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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

في عدد من   -انطالقا من مدينة جدة-، وتعمل 0191تأسست مجموعة صافوال في عام 

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تدير صافوال أعمالها من خالل قطاعييين أسياسييييين 

هما األغذية والتجزئة، يشمل قطاع األغيذيية مينيتيجيات لييوت اليطيعيام والسيمين والسي ير 

فرعا كما في نهاية سبتمبر الماضي من خيالل  400والم رونة، بينما يشغل قطاع التجزئة 

شركة بنده للتجزئة والتي تعمل في الممل ة العربية السعودية ودبي ومصر، كما تميتيلي  

المجموعة استثمارات جوهرية في عدد من الشركات المدرجة وشركات اليتيطيويير اليعيقيار  

وبعض الصناديق االستثمارية والتي تم تصينيييفيهيا مين قيبيل اليميجيميوعية ضيمين قيطياع 

 االستثمار.

ميليييوي رييال  091، حيقيقيت صيافيوال ربييي  صيافيييا بيلي  6102خالل الربع الثالث من عام 

% 21، بينما تراجعت أرباح اليتيسيعية أشيهير 6102% عن الربع الثالث من عام 11بانخفاض 

مليوي ريال جراء انخفاض اجمالي الربح وارتفاع مصروفات التشغيييل واليتيميوييل  201إلى 

وخسائر الشركة المتيدة للس ر، كما تضمنت التسعة أشهر المقابلة م سب رأسمالي بل  

 مليوي ريال من بيع قطاع البالستي .  622

ميليييوي رييال، حيييث سيجيل   18,760% مسجلة 1.2تراجعت ايرادات التسعة شهور بنسبة 

ميليييوي رييال عيليى  10,320مليييوي رييال و  8,640قطاعا األغذية والتجزئة ايرادات بلغت 

% 01% جراء انخفاض ميبيييعيات اليزييوت بيي 4.0التوالي ، وبذل  تراجعت ايرادات األغذية 

%، 6.2% من مبيعات قطاع األغذية، بينما ارتفعت مبيعيات اليتيجيزئية 29.2والتى ش لت 

ميليييوي رييال فيي  441مليوي ريال مقيابيل  461كما بلغت األرباح الصافية لقطاع األغذية 

مليوي ريال ميقيابيل  611الفترة المقارنة العام الماضي، وحقق قطاع التجزئة خسائر بلغت 

مليوي ريال في الفترة المقابلة، جغرافًيا، مثلت اليميميلي ية اليعيربييية  001أرباح صافية تبل  

% عيليى اليتيواليي، وارتيفيعيت 1.1% و 01.0% يليها ايراي ومصر بنيسيبية 96السعودية 

% 4.19% في ايراي وانخفضت 1.1% بينما تراجعت 1.6ايرادات الشركة داخل السعودية 

 في مصر.

على الرغم من التوسعات ال بيرة في قطاع التجزئة داخل الممل ة خالل الثالث األعوام 

سوبر  6ميل بندتي )الميالت الصغيرة( و  010الماضية، قامت شركة صافوال بغلق  

، بينما تم افتتاح ميل واحد لبندتي وذل  6102ماركت خالل أول تسعة شهور في عام 

 فرعا لبندتي خالل العام الماضي بأكمله. 02في الربع األول، جدير بالذكر أي بندة أغلقت 

ومستقبال، فإننا نعتقد أي استراتيجية اإلدارة ستنطو  على  النقاط التالية )أ( ليادة اليييذر 

في التوسع في شب ة التجزئة في  ظل عمليات االغالق العديدة ليميييالت بينيدتيي خيالل 

، والنمو المصاحب في ت لفة المبيعات. نعتقد أي عدم مسياييرة حيركية السيوق 6102عام 

والتسرع غير المدروس في ليادة منافذ الشركة  قد ينتج عنه تأثيرا ملموسا بالسلب عيليى 

نتائج الشركة، )ب( السعي لخفض نفقات التشغيل للت يف مع ارتفاع مستوى المينيافسية 

في السوق، )ج( العمل على استغالل األسعار المواتية للسلع الزراعية العالمية ليتيييقيييق 

أقصى قدر من هوامش الربيية، )د( السعي ليزييادة اليتي ياميل بييين وحيدات اليميجيميوعية، 

 إضافة منتجات جديدة عالية الربيية وليادة العالمات التجارية الخاصة للشركة.

