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الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة فى 

الصفحة األخيرة 1

• بداية التغطية بتوصيات قصيرة األجل محايد وطويلة األجل تراكم: يبلغ تقديرنا للقيمة العادلة لسهم سافكو 123.0 ريال 
سعودي والذي يرتفع عن السعر الحالي للسهم بنسبة 18%. ويبلغ متوسط هوامش EBITDA 74% بفضل انخفاض تكلفة المواد 
اللقيم التي تحصل عليه الشركة بواسطة عقود طويلة األجل مبرمة مع الحكومة. وتنخفض تكلفة اليوريا بحوالى 70% عن متوسط 
تكلفتها بالنسبة لشركات األسمدة العالمية. هذا ويتم التداول على سافكو بانخفاض 15% عن قيمة اإلحالل والعائد المتوقع 
العالم وتخفيض  الحبوب في  انخفاض مخزون  أن يؤدي  المتوقع  يبلغ 8% فى عام 2009، ومن  تمنحه  الذي  التوزيعات  على 

الطاقات اإلنتاجية إلى دعم األسعار بعد التصحيح األخير، ونتوقع أن يكون أى صعود فى أسعار النفط محفزا لألداء.

• شركة سافكو واحدة من أكثر شركات األسمدة ربحية: تعد شركة سافكو إحدى أكثر شركات األسمدة النتروجينية ربحية في 
العالم، والمنتج التجاري الرئيسي لها هو اليوريا، كما أنها تتمتع بإحدى أعلى هوامش الربح التشغيلي في هذه الصناعة بفضل 
التكلفة المنخفضة للغاز الطبيعي )0.75 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية( والذي تحصل عليه من شركة أرامكو السعودية، 

وهي تكلفة ضئيلة للغاية مقارنة بالتكلفة المتوقعة في أوروبا.  

• الربحية تبلغ الذروة في األشهر التسعة األولى من عام 2008: تضررت ربحية الشركة في الربع االخير من عام 2008 بسبب 
انهيار أسعار اليوريا إلى 220 دوالر للطن فى ديسمبر 2008 من 820 دوالر في يوليو 2008، مما أدى إلى إغالق 10% من الطاقة 
اإلنتاجية العالمية، إال أن أسعار اليوريا ارتفعت إلى 280 دوالر للطن حاليا، مما يساوى تقديراتنا لالسعار فى العام 2009 بسبب 

تراجع العرض وبداية موسم رش األسمدة في النصف الشمالي للكرة األرضية. 

• رياح مناوئة قوية: نتوقع أن تظل أسعار اليوريا في عام 2009 عند مستوياتها الحالية لألسباب التالية: 1- ارتفاع المخزون. 
الوقود  الطلب على  بشأن  الرؤيا  الغذائية. 4- عدم وضوح  والمواد  األساسية  المواد  أسعار  تذبذب  االئتمان. 3-  وفرة  2- عدم 
الحيوي واستهالك البروتين في آسيا. ولما كانت أسعار النفط قد تراوحت بين 45–50 دوالر للبرميل فإن تقديراتنا تشير إلى 
للمنتجين تحقيق  اليوريا، مما سيتيح  تبلغ 225–240 دوالر لطن  الغربية خالل عام 2009  تكاليف نقدية مباشرة في أوروبا 

هوامش ربح مقبولة.
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بداية تغطية الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

شركة سافكو

القطاعات  أول  ستكون  النيتروجينية  األسمدة  صناعة  أن  نعتقد  الطويل:  األجل  في  االسمدة  لصناعة  األساسية  العوامل  قوة   •
المستفيدة من أي صعود في دورة السلع األساسية، وذلك النخفاض احتياطي الحبوب كما أن هوامش ربح المزارعين مضغوطة وإن 

كانت أعلى من متوسطاتها التاريخية.

• أسعار النفط هي العامل المحفز الرئيسي لشركة سافكو: شركة سافكو هي واحدة من الشركات المعدودة التي تستفيد من أي 
ارتفاع في تكلفة الطاقة والذي يؤدي إلى صعود منحنى التكلفة العالمية ويصب الفارق مباشرة في هوامش ربح الشركة. ونتوقع أن 
يبلغ الحد األدنى لسعر طن اليوريا 350 دوالر عندما يكون سعر برميل النفط 65 دوالر وذلك في األجل الطويل، مما يعني أن التكلفة 

الفعلية للغاز سوف تكون 9 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية للمنتجين الهامشيين العالميين.
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1- الخط االستثماري للشركة

واحدة من أكثر شركات األسمدة ربحية في العالم...

شركة سافكو هي إحدى أكبر شركات األسمدة النيتروجينية وأكثرها ربحية في العالم. وتتكون مجموعة منتجاتها من األمونيا )2.1 مليون 
المنتج  اليوريا هي  بينما تعد  الكبريتيك )0.1 مليون طن سنويا(،  طن مترى سنويا( واليوريا )2.3 مليون طن مترى سنويا( وحمض 

التجاري الرئيسي إذ مثلت 80% من إجمالي ايرادات الشركة فى عام 2008.

وتملك المؤسسة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 42.9% من شركة سافكو، بينما تملك الحكومة، بواسطة الهيئة السعودية  للتأمينات 
الحكومة وشراكتها  من  تلقاه شركة سافكو  الذي  القوي  الدعم  أن  ونعتقد  لألسهم.  والباقي، 43.6%، طرح حر  االجتماعية، %13.5 

االستراتيجية مع شركة سابك من العوامل الرئيسية للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مقارنة بالشركات العالمية المنافسة.

وتتمتع سافكو بواحدة من أعلى هوامش الربح التشغيلي وتدفقات نقدية حرة قوية حيث بلغ متوسط هامش EBITDA 76% في السنوات 
الثالث األخيرة ثم بلغ الذروة )86%( في عام 2008، وهذا يرجع إلى حصولها على المواد األساسية بتكلفة منخفضة مقارنة بالشركات 
العالمية المناظرة وانخفاض البيئة الضريبية. كما تتمتع الشركة باتفاقيات طويلة األجل لتوريد الغاز الطبيعي إليها مع الحكومة السعودية 
الشركات  في  للغاز  المناظرة  بالتكلفة  مقارنة  كبيرة  تنافسية  بميزة  لتفوز  بريطانية،  يبلغ 0.75 دوالر/مليون وحدة حرارية  ثابت  بسعر 

العالمية.

وفي تقديرنا أن تكلفة التشغيل النقدية لشركة سافكو تبلغ 75 دوالر لطن اليوريا فى عام 2009، بانخفاض 70% عن تكلفة اإلنتاج 
الحالية ألي من الشركات العالمية في أوروبا، مما يجعلها أقل عرضة لتذبذبات أسعار اليوريا عن الشركات العالمية المناظرة. وقد تم 
إغالق حوالى 10% من الطاقة اإلنتاجية العالمية لليوريا في ديسمبر 2008 عندما بلغت األسعار أقل مستوياتها وذلك عند 220 دوالر 

للطن، )أقل من التكلفة النقدية لإلنتاج(، ومع ذلك فإن تقديراتنا تشير إلى أن هامش EBITDA لشركة سافكو بلغ 72% في ذلك الوقت.

... لكن الربحية قد بلغت الذروة في عام 2008

انخفضت أسعار اليوريا انخفاضا كبيرا إثر األزمة المالية العالمية، فبلغ سعر تسليم ظهر الباخرة في الشرق األوسط 220 دوالر للطن 
في ديسمبر 2008 وكان هذا راجعا لألسباب التالية: 1- حركة التصحيح الكبيرة والسريعة ألسعار النفط والمواد األساسية والتي أدت 
إلى اندفاع المنتحين والتجار للحصول على نقدية والتخلص من مشكلة المخزون مرتفع التكلفة الذي تكون أثناء النصف األول من 
عام 2008. 2- العجز الشديد في مصادر االئتمان للمنتجين والمزارعين والتجار. 3- حركة التصحيح الشديدة في أسعار الحبوب والتي 

كبحت من ربحية المزارعين وأدت إلى مزاج غير إيجابي في السوق بشأن الموسم الزراعي في عام 2009.

وتشير آخر البيانات إلى انخفاض الطلب على األسمدة بمعدالت سنوية تراوحت بين 20–22% في النصف الثاني من عام 2008 مع 
االتجاه لتخفيض المخزون وانتظار المستوردين الرئيسيين ترقبا النخفاض األسعار. وقد أدى االنخفاض الكبير في األسعار العالمية 
إلى إغالق 10% على األقل من الطاقة اإلنتاجية العالمية لليوريا في الربع الرابع من عام 2008 عندما تخلفت األسعار عن التكلفة 
النقدية المتغيرة لإلنتاج. وقد كان لتراجع العرض وبداية موسم استخدام األسمدة في النصف الشمالي من الكرة األرضية أثره في دعم 

األسعار العالمية لليوريا بدرجة معتدلة لتبلغ 280 دوالر للطن حاليا، وهذا يتفق مع تقديراتنا لمتوسط أسعار اليوريا في عام 2009.

ونتوقع انخفاض إيرادات سافكو بمعدل سنوي وقدره 43% في عام 2009 وذلك على أساس متوسط سعر طن اليوريا 280 دوالر، كما 
نتوقع انخفاض EBITDA بنسبة 48% وأن يبلغ هامش EBITDA 78% مقارنة بـ 86%  في عام 2008. وأما على االجل الطويل، نتوقع أن 
يكون الحد األدنى لسعر اليوريا 350 دوالر للطن على أساس سعر النفط 65 دوالر للبرميل، بما يعني أن التكلفة الفعلية لسعر الغاز 

ستبلغ 9 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا الغربية وهي تعد المنتج الهامشي في العالم االن. 

بانخفاض عن  بنسبة 30% وذلك   EBITDAبنسبة 19% و لسافكو  المعدلة  اإليرادات  انخفاض  إلى  الطويل  توقعاتنا في األجل  وتشير 
مستويات الذروة التي بلغتها في عام 2008. ونفترض ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي في شركة سافكو لتبلغ 1.5 دوالر/مليون وحدة حرارية 

بريطانية بداية من عام 2012، مما يعني أن هامش EBITDA المعدل المتوقع سيبلغ %74.
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جدول 1: المؤشرات المالية الرئيسية لشركة سافكو
مليون ريال سعودى، مامل يذكر غري ذلك

المصادر: شركة سافكو وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

وتخطط الشركة لتوسيع طاقاتها اإلنتاجية من األمونيا واليوريا بواقع 1.2 مليون طن مترى سنويا وإنشاء مصنع للصلب المسطح بحصة 
ملكية 50%، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل كل من الطاقة اإلنتاجية الجديدة ومصنع الصلب في عام 2012. ولم ندخل هذه المشروعات 
ضمن تقييمنا للشركة حيث أنها لم تمنح بعد عقود األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات )EPC( للشركات المنفذة. كما أننا غير 

واثقين من جدوى هذه التوسعات في ظل المناخ الحالي الذي يسود األسواق.

توقعات صناعة األسمدة: غير مؤكدة في األجل القصير، قوية في األجل الطويل

نعتقد أن بداية موسم رش األسمدة في نصف الكرة الشمالي في الربيع والذي يأتي مصحوبا بتراجع المعروض العالمي وفرض تعريفة 
أننا ال نرجح حدوث انتعاش كبير في األسعار في  اليوريا وهوامش الربح. غير  110% على صادرات الصين سوف يعزز من أسعار 
عام 2009 لألسباب التالية: 1- زيادة المخزون لدى الموردين. 2- غياب االئتمان المتاح للمنتجين والتجار، مما سيضعف من القدرة 
على عقد صفقات طويلة األجل. 3- التذبذب الشديد في أسعار النفط والحبوب، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤيا بشأن الطلب في عام 

.2009

تراوح تذبذب أسعار النفط بين 45-50 دوالر للبرميل. وبهذه المستويات، فإن تقديراتنا تشير إلى أن تكلفة اإلنتاج النقدية المباشرة 
في أوروبا الغربية سوف تنخفض كثيرا لتتراوح بين 225-240 دوالر لطن اليوريا، وهذا ينخفض بحوالي 13-20% عن سعر يوجني  

الحالي الذي يتيح للمنتجين من ذوي التكلفة المرتفعة تحقيق هوامش ربح مقبولة.

وتشير تقديرات مؤسسة األسمدة الدولية IFA إلى أن لطلب على النتروجين سيرتفع بنسبة 2% في عام 2009 حسب مواسم رش األسمدة، 
بينما نتوقع انخفاض الطلب على الفوسفات والبوتاسيوم بنسبة 4-5%. ونعتقد أن المخاطر الرئيسية التي تهدد هذه التقديرات المتوقعة 
االقتصادي  الركود  وتداعيات  النفط  أسعار  المتحدة عقب حركة تصحيح  الواليات  في  الحيوي خاصة  الوقود  الطلب على  تباطؤ  هى 

الحالي على استهالك البروتين في آسيا.

ومع ذلك، فإننا نعتقد أن األسمدة النتروجينية ستكون أول السلع األساسية المستفيدة من أي ارتفاع في دورة هذه السلع. كما نعتقد 
أن تراجع الطلب على الحبوب في عام 2009، إما النخفاض الطلب على الوقود الحيوي أو انخفاض الطلب على السلع الغذائية في 

آسيا، سوف يؤدي إلى نمو قوي للطلب في عام 2010 واألعوام التالية.

وعلى الرغم من أن نمو إنتاج الحبوب شهد عامين قياسيين، إال أن المخزون العالمي للحبوب ال يزال أقل من متوسطاته التاريخية إذ 
أنه يغطي 70 يوما من االستهالك العالمي. وقد قامت USDA مؤخرا بزيادة تقديراتها لمعدل مخزون الحبوب/االستخدام إلى 19% من 
17% في نوفمبر 2008، وهذا ال يزال أقل من المستوى المقبول وهو 23-25% في السنوات الماضية. ونعتقد أن هذا سوف يسمح 
باستمرار األسعار المرتفعة للحبوب شريطة وجود حوافز إيجابية لتحسين المحصول. وحتى مع االنخفاض األخير في أسعار الحبوب، 

إال أن ربحية المزارع لآلكر ال زالت قوية مقارنة بالسنوات الماضية.

وعلى جانب العرض، فإننا نتوقع إلغاء أو تأجيل العديد من التوسعات في الطاقات اإلنتاجية خاصة في آسيا. وطبقا لخبراء صناعة 
األسمدة في فيرتيكون، فإن 71% من الطاقة اإلنتاجية الجديدة لليوريا المخططة توجد في الصين وأسواق آسيوية أخرى خالل االعوام 
2009–2012 وهي األسواق التي تفتقد إلى ميزة تنافسية في المواد األساسية. ونعتقد بشدة أن انهيار األسعار العالمية وعدم توافر 

مصادر لتمويل المشروعات سوف يضر بجدوى تلك المشروعات، مما سيؤدي إلى موجة من إلغاء أو تأجيل المشروعات الجديدة.

2011م2010م2009م20072008
السعر )دوالر أمرييك للطن(

319510280300350اليوريا

279550275320400أمونيا

31055236300032794220اإليرادات

EBITDA23754505234125873393

22094280218524313229صايف اإليرادات

1117.18.79.712.9ربحية السهم )ريال سعودى(
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سعر النفط هو المحرك الرئيسي لألداء

على حين نعتقد أن الطلب على اليوريا والنتروجين سيظل قويا، إال أننا نعتقد أيضا أن المنتجين من ذوي التكلفة المرتفعة، خاصة في 
أوروبا والصين، سوف تستمر إمداداتهم المتأرجحة بما يسمح بوجود آليات للتصحيح الذاتي لألسعار. والنموذج الذي قمنا بصياغته 
فإن  األوسط،  الشرق  في  للتصدير  والموجهة  المنخفضة  التكلفة  ذات  اإلنتاجية  الطاقات  دور  تنامي  من  الرغم  على  أنه  إلى  يشير 
المنتجين الهامشيين العالميين سيظل لهم دور للمساهمة في ملء الفجوة بين العرض والطلب. لذا فإن أداء شركة سافكو يتوقف على 
درجة التذبذب في أسعار النفط صعودا وهبوطا والذي يحدد أسعار الغاز الطبيعي للمنتجين الهامشيين )في أوروبا الغربية( وبالتالي 
الحد األدنى ألسعار اليوريا. وقد أسفرت تقديراتنا عن سعر النفط المتوقع في األجل الطويل وهو 65 دوالر/برميل، ومن ثم فإن الحد 

األدنى المتوقع لسعر اليوريا هو 350 دوالر/طن.

ومن المرجح أن تزداد ميزة التكلفة التنافسية لمنتجي الشرق األوسط مع االرتفاع التدريجي ألسعار الغاز الطبيعي للمنتجين في روسيا 
بتوقعاتنا، بفرض عدم انخفاض قيمة العمالت المحلية في هذه  التي نغطيها  الفترة  وأوكرانيا - وهم أقرب منافسين لهم- وذلك خالل 
الدول. وطبقا لتقديرات فريتكون، فإن الحكومة الروسية سوف ترفع تدريجيا أسعار إمدادات الغاز الطبيعي محليا إلى أن يتم تحرير 
األسعار بالكامل بحلول عام 2015. وتشير االتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا إلى أن األخيرة سوف تحصل على الغاز 
الطبيعي بسعر منخفض 20% عن أسعار أوروبا الغربية. وبداية من عام 2010 فإن كل من روسيا وأوكرانيا سوف تتحوالن إلى نموذج 
التسعير األوروبي. وبفرض أن سعر النفط في األجل الطويل سيكون 65 دوالر/برميل، فإن تقديراتنا تشير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي 
للمنتجين  التكلفة  بريطانية، مما سيرفع من منحنى  بين 9.5–10 دوالر/مليون وحدة حرارية  لمنتجي األسمدة في أوكرانيا ستتراوح 

العالميين وهذا سيكون في صالح منتجي الشرق األوسط من ذوي التكلفة المنخفضة مثل شركة سافكو.

بداية تغطية شركة سافكو بتوصيات قصيرة األجل محايد وطويلة األجل تراكم

نبدأ تغطيتنا لشركة سافكو بتوصيات قصيرة األجل محايد وطويلة األجل تراكم، ويبلغ تقديرنا للقيمة العادلة للسهم 123 ريال سعودي 
والذي يرتفع بنسبة 18% عن سعر السهم بتاريخ )14 إبريل 2009( والبالغ 104.0 ريال سعودي. وتقوم تقديراتنا للقيمة العادلة لحقوق 
الملكية في األجل الطويل على أساس التقييم بخصم التدفقات النقدية وهو بدوره يقوم على التوقعات التشغيلية لثالث سنوات، يليها 
تدفقات نقدية حرة معدلة والتي نستخدمها لتقدير القيمة النهائية. ويقوم تقديرنا للتدفقات النقدية الحرة المعدلة على أساس متوسط 

العوائد خالل دورة كاملة شاملة نقاط الذروة واالنخفاض ونقطة الوسط لهوامش الربح.

ونعتقد أن المخاطر األساسية لتوقعاتنا وتقييمنا هي: 1- مزيد من حركات التصحيح ألسعار النفط مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار 
الغاز الطبيعي للمنتجين الهامشيين. 2- زيادة التوسعات في الطاقات اإلنتاجية عن المتوقع في الصين. 3- إلغاء التعريفات الجمركية 

 على الصادرات الصينية.

 10.8 EBIDA/يبلغ 10.5 مرة متوقع لعام 2009 وقيمة منشأة EBITDA/هذا ويتم التداول حاليا على سهم سافكو بمضاعف قيمة منشأة
مرة متوقع لعام 2009 والذي يستبعد ضريبة الدخل من المضاعفات المقارنة لتصبح أقرب إلى شركة سافكو التي تتمتع ببيئة ضريبية 
منخفضة، كما يتم التداول على سهم سافكو بمضاعف ربحية يبلغ 11.9 مرة متوقع لعام 2009 وهو أعلى من شركات األسمدة العالمية 
المناظرة وهى 6.4 مرة بالنسبة لمضاعف قيمة المنشأة/EBITDA. وبالنسبة لمضاعف قيمة المنشأة/EBIDA فهو يبلغ 9.1 مرة ومضاعف 
ربحية وقدره 9.7 مرة. وتتساوي مضاعفات سافكو مع متوسط مضاعفات التداول على الشركات اإلقليمية والتي تتشابه نسبيا مع هيكل 

التكلفة في شركة سافكو.
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2- التقييم

يقوم تقديرنا للقيمة العادلة البالغة 123 ريال سعودي للسهم على التقييم باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية. كما أجرينا تقييما 
يقوم على أساس إحالل التكلفة ومضاعفات التقييم للمقارنة بين شركة سافكو وشركات األسمدة العالمية لنؤكد صحة الفروض التي 

تضمنها نموذج التقييم بخصم التدفقات النقدية.

أ- التقييم باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية

أسفر تقييمنا بخصم التدفقات النقدية إلى تقدير لقيمة المنشأة يبلغ 24 مليار ريال سعودي بعد التعديل لحساب صافي النقدية البالغ 
1.3 مليار ريال سعودي و1.1 مليار ريال سعودي من االستثمارات، ونتج عن ذلك تقدير لقيمة حقوق الملكية يبلغ 30.6 مليار ريال 
وضعنا  وقد  للسهم.  سعودي  ريال   123 تصبح  العادلة  القيمة  فإن  سهم،  مليون   250 يبلغ  المصدرة  األسهم  عدد  كان  ولما  سعودي. 
البالغ 4.5% )بارتفاع 170 نقطة أساسية على  يبلغ 11.5% على أساس المعدل الخالي من المخاطر  الملكية  لتكلفة حقوق  تقديرا 
عائد سندات الخزانة األمريكية لمدة عشرة سنوات( وعالوة المخاطر لحقوق الملكية وتبلغ 7% . وبفرض أن تكلفة الدين تبلغ %4.8، 
فإن تقديرنا للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركة هو 11.3%. وقد توصلنا إلى تقدير لمعدل النمو النهائي ويبلغ 2%، تماشيا مع 

فروضنا لمتوسط النمو في األجل الطويل للسلع األساسية.

وللتحوط من الطابع الدوري لصناعة األسمدة، أجرينا التقييم بخصم التدفقات النقدية على أساس التوقعات التشغيلية لثالث سنوات 
يليها تدفقات نقدية حرة معدلة والتي على أساسها توصلنا إلى تقدير لمعدل النمو النهائي لشركة سافكو. وتقوم توقعاتنا للتدفقات النقدية 
الحرة المعدلة، على أساس متوسط العوائد على مدى دورة كاملة شاملة أعلى وأقل نقطة والمنتصف بينهما لهوامش الربح. ونعتقد أن 
التقييم الحالي للسهم في السوق يتضمن توقعا لسعر النفط في األجل الطويل يبلغ 45 دوالر للبرميل، وبذلك يكون الحد األدنى لسعر 
اليوريا 260 دوالر للطن. ويتضمن نموذجنا للتقييم فرضا لسعر النفط في األجل الطويل يبلغ 65 دوالر للبرميل وبالتالي يكون الحد 
األدنى لسعر طن اليوريا 350 دوالر، وهذا السعر يتيح لشركة سافكو تحقيق هامش EBITDA يبلغ 74% )حوالى 260 دوالر للطن( بفرض 

أن سعر الغاز الطبيعي المتوقع يبلغ 1.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتتسم نتائج تقييمنا بحساسية بالغة ألسعار الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه شركة سافكو حاليا وهو 0.75 دوالر لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية مما يضع تكلفة االنتاج فى جزء صغير من أى منتج عالمى، ونعتقد أن شركة سافكو سوف تستمر فى الحصول على 
الغاز الطبيعى من الحكومة السعودية بنفس السعر حتى عام 2011. وبعد ذلك نفترض أن تكلفة الغاز الطبيعي لشركة سافكو ستبلغ 1.5 

دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتضمن الجدول التالي الفروض والنتائج لتقييمنا بخصم التدفقات النقدية.

جدول 2: ملخص التقييم باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية

مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2013م2012م2011م2010م2009م

20122241301627872756صاىف االرباح بعد الرضيبة
262271277283288االهالك

22742512329330693044النقدية من التشغيل بعد الرضائب
)121()79()348()165()209(االنفاق الرأسامىل والتغري ىف رأس املال العامل

20652346294529902923التدفقات النقدية احلرة لرشكة سافكو
19571998225220541803القيمة احلالية للتدفقات النقدية احلرة للرشكة

12559القيمة النهائية
28168قيمة الرشكة
1342صايف النقدية
1135اإلستثامرات

30645حقوق املسامهني
250عدد األسهم

123تقييم خصم التدفقات النقدية / سهم )ريال(
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تتضمن استثمارات شركة سافكو حصة ملكية تبلغ 50% في شركة بن البيطار، وهى شركة انتاج اسمدة، باإلضافة إلى استثمارات متاحة 
للبيع في شركات سعودية أخرى، والتي نعتقد أنها تضيف قيمة ضئيلة للشركة. وقد قمنا بتقدير هذه االستثمارات حسب القيمة الدفترية 
لها، ولم نضف أي عالوة في التقييم للتوسعات أو مشروعات االستثمار المشترك التي قد تقوم بها الشركة، وذلك النعدام الرؤيا بشأن 
أوضاع األسواق العالمية وضيق االئتمان. وتنوي شركة سافكو زيادة الطاقة اإلنتاجية لليوريا واألمونيا بواقع 1.2 مليون طن سنويا من 
خالل خط إنتاج جديد )سافكو 5( والتي تشير تقديرات إدارة الشركة إلى أنه سيتم تشغيله بحلول عام 2011، هذا ولم نشمل هذا الخط 

في تقييمنا. وقد وضعنا فرضا بأن الطاقة اإلنتاجية التشغيلية لليوريا في األجل الطويل تبلغ 2.3 مليون طن سنويا.

المخاطر الرئيسية للفروض المتضمنة في تقييمنا بخصم التدفقات النقدية

أن معظم  النفط حيث  اليوريا عالميا وأسعار  بين أسعار  ارتباطية وثيقة  هناك عالقة  النفط:  المزيد من حركات تصحيح أسعار   -1
لذا، فإن أي انخفاض آخر في  الخام.  النفط  بأسعار  ترتبط  بأسعار  الطبيعي  الغاز  الغربية تحصل على  المنتجة في أوروبا  الشركات 
أسعار النفط سوف يخف من حدة ضغوط التكلفة على المنتجين الهامشيين ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الحد األدنى ألسعار اليوريا 

عن التوقعات.

2- ارتفاع تكلفة المواد الخام في شركة سافكو: تحصل شركة سافكو على الغاز الطبيعي بسعر 0.75 دوالر/مليون وحدة حرارية 
بريطانية. فإذا ما تم تعديل سعر الغاز الطبيعي بعد انتهاء العقد مع شركة أرامكو في عام 2011، فإن سافكو لن تتمكن من االحتفاظ 
بهوامش الربح المرتفعة التي تتمتع بها حاليا وبالتالي تفقد ميزتها التنافسية. ونفترض ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في األجل الطويل 

لتبلغ 1.5 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية بداية من عام 2012 واألعوام التالية تحسبا لهذا الخطر.

جدول 3: الحساسية تجاه أسعار الغاز الطبيعى

*نتوقع أن تستمر سافكو ىف احلصول عىل الغاز الطبيعى بسعر 0.75 دوالر/مليون اىل عام 2011، ونفرتض زيادته اىل 1.5 دوالر من عام 2012
المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

3- زيادة التوسعات في الطاقات اإلنتاجية عن المتوقع: تشير تقديرات خبراء صناعة األسمدة »فريتكون« إلى أن العرض العالمي 
سيرتفع بواقع 35.7 مليون طن خالل االعوام 2009–2012. وطبقا لتحليلنا، فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض معدل االستخدام العالمي 
إلى 79% من 84% في عام 2008. ومن ثم فإن زيادة التوسعات في الطاقات اإلنتاجية عن المتوقع خاصة في الشركات ذات التكلفة 
المنخفضة سيكون من شأنه انخفاض منحنى التكلفة العالمية، مما سيقلل من ميزة التكلفة التنافسية التي تتمتع بها شركة سافكو وهذا 

بدوره سيؤدي إلى انخفاض هوامش الربح التشغيلي عن التوقعات.

على  تعريفة  تفرض  وهي  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل  لألسمدة  الموردين  من  الصين  كانت  الصينية:  الصادرات  زيادة   -4
توفير االحتياجات  الحكومة لضمان  بها  قامت  مبادرة  الزراعة )مارس-أكتوبر( وذلك من خالل  تبلغ 110% خالل موسم  الصادرات 
الكافية من المواد األساسية محليا والحد من استهالك الفحم والذي كانت شركات األسمدة تستخدمه كمادة أولية أساسية. وحسب 
السعر الحالي للفحم، فإن تقديراتنا تشير إلى أن التكلفة النقدية للطن التي يتحملها المصدرون الصينيون هي 210 دوالر وهذا يعني أنه 
يستلزم ارتفاع األسعار العالمية لليوريا إلى 500 دوالر بالنسبة للمصدرين الصينيين حتى يتمتعوا بميزة تنافسية. غير أن أي انخفاض 
في التعريفة على الصادرات سيؤدي إلى زيادة الصادرات من الصين، مما سيضع مزيدا من الضغوط على معدالت االستخدام واألسعار 

وهوامش الربح.

سعر الغاز الطبيعي 
)دوالر/ /مليون وحدة 

حرارية بريطانية(

القيمة العادلة 
 طويلة األجل 
)ريال/السهم(

ربحية السهم 
املعدلة
)ريال(

1.512312.2*الوضع االساىس

41039.3السيناريو األول

6886.8السيناريو الثاين

7805.5السيناريو الثالث

9642.9السيناريو الرابع
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تحليل الحساسية

يتسم تقديرنا لحقوق الملكية لشركة سافكو بحساسية عالية لحركة أسعار النفط والتي نعتقد أنها هي التي تحدد الحد األدنى ألسعار 
اليوريا. لذلك، فإننا نلقي الضوء في الجدول التالي على حساسية تقديرنا للقيمة العادلة لمختلف أسعار النفط واليوريا. وطبقا لتحليلنا، 
أقل من  للنفط 54 دوالر/برميل، وهو  يبلغ 260 دوالر/طن وسعر  الطويل  لليوريا في األجل  يتضمن سعر  للسهم  الحالي  السعر  فإن 

فروضنا للحد األدنى لألسعار.

جدول 4: حساسية القيمة العادلة لفروض أسعار اليوريا على االجل الطويل

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

والمعدل  الملكية  لحقوق  المخاطر  لعالوة  االنتقائية  الختياراتنا  بالحساسية  يتسم  العادلة  للقيمة  تقديرنا  فإن  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
النهائي للنمو. ويوضح الجدول التالي حساسية القيمة العادلة حسب تقديرنا لها لمختلف فروض النمو والمخاطر.

جدول 5: الحساسية لتكلفة حقوق الملكية ومعدل النمو النهائي

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

أسعار النفط 
طويلة االجل

)دوالر/برميل( 

سعر الغاز الطبيعي 
)دوالر/ /مليون وحدة 

حرارية بريطانية(

سعر اليوريا 
)دوالر/طن(

ربحية السهم 
املعدلة

القيمة العادلة 
 طويلة األجل 

3041953.962.2السيناريو األول

4062406.580.9السيناريو الثاين

5072808.998.3السيناريو الثالث

65935012.3123.0الوضع االساىس

801142013.7133.1السيناريو الرابع

1001450019.7176.0السيناريو اخلامس

تكلفة حقوق املسامهني

مو
الن

ل 
عد

م

%9.5%10.5%11.5%12.5%13.5

%0.0 134.9 123.4 113.8 105.8 99.0

%1.0 141.7 128.5 117.8 108.9 101.4

%2.0 150.4 134.9 123.0 112.6 104.3

%3.0 161.7 142.9 128.5 117.1 107.8

%4.0 177.2 153.5 136.0 122.6 112.0
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تحليل قيمة اإلحالل

طبقا لتحليلنا لقيمة اإلحالل، فإننا نعتقد أن رأس المال السوقي الحالى لشركة سافكو قريب من تقديرنا لقيمة إحالل الطاقة اإلنتاجية 
بأنها إجمالي  لقيمة اإلحالل  يبلغ 65 دوالر/برميل. وقد وضعنا تعريفا  النفط في األجل الطويل  لألسمدة في الشركة بفرض أن سعر 
التكلفة المطلوبة إلقامة مشروع جديد يماثل مصانع سافكو، بما في ذلك مزايا التكلفة. وقد توصلنا إلى تقدير لقيمة اإلحالل من خالل 

ثالث خطوات:

1- باستخدام سعر للنفط الخام في األجل الطويل قدره 65 دوالر/برميل، فإن تقديرنا لسعر الغاز الطبيعي الفعلي المتاح للمنتجين 
الطبيعي  الغاز  بسعر  )مقارنة  بريطانية  الغربية( سيبلغ حوالى 9 دوالر/مليون وحدة حرارية  أوروبا  العالميين )خاصة في  الهامشيين 
لشركة سافكو البالغ 0.75 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية وبفرض سعر الغاز الطبيعي في األجل الطويل البالغ 1.5 دوالر/مليون 

وحدة حرارية بريطانية(.

عن   %65 بحوالي  ينخفض  وهذا  اليوريا،  لطن  دوالر   700 يبلغ  جديد  يوريا  لمشروع  اإلنشاءات  لتكلفة  متحفظا  تقديرا  وضعنا   -2
الهندسية والمقاوالت  للطن. وعلى حين انخفضت تكاليف األعمال  بلغت 2000 دوالر  الماضي والتي  العام  المرتفعة في  التكاليف 
واإلنشاءات كثيرا عقب حركة تصحيح أسعار الحديد وتكاليف اإلنشاءات، إال أنه لم تظهر بعد بوادر على انخفاض تكاليف المعدات 

والتكنولوجيا والتي تهيمن عليها بضع شركات في أوروبا.

الحالية  القيمة  صافى  بتقدير  المناظرة  العالمية  بالشركات  مقارنة  سافكو  لشركة  األساسية  الخام  المواد  تكلفة  لميزة  قيمة  أعطينا   -3
للتدفقات النقدية الداخلية من فروق األسعار الناتجة عن انخفاض المواد األساسية لشركة سافكو.

وقد أسفر تحليلنا لقيمة اإلحالل عن قيمة عادلة طويلة األجل تبلغ 2.6 مليار دوالر للطاقة اإلنتاجية لالسمدة لشركة سافكو )119 ريال 
سعودي للسهم( على نحو ما يتضح من الشكل رقم 6.

جدول 6: التقييم باستخدام أسلوب تكلفة اإلحالل
دوالر، مامل يذكر غري ذلك

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

تدفقات ثابتة2009-2011م

5065توقعات سعر البرتول )برميل(
8.010.4السعر الضمين للغاز الطبيعي )مليون وحدة حرارية بريطانية(

700تكلفة االنشاءات واالجهزة )طن(
0.751.5تكلفة الغاز الطبيعى لرشكة سافكو )مليون وحدة حرارية (

8.010.4تكلفة الغاز الطبيعى للنتجني اهلامشيني )مليون وحدة حرارية(
7.38.9ميزة تكلفة الغاز الطبيعى لرشكة سافكو

231273امجاىل مزايا التكلفة النقدية لسافكو
250.0310.0السعر الضمين لليوريا

2594القيمة احلالية المجاىل التكلفة النقدية
3294قيمة املنشأة/طن 

119السعر الضمين للسهم )ريال(
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ب- تحليل المضاعفات

 10.8 EBIDA/قدره 10.5 مرة متوقع لعام 2009 ومضاعف قيمة منشأة EBITDA/يتم التداول حاليا على شركة سافكو بمضاعف قيمة منشأة
مرة، والذي يستبعد ضريبة الدخل من المضاعفات المقارنة لتصبح مماثلة لمعدل الضريبة المنخفض الذي تتمتع به شركة سافكو. كما 
يتم التداول على الشركة بمضاعف ربحية يبلغ 11.9 مرة متوقع لعام 2009. وهذه المضاعفات ترتفع عن الشركات العالمية المناظرة 
وتتساوى مع متوسط مضاعفات التداول على الشركات اإلقليمية التي تتشابه مع هيكل التكلفة لشركة سافكو. ونعتقد أن ارتفاع سافكو 
عن الشركات العالمية له ما يبرره في ميزة التكلفة المنخفضة التي تتمتع بها الشركة والتي تجعلها أقل عرضه لمخاطر الطبيعة الدورية 
لصناعة النتروجين، فضال عن تمتعها ببيئة ضريبية منخفضة. وقد أسفر تقييمنا المتوقع بخصم التدفقات النقدية لمضاعف قيمة المنشأة/
 EBITDA/12 مرة( لعام 2009 ومضاعف الربحية )14 مرة(. وعلى أساس معدل، فإن تقييمنا يسفر عن مضاعف قيمة المنشأة( EBITDA

قدره 10 مرات ومضاعف ربحية يبلغ 9 مرات.

جدول 7: التقييم بمقارنة المضاعفات

المصادر: رويترز وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الرشكةالبلد
EBITDA/قيمة املنشأةEBIDA/مضاعف الربحيةقيمة املنشأة

2010م2009م2008م2010م2009م2008م2010م2009م2008م

Monsanto Co13.010.59.417.314.112.922.217.615.2 أمريكا

Mosaic Co6.15.74.47.97.56.110.59.27.0 أمريكا

Syngenta AG8.27.87.29.69.38.812.011.510.4 سويرسا

ICL-Israel Chemicals Ltd4.46.64.54.88.05.95.08.96.4 إرسائيل

Uralkaliy OAO3.33.62.64.35.23.24.66.54.0 روسيا

K+S AG4.85.64.76.47.56.47.19.07.3 أملانيا

Yara International ASA3.76.85.74.87.96.73.97.96.6 الرنويج

5.510.59.55.610.89.86.111.910.7سافكوالسعودية

Agrium Inc3.64.14.34.65.46.14.45.35.7كندا

Qinghai Salt Lake Potash Co Ltd12.67.97.521.621.715.821.616.515.5 الصني

Sil'vinit OAO1.91.51.32.51.91.62.72.21.8 روسيا

CF Industries Holdings Inc2.54.34.43.86.86.75.29.010.0 أمريكا

Israel Corporation Ltd3.85.35.35.213.81.012.54.72.4 إرسائيل

5.27.25.95.16.65.75.37.76.5صناعات قطرقطر

10.09.613.813.18.417.317.3ابوقري لالسمدة والصناعات الكياموية مرص

Terra Industries Inc2.64.04.23.75.65.84.67.88.0أمريكا

CF Industries Holdings Inc2.33.84.33.35.05.75.29.010.0أمريكا

Potash Corp of Saskatchewan Inc5.75.85.08.27.97.07.28.06.8 كندا

8.54.62.79.25.53.011.26.03.6رشكة البوتاس العربيةاألردن

23.917.215.427.023.921.231.024.119.5املالية و الصناعية املرصيةمرص

4.92.86.75.53.29.25.43.44.2شركة مناجم الفوسفات االردنيةاألردن

6.36.45.98.09.17.79.39.78.5املتوسط
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3- نبذة عن للشركة

بواسطة   1965 عام  الشركة  تأسست  وقد  السعودية.  البتروكيماويات  شركات  أقدم  هي  لها،  مقرا  جبيل  من  تتخذ  التي  سافكو،  شركة 
نيتروجينية خاصة األمونيا واليوريا. وقد أنشأت الشركة  بإنتاج أسمدة  الغاز الطبيعي  الحكومة السعودية الستغالل موارد المملكة من 
أولى مصانعها في الدمام بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 202 ألف طن مترى سنويا من األمونيا و330 الف طن مترى سنويا من اليوريا 
وقد بدأت التشغيل التجاري في عام 1970. ومنذ ذلك التاريخ، والشركة مستمرة في النمو داخليا من خالل توسيع الطاقات اإلنتاجية 
بإضافة سبعة خطوط إنتاج في مدينة الجبيل وبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية 4.4 مليون طن سنويا من األمونيا واليوريا لتصبح الشركة 

بذلك كبرى شركات األسمدة النيتروجينية وأكثرها ربحية في العالم.

وفي أغسطس 2008، أغلقت الشركة عملياتها في مصنع الدمام وهو أصغر وأقدم مصانعها ألسباب تتعلق بالبيئة. وكان مصنع الدمام 
ينتج، إلى جانب األمونيا واليوريا، المالمين بطاقة إنتاجية 20 الف طن مترى سنويا. وقد أصبحت الطاقة اإلنتاجية للشركة بعد إغالق 
مصنع الدمام 2.1 مليون طن أمونيا سنويا و2.3 مليون طن يوريا سنويا. كما تنتج الشركة حامض الكبريت بطاقة إنتاجية مائة الف طن 

سنويا، وإن كان ركيزة نشاطها ال يزال هو األسمدة، وتعد اليوريا هي المنتج الرئيسي المباع للشركة.

وتقوم استراتيجية الشركة على توجيه اإلنتاج للتصدير حيث تصدر حوالي 90% من إنتاجها والباقي يباع في السعودية. وتتلقى الشركة 
دعما ألنشطتها من مؤسسة سابك التي تقوم بتسويق منتجات سافكو في األسواق العالمية. وتتمثل أسواق التصدير الرئيسية لليوريا من 

شركة سافكو: آسيا وأمريكا الشمالية واستراليا.

وتتمتع سافكو بنموذج إنتاج متكامل حيث يتم تصنيع األمونيا داخليا، وهي المادة األساسية الرئيسية إلنتاج اليوريا. وفي تقديرنا أن %65 
من إنتاج األمونيا يستخدم داخليا لتغطية إنتاج اليوريا بالكامل والباقي يصدر للخارج، خاصة إلى آسيا.

الشركات التابعة واالستثمارات

فيما يلي استثمارات شركة سافكو في عدة شركات استراتيجية:

1- حوالي 50% من ملكية الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار( بالشراكة مع سابك وتنتج 0.5 مليون طن مترى سنويا من 
اليوريا و0.55 مليون طن مترى سنويا من األمونيا ومليون طن مترى سنويا من االسمدة المركبة. 

2- حصة أقلية تبلغ 3.7% في الشركة العربية لصناعة األلياف )ابن رشد( والتي تقوم بتصنيع األلياف الصناعية مثل رقائق منسوجات 
البوليستر وخيوط المنسوجات وخيوط السجاد. 

3- حصة تبلغ 5% في شركة الخليج لسبائك الحديد )سبائك( والتي تنتج سبائك الحديد المستخدمة في صناعة المعادن.

4- حصة تبلغ 1.7% في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( وهي الشركة الجديدة للبتروكيماويات التابعة لشركة سابك والزالت 
تحت االنشاء.
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خطط التوسع

تخطط شركة سافكو إلجراء عمليتين توسعتين خالل االعوام 2009–2012 والتي قررنا عدم إدخالهما ضمن توقعاتنا وتقييمنا لعدم 
التأكد من الظروف السائدة في السوق والتأجيل الزمنى المتوقع لهما. وسوف نقوم برفع توقعاتنا وتقييمنا بمجرد أن تظهر مؤشرات تحقيق 

تقدم في هذه المشروعات.

االولى: سافكو 5 هو خط إنتاج جديد لألمونيا واليوريا بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 1.1 مليون طن مترى سنويا من األمونيا واليوريا. وكان 
من المقرر أن يبدأ اإلنتاج التجارى لهذا الخط في عام 2011 وإن كانت الشركة لم تمنح بعد عقد األعمال الهندسية والمشتريات 
واإلنشاءات لشركات المقاوالت. وقد أعلن في يونيو 2007 أن سافكو 5 تلقى عروضا من ثالث شركات مقاوالت وهي شركة كيموبروجكت 
التشيكية وشركة أودا األلمانية ومؤسسة تشيودا اليابانية. وقد رفضت سافكو هذه العروض ألن تكلفتها تجاوزت الميزانية المستثمرة في 

المشروع.

الثانى: مصنع للصلب المسطح بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، فقد أعلنت سافكو بعد إغالق مصنع الدمام عن اتفاقية 
بالكامل لشركة سابك، وذلك  المملوكة  للحديد والصلب )حديد(  السعودية  النصف مناصفة مع الشركة  استثمار مشترك بحصة قدرها 
إلنشاء مصنع للصلب المسطح بطاقة إنتاجية 1.7 مليون طن سنويا. وتتوقع سافكو أن يبدأ تشغيل المصنع في النصف الثاني من عام 
2012. وخالل مرحلة اإلنشاء، اتفقت سافكو مع شركة ميثانول السعودية )الرازي(، وهي الشركة التابعة بالكامل لسابك، بتحويل الغاز 

الطبيعي الذي كان مخصصا لمصنع الدمام، إلنتاج الميثانول.
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4- المؤشرات المالية

اإليرادات

وحمض  سنويا(  مترى  طن  مليون   2.3( واليوريا  سنويا(  مترى  طن  مليون   2.1( األمونيا  من  سافكو  شركة  منتجات  مجموعة  تتكون 
الكبريت )0.1 مليون طن سنويا(، ويعد المنتج األخير إسهامه ضئيل في إيرادات وأرباح الشركة. وتعد اليوريا هي المنتج الرئيسي للبيع 

وأسهمت بحوالي 80% و79% من االيرادات وEBITDA خالل السنوات الثالث الماضية.

شكل 8: الطاقة اإلنتاجية لشركة سافكو حسب المنتج             شكل 9: اإليرادات حسب المنتج لشركة سافكو

مليون طن سنويا، مالم يذكر غير ذلك               مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                 المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

في عام 2008 حققت الشركة فائدة جمة من االرتفاع الكبير في أسعار اليوريا والتي بلغت متوسطاتها 510 دوالر للطن خالل العام مقارنة 
بـ 310 دوالر للطن في عام 2007، كما استفادت من االستخدام الكامل لمصنعها الجديد إلنتاج األمونيا واليوريا )سافكو 4( والذي بدأ 
التشغيل في أبريل 2007 وأضاف 1.1 مليون طن مترى أمونيا سنويا و1.1 مليون طن مترى يوريا سنويا أيضا إلنتاج الشركة. وقد أدى 

االرتفاع الكبير في أسعار اليوريا، مصحوبا بزيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة، إلى ارتفاع االيرادات بمعدل سنوي 69% في عام 2008.

وبعد حلول األزمة المالية العالمية، انخفضت أسعار اليوريا وبلغت األسعار، تسليم ظهر الباخرة في الشرق األوسط، أدنى مستوياتها 
حيث كانت 220 دوالر للطن في ديسمبر 2008 قبل أن تعود لترتفع مجددا إلى 280 دوالر للطن حاليا. ونتوقع انخفاض إيرادات 
سافكو بمعدل سنوي قدره 43% على أساس متوسط سعر لليوريا يبلغ 280 دوالر للطن. وفيما بعد ذلك، نتوقع أن يكون الحد األدنى 
لألسعار 350 دوالر لطن اليوريا على أساس توقعات لسعر النفط في األجل الطويل يبلغ 65 دوالر للبرميل. وتتضمن توقعاتنا لألسعار 

في األجل الطويل انخفاض اإليرادات المعدلة بنسبة 19% عن مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2008.

 EBITDA

في تقديرنا أن تكاليف االنتاج النقدية ستبلغ 51 دوالر لطن اليوريا، بانخفاض حوالي 70% عن تكلفة اإلنتاج الحالية لدى المنتجين 
الهامشيين في أوروبا، وهذا يجعل سافكو أقل عرضة لتذبذبات أسعار اليوريا عن الشركات العالمية المناظرة. وبينما تم إغالق حوالي 
10% من الطاقات اإلنتاجية العالمية لليوريا في ديسمبر 2008 بعد انخفاض األسعار إلى 220 دوالر للطن، فإن تقديراتنا تشير إلى أن 

سافكو حققت هامش EBITDA بلغ 72%، وهو على األرجح الهامش األدنى في المرحلة الحالية من انخفاض الدورة.
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جدول 10: هيكل التكلفة في شركة سافكو

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

بلغ متوسط هامش EBITDA لشركة سافكو 76% في السنوات الثالثة الماضية، وشهد عام 2008 الذروة عندما بلغ الهامش حوالى %86 
نتيجة ارتفاع أسعار صادرات اليوريا. ونتوقع في عام 2009 انخفاض هامش EBITDA للشركة إلى 78% على أساس متوسط أسعار البيع 
ويبلغ 280 دوالر للطن وأن يبلغ متوسط الهامش 79% خالل االعوام 2009–2011، وبعدها نفترض ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لتبلغ 

1.5 دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يعني أن هامش EBITDA المعدل سيبلغ %74.

شكل 11: هامش EBITDA وأسعار اليوريا              شكل EBITDA :12 حسب المنتج

دوالر امريكى للطن، مالم يذكر غير ذلك               مليون ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

 

المصادر: بلومبرج وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                  المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

صافي الدخل

تحقق شركة سافكو أحد أعلى هوامش صافي الدخل في صناعة األسمدة والتي تراوحت تاريخيا بين 63-82% من االيرادات. وقد 
أدى ارتفاع أسعار اليوريا وهيكل التكلفة الثابت نسبيا إلى بلوغ هامش مرتفع لصافي الدخل بلغ 82% في عام 2008. ومن المصادر 

الرئيسية غير التشغيلية المساهمة في أرباح سافكو دخل االستثمار من شركاتها التابعة وصافي دخل التمويل.

وقد أسهم دخل سافكو من الشركات التابعة، وبصفة خاصة من شركة ابن البيطار الذي تبلغ حصتها في ملكيتها 50%، بحوالي %10 
من األرباح في السنوات الثالث الماضية و8% في عام 2008. ونتوقع فيما بعد أن يسهم دخل االستثمار بمتوسط 6% خالل االعوام 

2009-2012 نظرا النخفاض أسعار األسمدة والسلع األساسية.

وقد تراكم لدى الشركة رصيد نقدي كبير خالل العامين الماضيين وأتاح لها دخل قوى من العائد والذي عوض عن تكاليف التمويل 
للدين المسحوب في عام 2004 لتمويل توسعات الشركة )سافكو 4( في جبيل. وفي تقديراتنا لعام 2009 أن صافي العائد على التمويل 
سينخفض إلى 17 مليون ريال سعودي من 76 مليون ريال سعودي في عام 2008، نظرا لالنخفاض النسبي للنقد المتولد من العمليات 

والرتفاع مصروفات العوائد المستحقة على أحد القرضين والتي بدأ سدادها في منتصف عام 2008.

2009م
التكلفة النقدية لليوريا

0.75الغاز الطبيعي
21تكاليف املواد االساسية

30تكاليف نقدية أخرى

51التكلفة النقدية لالنتاج/ طن اليوريا )دوالر(
189التكلفة النقدية / طن )ريال(

اليوريااألمونيا
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وتتمتع شركة سافكو بمعدل ضريبة منخفض للغاية بمتوسط 2.7% خالل السنوات الثالث الماضية. وتخضع الشركة لضريبة الزكاة وقدرها 
2.5%. وتتحدد إجمالي قاعدة الزكاة بإضافة حقوق الملكية في بداية العام وصافي الدخل بعد زيادة المخصصات مرة أخرى وتوزيعات 
الثابتة من إجمالي  للموجودات  الدفترية  القيمة  الزكاة بخصم  قاعدة  يتم حساب صافي  ثم  المقترحة والديون طويلة األجل.  األرباح 
القاعدة، وبعد ذلك تدفع الشركات 2.5% زكاة اسالمية عن صافي قاعدة الزكاة أو صافي الدخل المعدل بالمخصصات، أيهما أعلى. 
ونفترض أن متوسط الضريبة الفعلية يبلغ 3% خالل الفترة التي نغطيها بتوقعاتنا. كما نتوقع انخفاض صافي الدخل بمعدل سنوي %49 

في عام 2009 وأن ينمو بمعدل سنوي مركب وقدره 22% خالل االعوام 2009–2011 طبقا لفروضنا للحد األدنى لألسعار.

شكل 13: توزيعات األرباح خالل االعوام 2007–2011م

ريال سعودى، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

التدفقات النقدية الحرة وتوزيعات األرباح

تتمتع سافكو بتدفقات نقدية حرة داخلية مرتفعة وأعلى من المتوسط السائد في هذه الصناعة بفضل هيكل التكلفة المواتي الذي أتاح 
معدل لتوزيع األرباح بلغ 72% في السنوات الثالث الماضية. وبلغ الرصيد النقدي للشركة 3.1 مليار ريال سعودي حتى ديسمبر 2008 
وقبل توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2008. وعلى الرغم من حركة التصحيح الكبيرة في أسعار اليوريا، إال أن تقديراتنا تشير إلى 
أن الشركة سوف تستمر في تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية بفضل هيكل التكلفة المواتي لها. كما تشير تقديراتنا إلى أن معدل اإلنفاق 

الرأسمالي للصيانة إلى المبيعات سيبلغ 3% خالل الفترة التي نغطيها بتوقعاتنا، تماشيا مع السائد في الصناعة.

وتخطط الشركة لتوسيع طاقتها اإلنتاجية بواقع 1.2 مليون طن مترى سنويا لالمونيا واليوريا وإنشاء مصنع للصلب المسطح بحصة ملكية 
50%، وكالهما من المقرر أن يبدأ التشغيل في عام 2012. إال أننا لم ندخل تلك التوسعات ضمن توقعاتنا وتقييمنا، حيث أن الشركة 
لم تمنح بعد عقود األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات ألي من المقاولين حتى اآلن ولضبابية الرؤيا الخاصة بأوضاع األسواق 
الحالية التي تلقي بظاللها على جدوى هذه المشروعات. ونتوقع أن تتيح التدفقات النقدية الحرة القوية للشركة أن تمنح توزيعا لألرباح 

يبلغ 8 ريال سعودي في عام 2008، بما يعني أن العائد على توزيع األرباح يبلغ %8.
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شكل 14: العائد على  التدفقات النقدية الحرة وعائد توزيع            شكل 15: التدفقات النقدية الحرة وأسعار اليوريا

األرباح الفعلي والمتوقع

نسبة مئوية، مالم يذكر غير ذلك                 التدفقات النقدية الحرة بالمليون ريال  وأسعار اليوريا بالدوالر

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                   المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس 

ويوضح الجدول التالي الفروض التشغيلية الرئيسية

جدول 16: فروض التشغيل خالل االعوام 2007-2011م

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس
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سعر اليورياالتدفقات النقدية احلرةالعائد من التدفقات النقدية احلرةالعائد من التوزيعات

2011م2010م2009م20072008
الطاقة اإلنتاجية التشغيلية )مليون طن سنويا(

2.362.522.302.302.30اليوريا
2.032.232.102.102.10االمونيا

     
السعر )دوالر/طن(

319510280300350اليوريا
279550275320400االمونيا

82813968008751125اإليرادات )مليون دوالر(
     

195195176185220تكاليف النقدية التشغيلية )مليون دوالر(
     

EBITDA6331201624690905 )مليون دوالر(
EBITDA 80%79%78%86%77%هامش
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5- القوائم المالية

قائمة الدخل )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الميزانية )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2012م2011م2010م2009م2008
52363000327942204220اإليرادات

)846()615()528()509()572(التكاليف النقدية
)283()277()271()262()255(اإلهالك واإلستهالك

44092229248033273091جممل الربح
)211()211()164()150()159(املرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية

EBITDA45052341258733933163
EBITDA 75%80%79%78%86%هامش

42502079231631162880صايف األرباح التشغيلية
68%74%71%69%81%هامش صاىف التشغيل

7617274156صاىف ايرادات العائد )مرصوفات(
64156164171179إيرادات أخرى )مرصوفات(

43892252250633283115األرباح قبل الرضيبة
)93()100()75()68()109(الزكاة

42802185243132293022صاىف االرباح

2012م2011م2010م2009م2008
21682426254932763554النقدية والودائع
89372479210191019حسابات مدينة

191446463540742املخزون
2239425454حسابات مدينة أخرى

34113411361446194998إمجاىل املوجودات احلالية
32523152308229322776صايف املوجودات الثابتة

14371986205122272413موجودات طويلة األجل أخرى
810085508748977810186إمجايل املوجودات

237246254262271ديون قصرية األجل
321237246286393مدفوعات

1819194110151مطلوبات حالية أخرى
739573594658815إمجايل املطلوبات احلالية

5901066812550279ديون طويلة األجل
488488488488488مطلوبات  أخرى
62846423685480838605حقوق املسامهني
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قائمة التدفقات النقدية

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: سافكو وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2012م2011م2010م2009م2008

43952274251232933069األرباح التشغيلية بعد الرضائب

47)221()67()149()149(التغري يف رأس املال العامل

42472125244530723116التدفقات النقدية بعد التغري يف رأس املال العامل

)127()127()98()60(99االنفاق الرأساميل

43452065234629452990التدفقات النقدية احلرة

64156164171179التدفقات النقدية غري التشغيلية

46321576234229402984التدفقات النقدية قبل التمويل

)2706()2213()2219()1544()3628(صاىف التمويل

100432123727278التغيري ىف النقدية
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ملحق أ : الركائز األساسية لصناعة األسمدة النيتروجينية

نظرة عامة على السوق العالمية لألسمدة

المكونات الرئيسية واألكثر شيوعا لألسمدة اليوم هي النيتروجين )N( والفوسفور )P( والبوتاسيوم )K(، أما المواد الثانوية والمغذيات الدقيقة 
فهي الكالسيوم )Ca( والماغنسيوم )Mg( والكبريت )S( والكلور )Cl( والحديد )Fe( والمنجنيز )Mn(. ويعد سماد النيتروجين هو األوسع 

انتشارا واستهالكا ويمثل حوالى 59% من االستهالك العالمي لألسمدة.

شكل 17: توقع االستهالك العالمي لألسمدة                                    شكل 18: توقع االستهالك العالمي لألسمدة 

حسب النوع )2008(                                                                             حسب المنتج )2008(

)IFA( المصدر: مؤسسة صناعة االسمدة العالمية                                                  )IFA( المصدر: مؤسسة صناعة االسمدة العالمية

ويهيمن على الطلب العالمي على األسمدة مزارعو الحبوب والذين يمثلون 52% من االستهالك العالمي لألسمدة وحوالى %56 
من إجمالي االستهالك العالمي لألسمدة النيتروجينية. ومن بين زراعات الحبوب العالمية يعد القمح واألرز والذرة من الحبوب 
العالمي لألسمدة  العالمي لألسمدة و51% من إجمالي االستهالك  الرئيسية ومعا يمثلون حوالي 47% من إجمالي االستهالك 

النيتروجينية.

شكل 20: توقع استهالك األسمدة حسب نوع  شكل 19: توقع استهالك األسمدة النيتروجينية حسب   

نوع الحبوب )2008(       الحبوب )2008(

                                            

  YARAو )IFA( المصادر: مؤسسة صناعة االسمدة العالمية                                         YARAو )IFA( المصادر: مؤسسة صناعة االسمدة العالمية
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وعلى عكس إنتاج الفوسفات والبوتاسيوم والذين يرتكزان في مناطق معينة من العالم حسب توافر صخور الفوسفات ومستودعات 
البوتاسيوم، فإن سماد النتروجين مجزأ إذ ينتشر المنتجون له في كافة أرجاء العالم، وذلك لتوافر الغاز الطبيعي وهو المادة الخام 

الرئيسية إلنتاجه. ونركز فيما يلي على األسمدة النيتروجينية وخاصة اليوريا وهي المنتج الرئيسي لشركة سافكو.

تعد األمونيا هي ركيزة صناعة األسمدة النيتروجينية لمحتواها الكبير من النتروجين )82%(. وترش األمونيا مباشرة على التربة 
الزراعية، إال أنه أصبح من الشائع تحويلها الى مواد أخرى مثل اليوريا والنترات قبل استخدامها لدواعي الحفاظ على البيئة. 
ويستخدم النترات في األجواء الباردة وخاصة في أوروبا. واليوريا هي األكثر شيوعا واستهالكا بين األسمدة النيتروجينية وتمثل 
مناسبة  أنها  كما  لنقلها،  المنخفضة  والتكاليف  للسهولة  وذلك   )2008( النيتروجينية   لألسمدة  العالمي  االستهالك  من   %52

لألجواء الحارة في أكثر المناطق استهالكا ونموا، خاصة آسيا، وبالذات فى الصين والهند.

ديناميكيات السوق العالمية لليوريا

يقدر اإلنتاج العالمي لليوريا في عام 2008 بـ 142 مليون طن، من بينه أنتجت آسيا 65% والصين والهند وحدهما مثلتا %53 
من هذا اإلنتاج، كما مثلت آسيا 68% من الطلب العالمي والصين 36% والهند 18%، يليهما أمريكا الشمالية وأوروبا وكل منهما 
مثلتا 9% من الطلب العالمي. وعلى حين تتمتع الصين باالكتفاء الذاتي من اليوريا واألسمدة النيتروجينية، فإن الهند هي أكبر 

الدول المستوردة، حيث من المتوقع أن تكون بلغت وارداتها حوالي 5.4 مليون طن أو 16% فى عام 2008.

شكل 21: توقع استهالك اليوريا حسب المنطقة )2008(       شكل 22: توقع إنتاج اليوريا حسب المنطقة )2008(

الف طن، مالم يذكر غير ذلك                                                                 الف طن، مالم يذكر غير ذلك

المصدر: فرتيكون          المصدر: فرتيكون 

الدول  تكون  ما  وعادة  اإلنتاج.  إجمالي  من  أو حوالى %23  مليون طن  بـ 33  عام 2008  في  لليوريا  العالمية  التجارة  تقدر 
من  تأتي سابقا  الصادرات  كانت  وقد  محليا.  االستهالك  والمحدودة  الطبيعي  بالغاز  الغنية  الدول  تلك  الرئيسية هي  المصدرة 
الرئيسية  المستوردة  الدول  بينما كانت  الشرق األوسط والصين،  ثم  السابق وخاصة روسيا وأوكرانيا،  السوفييتي  دول االتحاد 
هي الواليات المتحدة وأوروبا الغربية والهند ودول أمريكا الالتينية. وقد ارتفعت حصة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
أسواق التصدير العالمية في السنوات الثالث األخيرة وذلك مع ظهور طاقات إنتاجية جديدة موجهة للتصدير في المملكة العربية 

السعودية ومصر وعمان.

وتهيمن الصين على صادرات آسيا من اليوريا ومثلت حوالي 80% من إجمالي الصادرات في عام 2008. وقد ارتفعت صادرات 
الصين بدرجة كبيرة في عام 2007 والنصف األول من عام 2008 عقب االرتفاع الكبير في األسعار العالمية، مما حدا بالحكومة 
الصينية إلى زيادة التعريفة الجمركية على الصادرات لتبلغ 185% في عام 2008 ثم خفضتها إلى 110% في ذروة المواسم من 
فبراير إلى يونيو ومن سبتمبر إلى نوفمبر. ونعتقد أن تعريفة الصادرات وحركة التصحيح الكبيرة ألسعار اليوريا العالمية سوف 

تقلل من صادرات الصين خالل الفترة التي نغطيها بتوقعاتنا. 
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شكل 23: صافي الواردات/الصادرات حسب المنطقة )2008م(

مليون طن، مالم يذكر غير ذلك

المصدر: فرتيكون

آليات التسعير

مثلها مثل معظم السلع األساسية، فإن أسعار اليوريا وهوامش الربح تتسم بدورية عالية وال يملك أي منتج بمفرده قدرة التحكم 
في األسعار في األسواق العالمية. وهذا الطابع الدوري يرجع إلى حد ما إلى الطبيعة المجزأة للسوق )فشركة يارا، أكبر منتج في 
العالم، ال تتجاوز حصتها 6-7% فقط(، كما يرجع أيضا إلى أن الطلب تغلب عليه الموسمية وبصفة خاصة التذبذب المرتفع في 

أسعار المواد الخام األساسية.

وفي فترات انخفاض الطلب عادة ما تكون األسعار العالمية قريبة من أسعار التكلفة لدى المنتجين الهامشيين )والذين تتسم 
فإن  التكلفة،  انخفضت األسعار دون سعر  ما  اليوريا. وإذا  الحد األدنى ألسعار  يمثل  باالرتفاع(، وهذا  لديهم  التكلفة  هياكل 
المنتجين الهامشيين يصبحون غير قادرين على تغطية تكاليف اإلنتاج، ويصبح العرض محدودا. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع 
األسعار لتعود السوق من جديد إلى مرحلة التوازن. ويستخدم أغلبية المنتجين الذين يوجهون إنتاجهم للتصدير الغاز الطبيعي 
كمادة خام أساسية، والباقي يستخدم مواد أقل كفاءة مثل الفحم والنافثا. ولذلك فإن أسعار الغاز الطبيعي تلعب دورا رئيسيا في 

تحديد الحد األدنى لألسعار العالمية.

