعاا في لیار ون ملی 51 نمريال  ون ملی 574

 مةھمسا عتفارإ و  کةرلشأداء ا في ملعاا نلتحسا ببسب لیار ر ملیا 1.7 لیإ وي سن سساأ علی %97.9 بنسبة لسنةا لخال لخدلا صافي تفعرإ 

مليون ريال سعودي  116مقارنة بالعام املاض ي إلى  %23.6رتفعت أرباح الشركة الزميلة بنسبة كما إ. "ابن البيطار" میلةزلا کةرلشا نم بحرلا

 . و 2018 اليفي العام امل
ً
في السنة املالية  %31.8، مقابل 2018 ي العام املالي% ف45.0رتفع هامش الربح الصافي للشركة إلى إلذلك،  نتيجة

2017. 

 2017ريال سعودي في السنة املالية  1.76مقابل ، 2018 ريال سعودي لكل سهم للسنة املالية 3.48الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة  أعلنت. 

 1.4 بمبلغ نةرمقا، 2018لمالي ا ملعاا في لیار ر ملیا 2.1 لیإ وي سن سساأ علی %50.0 بنسبة لتشغیلیةا ةطألنشا من ديلنقا قفدلتا تفعرإ 

أثر إرتفاع مليون ريال سعودي على  646إلى % 124.0، إرتفعت بنسبة 2018 خالل الربع الرابع من عام. و 2017ريال سعودي لعام  ر ملیا

 الحسابات الدائنة.إرتفاع  نخفاض تكاليف اإلهالك و إ و  ،الزكاةصافى الربح قبل 

 شركة سابك على  اإلستحواذقد يؤدي ذلك إلى و سابك. شركة سافكو مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وقعت شركة ، 2018 عام نوفمبر شهر  في

وارد من املنعتقد أن هذا االستحواذ سيعزز  التنظيمية املناسبة. و إتباع اإلجراءات للمغذيات الزراعية من خالل عرض نقدي أو أسهم بعد 

 شركة.لل يةنتاجاإل 

 ليعكس قيمة  دفھلمستا ر لسعا جعةرابم قمنا :ملتقییا
ً
. 2018لمالیة ا للسنة یةولقا لنتائجا جماإد دبع، مھللس وديسع لیار 80.5 بمبلغ لةدعاصعودا

 نبقى على توصيتنا اإلستثمارية املحايدة على السهم.مع ذلك،  و 
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2017 

 الرابعالربع 

2018 

 

 ريال( مليون اإليرادات ) 1,090 616 77.0% 3,906 3,860 1.2%

 ريال( مليون )مجمل الربح  691 149 364.9% 2,190 2,133 2.7%

 قبل خصم الفوائد و الضرائب و اإلهالك و اإلستهالك )مليون ريال(صافى الربح  721 214 236.7% 2,343 2,218 5.6%

 ريال( صافى الربح )مليون  569 63 809.5% 1,804 1,738 3.7%

 نصيب السهم من األرباح )ريال( 1.4 0.2 809.5% 4.3 4.2 3.7%

 هامش مجمل الربح )%( 63.4% 24.1% 39.3% 56.1% 55.3% 0.8%

 قبل خصم الفوائد و الضرائب و اإلهالك و اإلستهالك  هامش صافى الربح 66.1% 34.7% 31.4% 60.0% 57.5% 2.5%

 هامش صافى الربح )%( 52.2% 10.1% 42.0% 46.2% 45.0% 1.1%

 شركة فالكم ،بحاثإدارة األ مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، 

80

90

100

110

120

130

Ja
n

/1
8

M
ar

/1
8

M
ay

/1
8

Ju
l/

1
8

Se
p

/1
8

N
o

v/
1

8

Ja
n

/1
9

سهم سافكو مؤشر تداول

-15.0%

10.0%

35.0%

60.0%

0.0

1.0

2.0

-4ربع 

2017

-1ربع 

2018

-2ربع 

2018

-3ربع 

2018

-4ربع 

2018

(مليار ريال)اإليرادات  )%(هامش الربح التشغيلي 



 

 

  السعودية العربية األسمدة شركة

 2020|  سافكو | األساسية املوادقطاع 

 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 2019فبراير  4  2018السنة املالية  تغطية لنتائج أعمال

 التقرير نهاية المخاطر في من وتحذير المسؤولية إخالء راجع المسؤولية: فضال من إخالء 2 

 

 

 شرح منهجية التصنيف لدى فالكم للخدمات المالية
 

 على ذلك، يضع نظام التقييم املتبع على منهجية للتقييم املالي يختص بها، كما تستند توصياتها اإلستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين ”للخدمات املالية فالكم“تعتمد شركة 
ً
. وعالوة

 تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق، يتم تغطيتهااألسهم التى 
ً
 .و كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو اإلنخفاض بحثيا

 

 %.10 من بأكثر  الحالي السعر  على تزيد العادلة القيمة     :املراكز زيادة

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر  من أقل أو  أكثر  إما العادلة القيمة                           محايد:

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر  من أقل العادلة القيمة              املراكز: تخفيض

 

 تغيير  (4) نتظار تحديث املزيد من البيانات،( إ3) نتظار البيانات املالية التفصيلية،( إ2)،املعلوماتنتظار املزيد من ( إ1)سباب التالية: األ أو أكثر من  لسببلم يتم تحديد سعر مستهدف         املراجعة: تحت

 بحوث.املالية، قسم ادارة الخدمات للفالكم شركة ( أي سبب آخر من 6تغيير في ظروف السوق أو )( 5)أداء الشركة،  في

 

 :املخاطر من وتحذير  مسؤولية إخالء

 التوقعات وأن دقيقة التقرير  هذا في الواردة الوقائع أن لضمان املعقولة العناية كل اتخذت فالكم أن من الرغم وعلى بها، موثوق  بأنه ُيعتقد مختلفة عامة مصادر  من التقرير  هذا في الواردة املعلومات جمع تم لقد

 من خالية أو  صحيحة هي التقرير  هذا في الواردة األسعار  أو  املعلومات بأن تتعهد وال  املقدمة، أواملعلومات األسعار  أو  البيانات دقة تضمن ال  فالكم أن إال  ومعقولة عادلة هي التقرير  هذا في الواردة والتنبؤات واآلراء

 األسعار  أو  املعلومات اكتمال أو /و عدالة أو /و دقة على االعتماد عدم يجب فإنه عليه وبناءً  مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو  للبيع عرض أنه على ُيفسر  أن منه املقصود ليس التقرير  هذا أن كما خطأ، أي

خلي فالكم أن كما التقرير، هذا عليها يحتوي  التي
ُ
 عن األحوال من حال أي في مسؤولة فالكم تكون  ولن محتوياته، من أي أو  التقرير  لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال  مسؤوليتها ت

قدم وال  إشعار، دون  للتغيير  عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير  هذا تاريخ في كما فالكم لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير  هذا في الواردة األسعار  وتوقعات والتنبؤات واآلراء التقرير، هذا محتويات
ُ
 ضمان أي فالكم ت

 ال  أن ويمكن فقط ُمحتملة نتيجة ُيمثل متوقعة أسعار  من التقرير  في ورد وما التقرير، هذا في واردة أسعار  توقعات أو  تنبؤات أو  آراء أية مع متوافقة تكون  سوف املستقبلية األحداث أو  النتائج أو  األسعار  بأن

، تتحقق
ً
 وإضافة. كلي بشكل تختلف قد املستقبل في الفعلية األحداث أو  والنتائج منها الُتحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم املخاطر  لبعض تخضع األسعار  وتوقعات والتنبؤات اآلراء هذه أن كما نهائيا

  بالضرورة ليس السابق واآلداء سابق اشعار  أي دون  بالتغييرات تتأثر  أو /و تتقلب قد التقرير  هذا في إليها املشار  اإلستثمارات من أي من دخل أي أو  مذكور  سعر  أو  قيمة أي فإن سبق ما إلى
ً
. املستقبلي لألداء مؤشرا

 املخاطرة ومستوى  وأهداف ظروف الحسبان في يأخذ وال  فقط عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير  هذا إن. األصل في املستثمر  املبلغ من أقل ناتج على يحصلون  قد املستثمرين فإن بيانه سبق ما كل على وبناءً 

 على يحصل ملن الخاصة اإلحتياجات أو /و الخاصة اإلستثمارية األهداف أو /و الخاص املالي الوضع اإلعتبار  بعين يأخذ وال  اإلستثمار  مجال في مشورة تقديم يستهدف ال  التقرير  هذا فإن ولذلك معين، مستثمر  ألي

  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو /و واالستثمارية املالية املجاالت في الخبرة ذوي  من املستقلة املشورة على يحصل أن اإلستثمار  بخصوص قرار  أي اتخاذ قبل  املستثمر  علي ينبغي ولذلك التقرير، هذا
ً
 نظرا

  يكون  ال  قد املالية األوراق من النوع هذا في اإلستثمار  ألن
ً
  البحثي، التقرير  هذا توزيع أو  نسخ يحق ال . األشخاص لجميع مالئما

ً
، أو  كليا

ً
 محمية فيه األسعارالواردة وتوقعات والتنبؤات واآلراء املعلومات وجميع جزئيا

 .السعودية العربية اململكة في والنشر  الطبع وحقوق  الفكرية امللكية حقوق  وقوانين أنظمة بموجب

 .محفوظة الحقوق  جميع

 1010226584 برقم 19/02/2007 بتاريخ السعودية املالية السوق  في للمستثمرين خدماتها بتقديم بدأت و  27/05/2006 بتاريخ( 06020-37) رقم السعودي املال سوق  هيئة من ترخيص على فالكم شركة حصلت

 .هجري  04/12/1427 بتاريخ الصادر 
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 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية


