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 تتضاعف 2018أرباح عام 

صافي دخل  . سجلت الشركة2018من إنهاء السنة بقوة مع تسجيلها أعلى ربح ربعي في عام  شركة سافكو تمكنت

 ،% على أساس ربعي9وبنسبة % على أساس سنوي 810 ابزيادة نسبته ،في الربع الرابع لاير مليون 569يبلغ 

أدى ارتفاع . مليون لاير على التوالي 574مليون لاير و  557البالغة  محللينالتوقعاتنا وتوقعات مع  متماشيا  ليأتي 

بشكل الهوامش  وّسعتدعم األرباح خالل العام إلى جانب انخفاض التكاليف التي  إلىتحسن الطلب وأسعار اليوريا 

رغم أننا ال نتوقع  .2018 لاير في عام 4.17 لاير إلى 2.11 من ة. نتيجة  لذلك، تضاعفت ربحية السهم السنويكبير

 .هاأرباحسيدعم التحسن الملحوظ في هوامش الشركة توقع أن نأننا ، إال 2019لضغط في عام ليوريا السوق  تعرض

مكرر ربحية  يتداول السهم عند .على األرباح 2019مصانع الشركة خالل الربع األول من عام أحد غالق إسيؤثر 

على نبقي مرة.  14.6البالغ  المستقبليالمؤشر العام  ربحية ، أعلى من مكررمرة 19.0يبلغ  2019متوقع لعام 

 .سابقا   لاير 74من  لاير 79 إلى للسهم سعرنا المستهدف ولكن نرفعالحياد ب توصيتنا

 وفق التوقعات يراداتاإل
س % على أسا77 بارتفاع نسبته، 2018في الربع الرابع من عام  مليون لاير 1,090بلغت  سجلت سافكو إيرادات

 الرابعشهد الربع  .مليون لاير 1,091إذ جاءت مطابقة لتوقعاتنا البالغة ، % على أساس ربعي8سنوي وبنسبة 

ا في أسعار اليوريا نتيجة   األسعار انخفضت سرعان ما  لكنو مليون طن( 1.8) ضخمة ةهندي لمناقصة ارتفاع ا حاد 

تأثرت أن اإليرادات ببيان الشركة  يفسر هذا حيث ظل الطلب العالمي ضعيف ا. الربع الرابعإلى مستويات ما قبل 

أسعار اليوريا بنسبة  . ارتفعتحجم المبيعاتطفيف في ال وباالنخفاض أسعار البيعبزيادة في متوسط خالل الربع 

% على أساس 19مونيا بمقدار األ ارتفعت أسعار، بينما سنوي أساس % على21وبنسبة % على أساس ربعي 9

 سنوي.وربعي 

 الهوامش تستعيد قوتها 
 .ربعي% على أساس 18وبنسبة  سنوي% على أساس 365مليون لاير، بزيادة نسبتها  691اإلجمالي  الدخل بلغ

. % في العام السابق24بمستوى و السابق الربع% في 58% مقارنة  بمستوى 63ارتفع الهامش اإلجمالي ليبلغ 

بسبب  2019في الربع األول من عام  للضغط تتعرض الهوامش قد، ولكن األساسية قويةقع أن تظل الهوامش نتو

 %13وبنسبة % على أساس سنوي 19المصاريف التشغيلية بنسبة  ارتفعت. مصانع الشركة خالل الربعأحد إغالق 

العام  مستوىف اضعأ مليون لاير، 574التشغيلي الدخل بلغ  .مليون لاير 117بعي، لتبلغ مستوى على أساس ر

% على أساس ربعي، مما أدى إلى ارتفاع الهامش التشغيلي من 19 نسبتهارتفاع بولاير  مليون 51السابق والبالغ 

 % خالل هذا الربع.53إلى مستوى  الربع السابق% في 84% في العام السابق و8مستوى 

 الحيادب ةتوصيالعلى مع الحفاظ لاير  79رفع السعر المستهدف إلى 
ا عند مستويات أن تبقى أسعار اليوري المحتملوبالتالي من  ،الهند حولالطلب  أغلب ، يتركزفي الوقت الحاضر

 لسلعلتداول  أكبرشركةأن الجدير بالذكر من  من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي. نحيالصيف حتى الربيع/معتدلة 

 ، التي يرانإ ىفرض العقوبات عل بسببيراني من مناقصاتها أعلنت أنها ستستبعد اليوريا اإل الهند )إم إم تي سي( في

حتى إلى الهند. نتوقع أن يدعم هذا القرار أسعار اليوريا  ذات األسعار التنافسيةلليوريا  من الموردين الرئيسيين تعد

أعلى  ،مرة 19.0يبلغ  2019متوقع لعام م عند مكرر ربحية يتداول السه .على األقل 2019النصف األول من عام 

، ولكن نبقي لاير 79 إلى للسهم رفع سعرنا المستهدفبقمنا  مرة. 14.6البالغ  المستقبلي من مكرر المؤشر العام

 الحياد.ب توصيتنا على

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*                *2019 ** لاير( مليار)ديسمبر  31 2017 2018  

 اإليرادات 2.76 3.86 4.06  )لاير( للسهم الدفترية القيمة 16.5 18.6 20.1

 الدخل التشغيلي 0.82 1.69 1.76  حقوق الملكية العائد على متوسط %13.0 %23.8 %23.1

 صافي الدخل 0.88 1.74 1.86  األصول متوسط على العائد %10.6 %19.6 %19.2

 x16.1   x17.1 x26.9 **EBITDA / المنشأة قيمة )لاير( ربحية السهم 2.11 4.17 4.47    

 x19.0  x20.3 x 04 )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  1.75 2.50 3.00  الربحية مكرر 2.  

              
 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  

 * متوقعة 

نتائج أولية**   

 

           
 

 

 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 ()لاير 2019 يناير 22 في سعرال 84.80

 لعائد المتوقع لسعر السهما (6.8%)

 ائد األرباح الموزعةع 3.5%

 جمالي العوائد المتوقعةإ (3.3%) 
 

 بيانات السوق

 ()لاير أسبوعا   52على/أدنى سعر خالل أ  87.90/60.00

 )مليون لاير( لقيمة السوقيةا 35,333

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 417

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  41.9%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  298,662

SAFCO AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

 (لاير)مليون  2018لعام  الرابعالربع  نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات  1,091 1,090

  التشغيلي الدخل 540 574

  صافي الدخل 557 569

1.36 34.1  )لاير(ربحية السهم  

   

  

 

70

80

90

100

110

120

130

140

J F M A M J J A S O N D

سافكو المؤشر العام

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
نصف عام عام عامين

سافكو المؤشر العام

 (سافكو) السعودية العربية سمدةاأل شركة
 2018 الرابع الربع – تقرير إلحاقي 

 

 التوصية الحياد
لاير 00.79 شهر 12السعر المستهدف خالل    
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 (سافكو) السعودية العربية سمدةاأل شركة
 2018 الرابع الربع –تقرير إلحاقي 

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص،هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات ا

على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض يفسر الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن 

قرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا الت

أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و  أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير

ات في األوراق الئها قد يكون لهم استثمارموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عم

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

عات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوق

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

تقبلي. وفقا لذلك، يمكن أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المس القيمة ألي، أو الدخل من

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

تبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يع

يجب على القارئ  بخصوص االستثماروال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا
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