وهناك ثالثة مراكز تجارية رئيسية في العالم وهي: 1- ميناء يوجني Yuzhnyy األوكراني على البحر األسود ويقوم بإمداد أوروبا 
الواليات  NOLA في  أورليانز  نيو  الشمالية. 3-  يمد آسيا واستراليا وأمريكا  العربي والذي  الخليج  الالتينية.  2-  أمريكا  ودول 
المتحدة. وتتوقف الفروق بين هذه المؤشرات السعرية على الطلب الهامشي من بعض المناطق المعينة، فعلى سبيل المثال، إذا 

فاق الطلب من آسيا على العرض في الشرق األوسط يصبح الخليج العربي هو المحدد لألسعار العالمية، وهكذا.

وخالل حقبة التسعينات، كانت تكلفة صادرات اليوريا من دول االتحاد السوفييتي السابق، خاصة روسيا وأوكرانيا، هي التي 
تحدد الحد األدنى ألسعار اليوريا، وبذلك كانت يوجني مركزا هاما في تحديد األسعار العالمية. أما في أواخر التسعينات، فقد 
أدى االنخفاض الكبير في قيمة الروبل الروسية والعملة األوكرانية UAH إلى انخفاض كبير في القيمة الدوالرية للغاز الطبيعي 
لتبلغ أدنى مستوياتها في عام  اليوريا  النقدية األخرى لإلنتاج، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض كبير في أسعار  التكاليف  وفي 
الواليات  الطبيعي في  الغاز  ارتفعت أسعار  الثالثة )2000(  األلفية  العقد األول من  أوائل  للطن. وفي  1999 عند 62 دوالر 
المتحدة لترتفع معها تكاليف اإلنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اليوريا إلى حوالي 200 دوالر/طن في عام 2001 ثم 300 
دوالر/طن بداية من عام 2004 واألعوام التالية. ومنذ ذلك الوقت، حلت الواليات المتحدة محل دول االتحاد السوفييتي السابق 
الحد األدنى  لتحديد  المرجعية  NOLA هو  نيو أورليانز  الباخرة في  اليوريا وأصبح سعر تسليم ظهر  كمصدر رئيسي إلمدادات 

لألسعار العالمية.
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شكل 24: أسعار اليوريا مقابل أسعار الغاز      شكل 25: أسعار المواد الخام األساسية وتكاليف اإلنتاج
دوالر لكل طن )الجانب االيسر(، دوالر لكل                                            دوالر لكل برميل )الجانب االيسر(، 

مليون وحدة حرارية )الجانب االيمن(                                                                    دوالر للطن )الجانب االيمن(

         

                                             

المصادر: فريكتون وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                                                        المصدر: المجموعة المالية-هيرميس

وقد أدى االرتفاع الكبير مؤخرا في أسعار الغاز في أوروبا )وهو المؤشر االرشادى السعار النفط الخام( واالتحاد السوفييتي 
السابق )باستثناء روسيا( خاصة أوكرانيا، إلى أن يصبح المنتجون في كلتا هاتين المنطقتين من المنتجين الهامشيين واستعاد 
الهامشيون  المنتجون  التي يتكبدها  للغاز  الفعلية  العالمية. ولما كانت األسعار  ميناء البحر األسود مكانته في تحديد األسعار 
مرتبطة بأسعار النفط الخام، فإن أي تذبذب في أسعار النفط من الطبيعي أن تؤثر على منحنى التكلفة العالمية وتحدد بالتالي 

حركة األسعار.

وخالل الفترة بين االعوام 2004-2008، أدى النمو االقتصادي والسكاني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أسواق الدول 
الناشئة والتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي خاصة في الواليات المتحدة ودول أمريكا الالتينية إلى ارتفاع كبير في تكاليف 
الطاقة والطلب العالمي على الحبوب، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار اليوريا لتبلغ 350 دوالر/طن في عام 2007 واستمر 
ارتفاع هذه األسعار خالل النصف األول من عام 2008 لتبلغ الذروة عند 820 دوالر/طن بعد أن قامت الصين بزيادة تعريفة 

الصادرات إلى %185.

تداعيات األزمة المالية العالمية

أدى تفاقم األزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008 إلى تحول كبير في الدورة العالمية للسلع األساسية، حيث 
النفط  الركود االقتصادي وعمقه وانخفضت أسعار  المخاوف من طول مدة  السلع وتزايدت  المضاربون من أسواق هذه  خرج 
والسلع الغذائية واألسمدة بما يتراوح بين 65-70% في الربع الرابع من عام 2008 من مستويات الذروة التي بلغتها في يوليو 
2008. وانخفض سعر اليوريا في الشرق األوسط إلى 220 دوالر/طن في ديسمبر 2008 من الذروة التي بلغها في أغسطس 

وكانت 820 دوالر/طن.

العرض  مراكز  على  أثره  الخام  المواد  وتكاليف  األساسية  السلع  أسعار  في  والسريع  الكبير  والتصحيح  االئتمان  لندرة  وكان 
العالمية، حيث هرع المنتجون والتجار للحصول على تدفقات نقدية وتخفيض المخزون عالى التكلفة الذي تراكم خالل النصف 
األول من عام 2008. كما أدى أيضا التصحيح الكبير في أسعار الحبوب إلى زيادة الضغوط على ربحية المزارعين وكبحت من 
المزاج العام في األسواق مع قرب حلول الموسم الزراعي لعام 2009. وتفيد آخر بيانات صناعة األسمدة إلى أن الطلب على 
األسمدة انخفض بمعدل سنوي 20-22% في النصف الثاني من عام 2008 عقب موجة اإلفراج عن المخزون في كافة أرجاء 

العالم وانتظار الدول المستوردة الرئيسية ترقبا النخفاض األسعار.
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شكل 26: أسعار اليوريا مقابل أسعار الحبوب

دوالر للطن، مالم يذكر غير ذلك

المصدر: بلومبرج

أدى االنهيار الكبير في األسعار العالمية إلى إغالق 10% على األقل من الطاقات اإلنتاجية العالمية لليوريا في الربع الرابع 
من عام 2008 مع تخلف األسعار وعجزها عن تغطية التكاليف النقدية المتغيرة للمنتجين الهامشيين في العالم. وتفيد تقديرات 
الصين( أصبحت معطلة،  )باستبعاد  العالمية  اإلنتاجية  الطاقة  مليون طن سنويا من  أن 12  إلى  )فرتيكون(  العالميين  الخبراء 
منها 8 مليون طن سنويا من المقرر إغالقها بصفة دائمة. وفي الصين، تقدر الطاقة اإلنتاجية العاطلة بـ 10 مليون طن سنويا. 
وكانت خسائر الطاقة اإلنتاجية أكبر في األمونيا، حيث تم إغالق مؤقت لحوالي 21 مليون طن سنويا وهو أكبر من حجم التجارة 

العالمية في عام 2007 )حوالى 18 مليون طن سنويا(.

توقعات عام 2009: خروج أسعار اليوريا من مرحلة االنخفاض إلى الحد األدنى

كان إلغالق الطاقات اإلنتاجية وفرض تعريفة صادرات بنسبة 110% في الصين في فبراير2008 أثره في تحسن معتدل في 
األسعار في أوائل عام 2009 حيث بلغ سعر الشرق األوسط 280 دوالر/طن، بارتفاع 27% عن متوسط األسعار في ديسمبر 
2008. وقد حددت صادرات الصين إلى حد كبير مستوى األسعار العالمية، حيث كانت الزيادة الكبيرة في تعريفة الصادرات 
على  الطلب  زاد  ما  وإذا   .2008 عام  في  لليوريا  العالمية  لألسعار  المصطنع  االرتفاع  وراء  الرئيسية  األسباب  أحد  الصينية 
الواردات من آسيا –خاصة الهند- عن العرض من الدول المصدرة الكبيرة في الشرق األوسط ودول االتحاد السوفييتي السابق، 

فإن الطلب على صادرات الصين من اليوريا سيرتفع، وبالتالي ترتفع األسعار العالمية لتتواءم مع تعريفة الصادرات. 

وقد أدى ارتفاع تعريفة الصادرات في الصين إلى 185% في أغسطس 2008، إلى زيادة األسعار العالمية إلى 820 دوالر/طن 
من 400 دوالر/طن. وبافتراض أن السعر الحالي محليا في الصين هو 250 دوالر/طن، فإن تعريفة الصادرات البالغة %110 
تجعل األسعار العالمية 550 دوالر/طن في مارس-يونيو 2009، بعدها تنخفض تعريفة الصادرات الصينية إلى 10%. والسؤال 

اآلن هو هل سيرتفع الطلب بالدرجة التي تسمح بانتعاش األسعار على غرار ما حدث في عام 2008؟
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شكل 27: تعريفة الصادرات الصينية وأسعار اليوريا

نسبة مئوية لتعريفة الصادرات )الجانب االيسر(، دوالر للطن )الجانب االيمن(

المصادر: بلومبرج والمجموعة المالية-هيرميس

نعتقد أن بداية موسم رش األسمدة في الربيع في النصف الشمالي من الكرة األرضية والتراجع الكبير في العرض العالمي سوف 
يؤدي إلى زيادة أسعار اليوريا وهوامش الربح، إال أننا نعتقد أيضا أنه ليس من المرجح حدوث انتعاش كبير في األسعار، وهذا 
يرجع لألسباب التالية: 1- زيادة المخزون نسبيا لدى الموردين مما يزيد من القوة التسعيرية للمستوردين بما يجعلهم يسيطرون 
على وارداتهم بطريقة ال تؤدي إلى ارتفاع األسعار. 2- غياب خطوط االئتمان المتاحة للمنتجين والتجار مما يضيف من قدرتهم 
على الدخول في التزامات اتفاقيات طويلة األجل. 3- التذبذب الكبير في أسعار النفط والحبوب مما أدى إلى عدم وضوح الرؤيا 
بخصوص مستويات الطلب في عام 2009. وال نتوقع ارتفاعات كبيرة في األسعار، ونعتقد أن الصادرات الصينية سوف تنخفض 

كثيرا في عام 2009.

تشير تقديرات IFA إلى أن الطلب على النيتروجين سيرتفع بنسبة 2% في عام 2009 مع الموسم السنوي لرش األسمدة، على 
تقديرات  بنسبة 5%. وفي   Potash البوتاس  الطلب على  بنسبة 4% وانخفاض  المتوقع انخفاضه  الفوسفات  الطلب على  عكس 
فيرتيكون أن الطلب العالمي على اليوريا سيتباطأ إلى 1.8% في عام 2008 من متوسط 2.8% في السنوات الخمس األخيرة. 
ونعتقد أن تداعيات التصحيح الكبير في أسعار النفط وأثر ذلك على الطلب على الوقود الحيوي )خاصة في الواليات المتحدة( 
وأيضا تداعيات الركود العالمي على استهالك البروتين في آسيا كلها من العوامل التي أسهمت بشدة في انخفاض الطلب على 
للمعدل  تقديراتها ثالث مرات  برفع   USDA قامت  التوقعات. وقد  في  التحفظ  يستلزم  مما  الماضية  القليلة  الحبوب في األشهر 

العالمي للمخزون/االستخدام للحبوب في األشهر القليلة الماضية لتصبح 19% في فبراير 2009 من 15% في مايو 2008.

ولما كانت أسعار النفط تتراوح بين 45-50 دوالر/برميل، فإن تقديراتنا تشير إلى أن تكلفة اإلنتاج في أوروبا سوف تنخفض 
التكلفة  للمنتجين من ذوي  ميناء يوجني، وهذا سيتيح  أقل 5-10% من سعر  اليوريا، أي  بين 225-240 دوالر/طن  لتتراوح 
المرتفعة تحقيق هوامش ربح مقبولة. ويرجع إغالق الطاقات اإلنتاجية مؤخرا إلى ارتباط أسعار الغاز الطبيعي في عقود أوروبا 
الغربية بمتوسط أسعار خام النفط في الربعين الثالث والرابع من عام 2008 وهو المتوسط الذي يرتفع بنسبة 49% عن السعر 

الحالي لخام برنت. ونتوقع أن يبلغ متوسط أسعار اليوريا 280 دوالر/طن في عام 2009.