ريال للسهم مع األخذ في  40ريال للسهم إلى  41.1نخفض تقيمنا لسهم الشركة من 

االعتبار تغيرات أسعار الصرف في عدد من البلداي التي تعمل بها الشركة وارتفاع 

 مصروفات التشغيل في الشركة وليادة إغالق ميالت بندتي.
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 حياد التوصية
 40.11 القيمة العادلة )ريال(

 11.21 )ريال( 6102ديسمبر  0السعر كما في 

 %1.1 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2050 رمز تداول

 57.25 أسبوع )ريال( 26أعلى سعر لي 

 27.80 أسبوع )ريال( 26أدنى سعر لي 

 -20.6% التغير من أول العام

 758 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لي 

 21,194 الرسملة السوقية )مليوي ريال(

 5,652 الرسملة السوقية )مليوي دوالر(

 534 األسهم المصدرة )مليوي سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 11.23% شركة أصيلة لالستثمار

 10.23% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8.21% عبدالله ميمد عبدالله الربيعة

 8.21% شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

 6.36% شركة المهيدب القابضة

 6104A 6102A 6102E 6109F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 1.12 01.19 1.61 2.21 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والزكاة واالهالك

 1.11 1.10 1.99 1.92 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 66.21 14.96 00.11 01.61 مضاعف الربيية 

%2.2 العائد على التوليع   2.1%  6.2%  6.1%  

 0.12 6.16 6.10 6.01 مضاعف القيمة الدفترية 

 1.14 1.14 1.11 1.11 السعر / المبيعات 

 1.92 1.91 1.16 0.10 النسبة الجارية لألصول 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبياث البالد المالية
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 المصدر: تداول

   تداول, مجموعة صافوال,صندوق النقد الدولي، ولارة الزراعة األمري ية,                                                            المصادر: 

   Economist Intelligence Unit (EIU)البن  الدولي, بلومبيرج،           .  

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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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

 نبذة عن الشركة
مجموعة صافوال هي إحدى الشركات  الرائدة في الممل ة العربية السعودية ومينيطيقية الشيرق األوسيط وشيميال أفيرييقيييا، تيم 

 ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، تعمل صافوال من خالل قطاعين أساسيين:  0191تأسيس الشركة في عام 

  :يتمثل نشاطه في إنتاج وتسويق ليوت الطعام والسمن النباتي وصناعة الس ر والم رونة وييعيميل اليقيطياع قطاع األغذية

دول )الممل ة العربية السعودية، إيراي، مصر، تركيا، المغرب، الجزائر، السوداي(، ويتم تسويق منتجيات اليقيطياع فيي  9في 

 دولة حول العالم. 11

  :يشغل سلسلة من المراكز التجارية من خالل شركة بنده للتجزئة )الشركة العزيزية المتيدة سابقًا( وتيديير شيبي ية قطاع التجزئة

من الهايبر ماركت والسوبر ماركت باإلضافة إلى المتاجر الصغيرة )بندتي( في  الممل ة العربيية السيعيوديية وهياييبير مياركيت 

وتعمل شيركية بيانيدا فيي أكيثير ، 6102في مدينة دبي  كما افتتيت أول سوبر ماركت لها في مصر في الربع األخير من عام 

 مدينة داخل الممل ة. 41من 

وبعيدًا عن القطاعين الرئيسيين، تمتل  المجموعة حصص استثمارية رئيسية في عدد من الشركات المدرجة في السوق اليميالييية 

السعودية وشركات التطوير العقار  باإلضافة إلى بعض الصناديق االستثمارية. والتي تم تصنيفها من قبل الميجيميوعية ضيمين 

 قطاع االستثمار. 

 الجدول التالي يمثل القطاعات الرئيسية والشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرل أنشطتها باإلضافة إلى دولة التأسيس:

 

مليار ريال ليقيطياع اليتيجيزئية.    01.2مليار ريال مقابل  01.0، من قطاع األغذية  نيو 6102بلغت ايرادات مجموعة صافوال خالل عام 

 210% أ  ميا ييعيادل 20.6% إليى 42.1مين  6102و  6104من جهة أخرى، نمت حصة  قطاع التجزئة من االيرادات بين عامي 

 نقطة أساس. 262نقطة أساس، بينما تراجع قطاع األغذية خالل نفس الفترة بنيو 

ألف موظف، وبل  عيدد اليعياميلييين فيي  10، بل  حجم القوة العاملة للمجموعة نيو 6102ووفقا للتقرير السنو  للشركة عن عام 

%، بينما بل  عدد اليعياميلييين فيي 11ألف موظف سعود  بنسبة توطين تصل إلى  9.6ألف موظف منهم نيو  64قطاع التجزئة 

ألف موظف داخل الممل ة العربية السعودية، وبيليغيت نسيبية اليتيوطييين داخيل  0.09ألف موظف منهم  2.16قطاع األغذية نيو 

 %.44.2قطاع األغذية في الممل ة نيو 

 

 

 

 

 

تدير صافوال أعمالها من 

خالل قطاعين أساسيين 

 هما األغذية والتجزئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمتل  المجموعة حصص 

استثمارية رئيسية في عدد 

من الشركات المدرجة في 

السوق المالية السعودية 

 وشركات التطوير العقار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بل  حجم القوة العاملة 

ألف  10للمجموعة نيو 

 موظف

 

 

 

 

اجمالي  دول التواجد األنشطة الرئيسية دولة التأسيس الشركة/ القطاع
 رأس المال المل ية

 قطاع األغذية

الممل ة العربية  شركة صافوال لالغذية
 السعودية

االغذية )ليوت الطعام والس ر 
 والم رونة(

شركة قابضة تدير االستثمارات في قطاع 
األغذية في الممل ة العربية السعودية 

 وخارجها
011% مليار ريال  6.6   

الممل ة العربية  شركة عافية الدولية
الممل ة العربية السعودية والخليج ومصر  ليوت الطعام والدهوي السعودية

%12.01 وإيراي وتركيا واألردي مليوي ريال  211.1   

أغذية شركة صافوال لألسواق 
 الناشئة

الجزر العذراء 
%12.41 الجزائر، السوداي، المغرب ليوت الطعام البريطانية مليوي ريال  011.1   

الممل ة العربية  شركة المتيدة للس ر
 السعودية

قصب الس ر وبنجر الس ر 
%94.41 الممل ة العربية السعودية, مصر وم سبات الن هة مليوي ريال  112.1   

%011 مصر الم رونة مصر شركة المل ة للصناعات الغذائية مليوي جنيه  621.1   

%011 مصر إنتاج الم رونة مصر شركة الفراشة للصناعات الغذائية مليوي جنيه  61.1   

الممل ة العربية   الشركة الدولية للصناعات الغذائية
مليوي ريال 11 75% الممل ة العربية السعودية السمن والدهوي النباتية السعودية  

 قطاع التجزئة

شركة بنده للتجزئة )سابقا شركة 
 العزيزية بنده المتيدة(

الممل ة العربية 
الممل ة العربية السعودية واإلمارات  التجزئة  السعودية

%10 العربية المتيدة )دبي( ومصر مليار ريال  0.42   

استثمارات ال تديرها المجموعة -قطاع االستثمارات   

الممل ة العربية  شركة هرفي للخدمات الغذائية
 السعودية

االغذية ومطاعم الوجبات 
 السريعة

الممل ة العربية السعودية وبعض دول 
%41 مجلس التعاوي الخليجي مليوي ريال  426.1   

الممل ة العربية  شركة المراعي
%12.2 الممل ة العربية السعودية المنتجات الغذائية الطالجة السعودية مليار ريال  2.1   

الممل ة العربية  شركة كناي الدولية
%61.1 الممل ة العربية السعودية التطوير العقار  السعودية مليار ريال  0.9   

الممل ة العربية  شركة مدينة المعرفة االقتصادية
%00.2 الممل ة العربية السعودية التطوير العقار  السعودية مليار ريال  1.4   

