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 قطاع البتروكيماويات

 سافكو

النتائج المالية األولية لشركة األسمدة العربية السعودية )سافكو( للرلربلع األول ملم  لا    أظهرت

مريون ريال في الربع اللململاملل ملم  383مريون ريال مقابل  832محققة صافي ربح قدره  8102

%  م الربع السابق مم العا  اللملا لي والل   821%، في حيم قفزت  33العا  السابق بتراجع 

% 01%  و 61% مقابل 8.23مريون ريال2 وصل هامش الربح في الربع األول  5826كانت أرباحه 

 2      رى التوالي 8102لرربع األول والرابع مم  ا  

بلاللملقلارنلة ملع اللربلع  8102مم جهة أخرى، أرجعت الشركة تراجع األرباح خالل الربع االول مم  ا  

الممامل مم العا  السابق إلى ارتفاع التكاليف نتيجة إ ادة هيكرة التنليليلال االدار ، وتلراجلع أربلاح 

 الشركة في ابم البيطار فضاًل  م ارتفاع االستهالكات2 

، يعود االرتفاع فلي صلافلي أربلاح الشلركلة إللى اكلتلملال 8102بالمقارنة مع الربع األخير مم  ا  

 وال   أمر  رى أرباح الشركة2  3أ مال الصيانة لمصنع سافكو 

 : 8102ويو ح الجدول التالي تغير أسعار األمونيا واليوريا خالل الربع األول مم  ا  

مرليلون ريلال ملقلارنلة           201% لتسجل 3بنسبة  8102وهبطت المبيعات خالل الربع األول مم  ا  

% مقارنة بالربع السابلق 38، فيما ارتفعت بنسبة 8102مريون ريال لرربع الممامل مم  ا   232بل 

 مريون ريال2  505ال   برغت مبيعاته 

% 86مريون ريال بانخفلا   362حققت الشركة في الربع األول مم العا  الجار  ربًحا إجماليًا برغ 

مريون ريلال، فليلملا نلملت بشلكلل كلبليلر  .32مقارنة بالربع الممامل مم العا  السابق البالغ أرباحه 

 %2 030مقارنة بالربع السابق وبنسبة نمو برغت 

مريلون ريلال  3.6مريون ريال خالل الربع االول مقارنة بل  838كما سجرت الشركة ربحًا تشغيريًا برغ 

%  لم اللربلع السلابلق2 61%، بينملا نلملت بلنلسلبلة 31لرربع الممامل مم العا  السابق بانخفا  

% 2% لرربع اللململاملل ملم اللعلا  السلابلق و 32% مقابل 31و ريه برغ هامش الربح التشغيري 

 2 8102لرربع األخير مم  ا 

مريلون ريلال وأقلل ملم ملتلوسلت تلوقلعلات  331جاءت نتائج شركة سافكو أقل مم توقعنا البالغ 

مم ارتفا لات ملتلوسلت أسلعلار  مريون ريال2 ونعتقد أن الشركة لال تستفيد 3.0المحرريم البالغة 

، ويعود أسباب ارتلفلاع أسلعلار األسلملدة إللى 8102االمونيا واليوريا خالل الربع االول مم  ا  

توجه الصيم لو ع قيود  رى المصانع لرحد مم االنبعامات المرومة لربيئلة، فضلاًل  لم فلائل  

المعرو  مم اليوريا خارج الصيم ال   يقابره انخفا  الصادرات الصيلنليلة ململا يلعليلد اللتلوا ن 

و ريه نتوقع ان تحافظ أسعار األسمدة  رى مستلواهلا خلالل اللعلا  اللجلار 2  ألسواق األسمدة2

للملدة سلبلعلة  3وسلافلكلو  8الجدير بال كر أن الشركة أو حت أنه سيتال إيقاف مصنعيها سافكو 

، مما سوف يضغلت  لرلى اللهلواملش 8102وتسعة أيا   رى التوالي في الربع الثاني مم  ا  

التشغيرية لرشركة خالل الربع اللثلانلي2 بلنلاًء  لرلى  لل  نلرى أن اللقليلملة اللعلادللة لسلهلال شلركلة 

 ريال2  55األسمدة العربية السعودية )سافكو( تبرغ 

 

 مشعل الغيالن

 محرل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital2com 

 

 

 لرتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فد ق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital2com 

 حياد التوصية

 55211 القيمة العادلة )ريال(
 56210 )ريال( 8102مايو  8السعر كما في 

 %026 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 81812SE رمز تداول

 23201 أسبوع )ريال( 68أ رى سعر لل 

 62211 أسبوع )ريال( 68أدنى سعر لل 

 1218% التغير مم أول العا 

 ..8 أشهر )ألف سهال( 3متوست حجال التداول لل 

 82,1.1 الرسمرة السوقية )مريون ريال(

 2,883 الرسمرة السوقية )مريون دوالر(

 30522 األسهال المصدرة )مريون سهال(

  %(6كبار المساهميم )أكثر مم 

 %..382 الشركة السعودية لرصنا ات األساسية )ساب (

 %08283 المؤسسة العامة لرتأمينات االجتما ية

 8106A 8105A 8102A 8102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 

 واالستهالك واإلطفاء والزكاة
01262 02232 81285 0.211 

 216. .26. 282. .220 قيمه المنشأة /االيرادات

 31215 30216 85233 08221 مضا ف الربحية

%28.  ائد األرباح  322%  822%  320%  

 32.1 32.2 .321 .326 مضا ف القيمة الدفترية

 233. .22. 266. .225 مضا ف االيرادات

%8123- نمو االيرادات  -0.26%  -323%  622%  

 821 .02 828 325 العائد  رى السهال 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدر: القوائال المالية لرشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 Q0  متوست سعر المنتج )دوالر/طم(
8102 

 Q0 
8102 

نمو  م الربع 
 الممامل

 Q3 
8102 

نمو  م الربع 
 السابق

السعر 
 الحالي

%0 .30 388 األمونيا )الشرق األوست(  312 6%  826 

 868 )0%( 850 )8%( 856 862 اليوريا )الشرق األوست(

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: برومبرج 
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 8103A 8106A 8105A 8102A 8102E قائمة الدخل )مريون ريال(

 8125.,8 8,26.26 .8,2662 3,63223 3,36520 إجمالي االيرادات 

 0,03226 0,12226 0,36226 0,15026 0,13328 تكرفة المبيعات 

 %322.6 %3.212 %32262 %8.2.8 %83280 نسبة تكرفة المبيعات مم إجمالي المبيعات

 3.823 32323 5.23 2028 223. المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتو يع

 %0323 %0325 %823 %821 %828 نسبة مصروفات التشغيل مم إجمالي المبيعات

 0,3.122 0,31526 0,38221 8,30326 3,38326 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 %3225 %3223 %6121 %5220 %2325 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 60828 32022 33222 31122 35221 االستهالكات واإلطفاءات

 22225 28322 2123. 8,10322 6526.,8 الربح التشغيري 

  21231  3223.  62230  002202  803200 دخل االستثمار

 )03252( )082.0(  31262  53233  23233 أخرى

 3628. 1625. 0,12228 8,0.523 3,86321 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 .822 8221 8826 5521 2121 الزكاة والضريبة 

 1223. 22225 0,16622 8,03123 3,02321 صافى الدخل 

 %3020 %3022 %3221 %5120 %2028 العائد  رى المبيعات 

      

 8103A 8106A 8105A 8102A 8102E قائمة المركز المالي )مريون ريال(

  8.123  83322  82628  0,35121  0,53120 النقدية

  38123  30325  30226  33325  .3252 المخزون 

  .6522  .6332  23226  8125.  26326 أخرى 

  0,82.22  0,0.823  0,33128  8,20623  8,22023 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  6,23021  6,52822  .6,3302  6,02328  3,2.526 صافى الموجودات الثابتة 

  0,86523  0,83628  .0,0362  0525.  0,0.321 استثمارات

  83622  83525  22..0  01228  6322 أخرى

  2,83321  2,06325  5,22226  5,0.221  5,03323 إجمالي الموجودات طويرة األجل 

  2,60825  .2,3352  2,88225  10823,.  8322.,2 إجمالي الموجودات 

            

  .3662  33122  38122  30620  06.21 مصروفات مستحقة

  02623  02623  02222  02626  02622 تو يعات أرباح مستحقة

  02223  02.28  82225  80.26  02625 أخرى 

  20.22  22623  22220  28128  60128 مطروبات قصيرة األجل 

            

  5.2220  2112.3  528263  6.62.5  .66822 مطروبات غير جارية 

  328..,5  5,25125  5,55220  2,6.528  2,25022 حقوق المساهميم 

  2,60825  .2,3352  2,88225  10823,.  8322.,2 إجمالي المطروبات وحقوق المساهميم 

 : متوقعةF2: تقديرية، E: فعرية، Aنهائية لرقوائال المالية2ال قد تخترف طريقة  ر  بيانات القوائال المالية في التقرير  م الطريقة التي تتبعها الشركة2 ولكم ال تأمير مم ه ا االختالف  رى النتيجة

  2في  وء معايير المحاسبة الدولية 8102-8105*تال  ر  القوائال المالية لرفترة 

 المصدر: القوائال المالية لرشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نيا  التصنيف في البالد المالية

الوة  رى  ل ، يقو  نيا  التقييال و  تستخد  البالد المالية هيكل التقييال الخاص بها مم مالث طبقات وتعتمد التوصيات  رى البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحررون2

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج األسهال المغطاة  مم إحدى مناطق التوصية التالية بناًء  رى سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %012القيمة العادلة تزيد  رى السعر الحالي بأكثر مم   :زيادة المراكز

 %012القيمة العادلة تزيد أو تقل  م السعر الحالي بأقل مم    حياد:

 % 012القيمة العادلة تقل  م السعر الحالي بأكثر مم   تخفيض المراكز: 

وف ظر لال يتال تحديد قيمة  ادلة النتيار مزيد مم التحريل أو البيانات أو قوائال مالية تفصيرية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية2

 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 222. – 813 – 00 – 55.+ اإلدارة العامة:

 0001 – 116 – 800 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 5821 – 8.1 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 .586 – 8.1 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital2com البريد اإللكتروني:

 5861 – 8.1 – 11 – 966+  هاتف:

 capital2com/research-www2albilad الموقع  رى الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 5831 – 8.1 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment2banking@albilad-capital2com البريد االلكتروني:

 5865 – 8.1 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال للملاب لت شركة البالد المالية أقصى جهد لرتأكد مم أن محتوى المعرومات الم كورة في ه ا التقرير صحيحة ودقيقة ومع  ل  فإن شركة البلالد ا

 2 م  ل جة يقدمون أ   مانات أو تعهدات صراحة أو  منًا بشأن محتويات التقرير وال يتحمرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  مسؤولية قانونية نات

األغلرا  دون اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملم ال يجو  إ ادة نسخ أو إ ادة تو يع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شخص آخر أو نشره كريًا أو جلزئليلًا أل  غلر  

  2المسبقة مم شركة البالد المالية

 كما نرفت االنتباه بأن ه ه المعرومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخا  قرار استثمار 2

 2يعتبر أ  إجراء استثمار  يتخ ه المستثمر بناًء  رى ه ا التقرير سواًء كان كريًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكامرة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملار  ملؤهلل قلبلل ى مليس الهدف مم ه ا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يمكم أن يتحقق مستقبال2 ل ل  فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 2االستثمار في مثل ه ه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير2

 

 12011–32تصريح هيئة السوق المالية رقال 

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