ونعتقد أن األسمدة النيتروجينية ستكون أولى السلع المستفيدة من أي ارتفاع في دورة السلع األساسية. وسوف يؤدي انخفاض 
الطلب في عام 2009 على الحبوب الذي يرجع إما النخفاض تطبيقات الوقود الحيوي أو لضعف الطلب على السلع الغذائية في 
آسيا إلى نمو قوي للطلب في عام 2010 واألعوام التالية. ولم تكن هناك عادة عالقة ارتباطية بين استهالك الحبوب والناتج المحلي 

اإلجمالي العالمي. وكل انخفاض في االستهالك في أي عام، عادة بسبب مؤثرات المخزون، يليه نمو قوي في العام التالي له.
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العوامل األساسية للطلب في األجل طويلة تظل قوية

نعتقد أن العوامل األساسية للطلب في األجل الطويل في صناعة األسمدة العالمية، خاصة النيتروجين، تتسم بالقوة حيث أن 
مخزون الحبوب، وإن كان قد تحسن قليال، ال يزال أقل من المتوسط التاريخي له. وال زالت أسعار الحبوب مرتفعة، حتى بعد 
التصحيح الكبير، مما يسمح للمزارعين بتحقيق ربحية. ومع استمرار معدالت النمو السكاني في العالم وثبات األراضي الصالحة 

للزراعة نسبيا، فإن من الضروري تحقيق تحسن مطرد في المحاصيل الزراعية لضمان األمن الغذائي في العالم.

شكل 29: االستهالك واإلنتاج العالمي لليوريا شكل 28: معدل مخزون الحبوب/االستخدام    

المصدر:  ادارة الزراعة فى الواليات المتحدة                   المصدر: ادارة الزراعة فى الواليات المتحدة

وحتى مع االنخفاض األخير في أسعار الحبوب، فإن أرباح المزارعين لآلكر ال زالت قوية مقارنة بالسنوات الماضية. وطبقا 
لمنظمة األغذية والزراعة، فإن المزارعين اآلن يعتمدون تماما على الدعم الحكومي والذي كان منذ عامين فقط ضروري لتحقيق 
أرباح. ويخضع القطاع الزراعي في كل من الصين والهند لضوابط حكومية صارمة والتي تحدد سنويا مستوى اإلنتاج المستهدف 
بصرف النظر عن الحوافز االقتصادية. ومع زيادة المخاوف بشأن اإلمدادات الغذائية، فإننا نعتقد أنه ليس من المرجح أن تغير 
الحكومات سياساتها الرامية إلى زيادة الناتج بتحسين المحاصيل. وطبقا لتقديرات USDA، فإن توقعات الربحية للحبوب ال زالت 
قوية في عام 2009، إذ أن الحبوب تستلزم تطبيقات مرتفعة للنتروجين أكثر من المحاصيل األخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن 
ارتفاع أرباح الذرة عن الصويا والقمح تتقلص نظرا للتصحيح الكبير في أسعار الذرة. وحسب متوسط تكلفة المزارعين في عام 
2009، فإن تقديراتنا تشير إلى أن سعر التعادل للذرة هو 3.6 دوالر/البوشل وهو أقل من السعر المرجعي البالغ 4.1 دوالر/البوشل 

كما يقل كثيرا عن أسعار عقود ديسمبر البالغة 4.3 دوالر/البوشل.

شكل 30: الربحية بحسب الحبوب

دوالر لكل فدان

 المصدر: ادارة الزراعة فى الواليات المتحدة
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االنخفاض المحتمل في تطبيقات الوقود الحيوي في الواليات المتحدة لن يكون مدمرا

أدى التصحيح الكبير في أسعار النفط والذرة إلى مخاوف كبيرة تجاه التزام الواليات المتحدة بتطبيقات الوقود الحيوي وبالذات 
الميثانول القائم على الذرة وذلك لالنخفاض الكبير في هوامش أرباح المنتجين في الواليات المتحدة. ومن منظور اقتصادي، 
فإن صناعة اإليثانول الحيوي في الواليات المتحدة لن تكون قادرة على االستمرار، فإنتاج الميثانول من الذرة أقل كفاءة كثيرا 

وأعلى تكلفة عن زيوت الحبوب، كما في أوروبا، أو قصب السكر، كما في البرازيل.

وتشير تقديرات USDA إلى أن اإلنتاج العالمي من الذرة كان 791 مليون طن في عام 2008، أسهمت فيه الواليات المتحدة 
بحوالي 331 مليون طن أو 42% من اإلنتاج العالمي. كما تشير هذه التقديرات إلى أن حجم إنتاج الذرة الموجه إلنتاج الميثانول 
بلغ حوالي 100 مليون طن في عام 2008 أو 30% من إنتاج الذرة في الواليات المتحدة و13% من إجمالي اإلنتاج العالمي 
للذرة. وهذا يتجاوز متطلبات معايير الوقود المتجدد في الواليات المتحدة RFS البالغة 9 مليار جالون من اإليثانول في عام 2008 
ويستخدم حوالي 30% من الذرة المخصصة إلنتاج الميثانول كعلف للحيوان، وهذا يعني أن برنامج الوقود الحيوي األمريكي 
يسهم بحوالي 21% في اإلنتاج األمريكي للذرة و17% من إجمالي اإلنتاج األمريكي للحبوب و3% من إجمالي اإلنتاج العالمي 
للحبوب. ويقدر أن الطلب على الوقود الحيوي في الواليات المتحدة أسهم بحوالي 0.5% في الطلب العالمي على الحبوب بين 

.2008-2003

المزارعين  ربح  هوامش  على  الضغوط   -1 األسباب:  لهذه  التالية  األعوام  في  الذرة  من  المنتج  االيثانول  تباطؤ  المتوقع  ومن 
بعد تصحيح أسعار الحبوب والجازولين.  2- وضع الحكومة لحد أقصى لمتطلبات اإلنتاج السنوي بـ 15 مليار جالون بحلول 
عام 2016. وال نرجح أن تقوم الحكومة بالتراجع عن التزامها بالوقود الحيوي ألنها تشعر بالقلق تجاه أمن الطاقة في األجل 
الطويل، كما أنها تتخوف من أن تكون تكنولوجيا الميثانول المنتج من الذرة هي مجرد تكنولوجيا انتقالية ينتقل اإلنتاج بعدها 
إلى التطبيقات المتقدمة للوقود الحيوي مثل الخشب والمخلفات الزراعية والغذائية. ومع ذلك ستظل متطلبات معايير الوقود 
المتجدد RFS هي 11 مليار جالون في عام 2009 لتبلغ 15 مليار جالون بحلول عام 2016، وهذا يستلزم حوالي 100 مليون طن 

ذرة في عام 2009 و135 مليون طن في عام 2016.

شكل 31: الذرة المستخدمة إلنتاج الميثانول                          شكل 32: الطلب العالمي على الحبوب والذرة
                                                                                                                 المستخدمة لصناعة اإليثانول

مليون مكيال، مالم يذكر غير ذلك                                                                                                   الف طن، مالم يذكر غير ذلك

المصدر:  ادارة الزراعة فى الواليات المتحدة                    المصدر: ادارة الزراعة فى الواليات المتحدة

ونعتقد أن ديناميكيات السوق العالمية لن تتضرر إذا ما انتهى البرنامج األمريكي إلنتاج الميثانول من الذرة، ذلك أن إنتاج الذرة 
يمثل أقل من 3% من االستهالك العالمي من الحبوب. وتفيد تقديرات USDA أن الطلب على الحبوب سينمو بمعدل 3% ويسهم 
فيه الميثانول المصنع من الذرة بنسبة 0.5 نقطة مئوية فقط، وهو ال يؤثر على ديناميكيات العرض والطلب العالمي بدرجة كبيرة. 
بما  ينمو  للحبوب سيظل  العالمي  اإلنتاج  فإن  الذرة،  المصنع من  الميثانول  المتحدة على  الواليات  الطلب في  انتهى  ما  فإذا 

يتراوح بين 2-2.5% وهو معدل سريع ويفوق كثيرا متوسط النمو السنوي البالغ 1.5% منذ بداية العقد الحالي.
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الجدل حول العرض الجديد

كان متوسط معدالت االستخدام في أسواق اليوريا العالمية 86% خالل السنوات الخمس الماضية وهو تاريخيا مستوى مرتفع 
وذلك للطلب القوي في األسواق الناشئة. ومن المتوقع أن ينمو العرض في السنوات الثالث القادمة، على ضوء الطاقات اإلنتاجية 
الجديدة المعلنة، بمعدل سنوي مركب 4%، بحوالي 24 مليون طن سنويا طاقة إنتاجية جديدة من المقرر ظهورها بين 2009-
2012، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية العالمية إلى 205 مليون طن سنويا بحلول عام 2012، من 
169.7 مليون طن سنويا بين 2009-2012. ومن المقرر ظهور معظم الطاقة اإلنتاجية في آسيا، نظرا للنمو القوي لالقتصاديات 
المحلية والنمو السكاني، وأيضا في الشرق األوسط، وذلك للميزة التنافسية المطلقة لتكلفة المواد الخام األساسية في المنطقة. 
ومن المتوقع نمو الطلب العالمي بمعدل سنوي مركب 3.6% في نفس الفترة ليبلغ حوالي 162 مليون طن في عام 2012 من 
142.3 مليون طن في عام 2008. ونظريا، سيؤدي هذا إلى زيادة العرض عن الطلب لتنخفض معدالت االستخدام العالمية إلى 

79% بحلول عام 2012.

شكل 33: الطاقات اإلنتاجية ومعدالت االستخدام العالمية لليوريا

مليون طن سنويا، مالم يذكر غير ذلك

المصدر: فرتيكون
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أما على الصعيد العملي، فإن التوقعات الحالية للعرض مبالغ في أحجامها وفي تأثير الطاقات اإلنتاجية الجديدة على ديناميكيات 
العرض والطلب العالمي مبالغ فيها لسببين رئيسيين:

1- نتوقع إلغاء العديد من خطط التوسعات في الطاقات اإلنتاجية في آسيا، فحسب الخطط الحالية، هناك حوالي %73 
لليوريا المقررة بين 2009-2012 توجد في الصين وأسواق آسيوية أخرى تفتقد ميزة الكفاءة  من الطاقة اإلنتاجية الجديدة 
والمواد الخام األساسية. ونعتقد بشدة أن االنهيار الضخم في األسعار العالمية وعدم توافر مصادر لتمويل المشروعات سوف 
يضر بجدوى هذه المشروعات الجديدة وسيؤدي إلى موجة كبير من إلغاء أو تأجيل خطط التوسعات. وتستهدف معظم الطاقات 
اإلنتاجية الجديدة المخطط لها لتلبية متطلبات االستهالك المحلي ونعتقد أنه من المرجح بدرجة كبيرة أن الحكومات ستواصل 
فرض قيود على الصادرات نظرا للمخاوف بشأن كفاية العرض من السلع الغذائية والطاقة. وكانت صادرات آسيا عادة ما تأتي 
من الصين والتي مثلت79% من صادرات آسيا و15% من صادرات العالم في عام 2008. كما جاءت الصادرات أيضا، ولكن 
بدرجة اقل، من اندونيسيا وماليزيا وبنجالديش، وقد انخفضت أحجام الصادرات اآلسيوية نظرا لنمو االستهالك المحلي ولندرة 

إمدادات الغاز الطبيعي.

2- تتخلف التوسعات في الطاقات اإلنتاجية في الشرق األوسط عن الخطط الموضوعة. وطبقا للبيانات األخيرة للصناعة، 
فإن معظم الطاقات اإلنتاجية الجديدة الموجهة للتصدير في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا )20% من الطاقات اإلنتاجية 
الجديدة المقررة بين 2009-2012( تتخلف عن الخطط الموضوعة، األمر الذي يرجع جزئيا إلى تأخير عمليات اإلنشاءات 
والتأخير في تخصيص المواد الخام فضال عن عدم وضوح الرؤيا بشأن الظروف السائدة في األسواق العالمية. وقد تم تأجيل 
مشروع كبير في إيران NPC Pars2 )1 مليون طن سنويا( ومشروع في عمان SUICI مجموعة بهوان والبالغ 1.17 مليون طن سنويا، 
واللذين كان من المقرر ظهورهما بنهاية عام 2011، وكان التأجيل األول إلى منتصف عام 2008، ثم تأجل مرة ثانية إلى منتصف 
عام 2009. أما مشروع سافكو 5 )1.15 مليون طن سنويا( والذي كان من المقرر بدايته تجاريا في عام 2011، فلم يتم بعد 
مليون   1.27( بمصر  أجريوم  إلغاء مشروع  تم  كما  المنفذة،  للشركات  واإلنشاءات  والمشتريات  الهندسية  األعمال  عقود  منح 
طن سنويا( والذي كان من المقرر طرح إنتاجه بحلول عام 2010. وتمثل حاالت اإللغاء والتأجيل حوالي 80% من الطاقات 

اإلنتاجية الجديدة المقررة بين 2012-2009.

جدول 34 : جداول الطاقات اإلنتاجية الجديدة لليوريا في الشرق األوسط وما تم فيها

المصادر:  فرتيكون و تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

املنطقةالرشكة البلد
الطاقة 

األنتاجية
احلالةالتاريخ املخطط للبدء

حتت اإلنشاءنوفمرب 11552010أرزوسورفرت اجلزائر

تم إلغائها أكتوبر 12702010دمياط أجريوممرص 

حتت اإلنشاءنوفمرب 6352008دمياط موبكومرص 

تم تأجيلها حتى الربع األول من عام 2009سبتمرب 6602008کرمانشاهKPICإيران

حتت اإلنشاءيوليو 10732011مرودشتNPC-Shiraz Petrochemicalإيران

تم تأجيلها حتى الربع الثاين من عام 2009ديسمرب 10732007بندر أصوليةNPC-Pars 2إيران 

اليوجديوليو Dharki13002010أنجرو للكياموياتباكستان 

اليوجديوليو 4952009+صديق آبادفاتيام لألسمدةباكستان 

حتت اإلنشاءيناير 11552011أم سعيدقافكو 5قطر

عقود املقاوالت مل تربم بعديوليو 11552011اجلبيلسافكو 5السعودية

عقود املقاوالت مل تربم بعد1155الرويسفرتيل 2اإلمارات
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ترجيح استمرار القيود على الصادرات الصينية

تعد الصين من الدول المصدرة المتأرجحة في األسواق العالمية وهذا يؤثر بدرجة كبيرة على األسعار العالمية وذلك لوزن الصين 
الثقيل في ديناميكيات العرض والطلب العالمي. وقد بلغ إنتاج الصين 54 مليون طن يوريا في عام 2007، أو 38% من إجمالي 
اإلنتاج العالمي، بما يعني معدل استخدام بلغ 82% وهو مستوى مرتفع نظرا للكفاءة المنخفضة في الصين. وقد أدى ارتفاع 
األسعار العالمية إلى زيادة الصادرات الصينية بواقع أربع مرات في عام 2007 بحوالي 6 مليون طن، مما دفع بالحكومة الصينية 
لزيادة تعريفة الصادرات إلى 30% من يناير وحتى مارس و35% من أبريل حتى سبتمبر )موسم الذروة( و15% من أكتوبر وحتى 
ديسمبر )موسم الالذروة(. وقبل ذلك، كانت تعريفة الصادرات 30% من يناير حتى سبتمبر و15% من أكتوبر حتى ديسمبر. ومع 
الصادرات. ولذلك فرضت  تعريفة  ارتفاع  العالمية، مما عوض وأكثر  تواترا مع األسعار  الصادرات  الزيادة في  استمرت  ذلك، 
الحكومة ضريبة إضافية 100% من 20 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2008، ثم قامت بزيادتها إلى 185% في سبتمبر وإلى %175 
لباقي العام، وارتفعت أسعار الصادرات الصينية إلى 850 دوالر بفرض أن األسعار المحلية هي 300 دوالر للطن. وكان هذا أحد 

األسباب الرئيسية وراء االرتفاع المصطنع في األسعار العالمية لليوريا في الربع الثالث من عام 2008.

وحتى بعد حركة التصحيح الكبيرة في األسعار العالمية لألسمدة والطاقة، فإن الحكومة الصينية وضعت تعريفة صادرات في عام 
2009 تبلغ 110% في موسم الذروة والذي يمتد من أول فبراير حتى 30 يونيو ومن أول سبتمبر حتى 15 نوفمبر و10% أثناء فترة 
الالذروة. وهذا يعزز رأينا بأن الصين سوف تستمر في ضبط العرض المحلي للسلع األساسية واستهالك الفحم والذي تقوم عليه 
معظم الطاقة اإلنتاجية لليوريا الصينية، على الرغم من التصحيح الكبير في أسعار السلع األساسية. ونعتقد أن هذه التعريفات 
الرئيسي  المصدر  يعد  الذي  الفحم  استهالك  وتوفير  األسعار  انخفاض  واإلبقاء على  المحلي  االستهالك  تلبية  لضمان  وضعت 
للطاقة في الصين، وذلك مع تزايد المخاوف مؤخرا لمدى وفرة الفحم للوفاء باحتياجات استهالك البالد من الكهرباء. ولما كان 
من غير المتوقع زيادة إمدادات الفحم قبل عام 2010، فإنه ليس من المرجح أن تلغي الحكومة الصينية تعريفة الصادرات في 

السنوات الثالث القادمة، وبعدها من المحتمل أن تخفض هذه التعريفات، إال أنها لن تلغيها تماما.

ماذا لم استبعدنا الصين من المعادلة؟

ستظل الصادرات الصينية في األجل الطويل محدودة الرتفاع التكاليف والميزة التنافسية الضعيفة مقارنة بالطاقات اإلنتاجية 
في الشرق األوسط الموجهة للتصدير. وهذا يعني أن الطاقات اإلنتاجية الجديدة في الصين سوف تكون قاصرة على السوق 
المحلية، وليس من المرجح أن تؤثر تلك الطاقات على ديناميكيات الطلب. ونعتقد أن هذا سيؤدي إلى تكتل كبير في صناعة 
األسمدة في الصين، ولن ندهش إذا ما حدث إلغاء لمشروعات التوسع، ولن يكون االنخفاض المتوقع في معدالت االستخدام 
متجانسا بين الدول المصدرة الرئيسية، كما أنه لن يؤثر على األسعار العالمية بنفس القدر الذي حدث في الدورات السابقة. 
فإذا ما استبعدنا الصين من المعادلة، فإنه من المتوقع أن تظل معدالت االستخدام منخفضة، مما سيتيح الفرصة لبيئة تسعير 

قوية في السنوات الثالث القادمة.
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شكل 35: الطاقات اإلنتاجية ومعدالت االستخدام )باستبعاد الصين(

المصدر:  فرتيكون

أسعار اليوريا تظل مرتفعة

التكلفة المرتفعة في أوروبا  المنتجين من ذوي  نعتقد أيضا أن  أننا  اليوريا والنتروجين سيظل قويا، إال  نعتقد أن الطلب على 
والصين سيظلون متأرجحين، مما سيتيح الفرصة للتصحيح الذاتي لألسعار. وسوف يؤدي إغالق الطاقات اإلنتاجية للمنتجين 
الهامشيين مؤخرا واستمرار القيود على الصادرات الصينية على نحو ما هو مرجح وتأخير ظهور الطاقات اإلنتاجية في الشرق 
األوسط إلى استمرار الضغوط على األسواق العالمية لليوريا لقصور العرض بما يسمح بتكون بيئة تسعيرية قوية خالل الفترة 

التي نغطيها بتوقعاتنا.

وفي األجل الطويل، فإننا نعتقد أن المنتجين الهامشيين سيظلون هم الجهة التي تحدد الحد األدنى لألسعار. ويشير نموذجنا 
للتحليل إلى على الرغم من تنامي قوة الدول المصدرة وذات التكلفة المنخفضة في الشرق األوسط، إال انه سيكون ثمة حاجة 
إلى المنتجين الهامشيين لملء الفجوة بين العرض والطلب. وتتوقع هيئة CMAI أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سوف تستمر 
في ارتفاعها عن الواليات المتحدة تأسيسا على سعر للنفط في األجل الطويل يبلغ 65 دوالر/برميل. وبهذا المستوى، فإننا نتوقع 

أن يكون الحد األدنى لسعر األمونيا 280 دوالر/طن واليوريا 350 دوالر/طن.

المستفيد األكبر هو المنتجون في الشرق األوسط

تعد الميزة التنافسية للتكلفة التي يتمتع بها منتجو الشرق األوسط، ومنهم شركة سافكو، ال نظير لها وذلك لقربهم من المصادر 
الرخيصة للغاز الطبيعي. ومع الثبات النسبي في هيكل التكلفة، فإن كل دوالر زيادة في سعر اليوريا يصب مباشرة في أرباحهم. 
وبفرض أن سعر الغاز الطبيعي سيكون 1.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإننا نتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة الغاز 
الطبيعي للمنتجين في الشرق األوسط 38 دوالر/طن وهذا يمثل حوالي 58% من إجمالي تكاليف اإلنتاج التي تقدر بـ 65 دوالر/
طن مع استبعاد تكلفة الشحن والتعبئة، وهذا على عكس التكلفة المرتفعة لدى المنتجين في دول الغرب، حيث أسعار الغاز 

الطبيعي محررة مثل الواليات المتحدة أو مرتبطة بأسعار خام النفط مثل االتحاد األوروبي.

ومن المرجح أن تزداد الميزة التنافسية للتكلفة التي يتمتع بها منتجو الشرق األوسط حيث أن أقرب المنافسين لهم، وهم منتجو 
يبلغ حاليا 1.45 دوالر/مليون وحدة حرارية  الطبيعي في روسيا  فالغاز  يواجهون تحديات كبيرة.  السابق،  السوفييتي  االتحاد 
بريطانية، إال أنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 26% في عام 2009 و25% في عام 2010 وبعدها يتم تحرير األسعار محليا. ومن 
المنتجين  التكلفة على  إلى زيادة  الطبيعي  الغاز  بين روسيا وأوكرانيا حول أسعار وإمدادات  النزاع األخير  المتوقع أن يؤدي 

العالميين، وهذا سيكون في صالح المنتجين في الشرق األوسط أمثال شركة سافكو.

وقد اتفقت روسيا وأوكرانيا مؤخرا على حصول أوكرانيا على الغاز الطبيعي بانخفاض 20% عن األسعار ألوروبا الغربية وبداية 
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من عام 2010 سوف تتحول كل من روسيا وأوكرانيا إلى تطبيق المعادلة األوروبية في التسعير. وبفرض أن سعر النفط في األجل 
الطويل 65 دوالر/برميل فإن تقديراتنا تشير إلى أن الغاز الطبيعي لمنتجي األسمدة في أوكرانيا سيتراوح بين 9.5-10 دوالر/
مليون وحدة حرارية بريطانية، وهذا سيؤدي إلى تحول هيكلي في اقتصاديات المصدرين األوكرانيين من اليوريا لينضموا إلى 

المنتجين الهامشيين في العالم.

شكل 36 : منحنى تكلفة المنتجين الكبار في عام 2009
 بالدوالر االمريكى )المحور االفقى(، مليون طن سنويا للطاقة التراكمية )المحور الرأسى(

المصادر: فرتيكون وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس
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 الرشق  األوسط
وشامل أفريقيا
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اإلفصاحات

المالية والشركات موضع  الشخصية بخصوص األوراق  آرائنا  بدقة  الوثيقة تعكس  الواردة في هذه  أن اآلراء  الدين وريتا جندي  نشهد نحن أحمد شمس 
الدراسة في هذا التقرير. كما نشهد بأنه ليس لنا أو ألزواجنا أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتنا »إذا وجد« أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق المالية 

المقيدة في  بورصة األوراق المالية - تداول فى المملكة العربية السعودية. 

ويمكن  التقرير.  هذا  في  التحليل  موضع  المالية  األوراق  من  أى  لها التمتلك  التابعة  الفروع  من  أي  أو  بأنها  القابضة  المالية-هيرميس  المجموعة  تشهد 
التقرير.  هذا  في  الواردة  المالية  األوراق  إمتالك  حق  ثالثة،  أطراف  لصالح  فروعها  بواسطة  أو  المالية-هيرميس  المجموعة  بواسطة  تدار  التي  للصناديق 
وللمجموعة المالية-هيرميس حق إمتالك أسهم في صندوق أو أكثر من الصناديق المشار إليها أو التي تدار بواسطة أطراف ثالثة. ويحق لواضعي هذا التقرير 
إمتالك أسهم في الصناديق المتاحة للجمهور والتي تستثمر في األوراق المالية الواردة في التقرير كجزء من محفظة متنوعة، بحيث ال تكون هذه الصناديق 

خاضعة إلشرافهم.

وقد يكون قسم الترويج وتغطية االكتتاب في المجموعة المالية-هيرميس بصدد تحصيل أو تنفيذ أتعاب لقاء خدمات تم تقديمها للشركات موضع هذا التقرير 
أو وردت فيه.

إبراء الذمة

التوصيات االستثمارية التي تقترحها أو تقدرها المجموعة المالية ـ هيرميس، تدخل في االعتبار كال من المخاطر والمردودات المتوقعة. وقد أسسنا تقديرنا 
القيم  التوقعات المستقبلية للشركة بعد حساب المخاطر المتوقعة. وقد قمنا بدراسة متعمقة ومكثفة للتوصل إلى التوصيات وتقديرات  للقيمة العادلة على 
العادلة للشركة أو الشركات الواردة في هذا التقرير. وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر ترى المجموعة 
المالية ـ هيرميس أنها جديرة بالثقة، إال أننا ال نضمن دقتها حيث أن مثل هذه المعلومات قد تكون مختصرة أو غير كاملة. وعلى قراء هذا التقرير إدراك 
أن التقديرات المالية وتقديرات القيم العادلة والبيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق. إن كل اآلراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تمثل 
حكمنا حتى تاريخه، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار. وقد تم إعداد هذه الدراسة بغرض التوزيع العام وتستهدف أغراض توفير المعلومات فقط، حيث 
إنها ال تستهدف تقديم مشورة شراء أو بيع أي ورقة مالية، فهي ليست مصممة خصيصا ألهداف استثمارية أو مالية أو تلبية احتياجات أي من األشخاص 
الذين يقرأون هذا التقرير. وننصح األشخاص الذين ينوون استثمار أموالهم بالحصول على المشورة المالية لمعرفة مدى مالءمة االستثمار المقدمون عليه مع 

احتياجاتهم. وال ُيسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون موافقة مسبقة من المجموعة المالية ـ هيرميس.