%2.1 االردي التطوير العقار  االردي شركة تعمير االردنية القابضة دينار اردني 12.4   

الممل ة العربية  شركة دار التملي 
%2.1 الممل ة العربية السعودية التطوير العقار  السعودية مليار ريال  0.1   

 المصدر: مجموعة صافوال



 6102ديسمبر  4

3  

SAVOLA AB - 2050.SE 

 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

  

 

 

 

بلغت ايرادات مجموعة 

صافوال من قطاع األغذية 

 01.0نيو  6102خالل عام 

مليار  01.2مليار ريال مقابل 

 ريال لقطاع التجزئة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمت إيرادات المجموعة من 

قطاع التجزئة  ما بين عامي 

% 42.1من  6102و  6104

% أ  ما يعادل 20.6إلى 

نقطة أساس، بينما  210

تراجع قطاع األغذية خالل 

 262نفس الفترة بنيو 

 نقطة أساس.

 

 

االستثمارات  البالستي  التجزئة األغذية قطاعات أعمال صافوال )مليوي ريال(
 المجموع االستبعادات واألنشطة األخرى

 2015       

صافي -ممتل ات ومصانع ومعدات   3,411 3,885 - 610 - 7,907 

 9,721 - 8,530 - 339 852 موجودات غير متداولة أخرى

صافي -االيرادات   13,112 13,533 - 145 (364) 26,425 

 1,792 (15) 972 - 146 688 صافي الدخل

 2014       

صافي -ممتل ات ومصانع ومعدات   3,261 2,983 - 511 - 6,756 

 9,408 - 8,280 - 323 806 موجودات غير متداولة أخرى

صافي -االيرادات   14,592 12,204 - 127 (336) 26,588 

 2,072 (28) 938 50 503 610 صافي الدخل

 األرباح الصافية الفصلية )مليون ريال( والعائد على المبيعات المبيعات الفصلية )مليون ريال(

 دخل االستثمار الفصلي )مليون ريال( هامش الربح التشغيلي الفصلي )%(

القطاع  
 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 )مليوي ريال(

            االيرادات 

 2,717  3,103  2,820  3,121  2,827  4,077  3,087  3,672  3,337  4,120  3,464 األغذية

 3,175  3,874  3,271  3,467  3,092  3,782  3,192  3,235  2,868  3,283  2,818 التجزئة

استثمارات 
 14  14  14  101  15  15  15  80  15  15  16 وأنشطة أخرى

 (59) (100) (81) (108) (57) (129) (70) (126) (70) (82) (58) االستبعادات

 5,847  6,890  6,023  6,580  5,877  7,745  6,224  6,860  6,150  7,337  6,241 المجموع

            صافي الدخل
 88  177  163 304  112  172  133  132  109  207  162 األغذية

 (131) (80) (21)  29  51  48  18  206  150  74  72 التجزئة

استثمارات 
 210  193  79  213  212  180  368  84  437  222  194 وأنشطة أخرى

 9 (2) (21)  3 (3) (4) (10) (2) (9) (7) (10) االستبعادات

 - -                -  0  0 - -  13  14  18  5 البالستي 

الشركة المتيدة 
 N/A (107) (42) (3) 6 (1) (38)  0  0 - - للس ر مصر*

 173  247  93  515  372  434  471  434  701  513  423 المجموع

 المصدر: مجموعة صافوال

 المصدر: مجموعة صافوال
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 المصدر: مجموعة صافوال

 011اليبيني   ميار*في مارس الماضي، توصلت صافوال التفاق مع البن  األوروبي إلعادة التعمير وبقية الشركاء في الشركة المصرية الميتيييدة ليليسي ير  عيليى اسيتيثي

ميليييوي دوالر أميريي يي ، وبينياءا عيليى ذلي ،  21مليوي دوالر نقدًا إلى رأسمال الشركة باإلضافة إلى رسملة اليقيرض اليبيالي   21مليوي دوالر في الشركة بضخ مبل  

ولهذا تم تغيير المعاملة المياسبية في مجموعة صافوال الستثمارها في الشركة إلى طريقة حقوق اليميلي ييية بيداًل مين % من رأسمال الشركة، 42.16سيتمل  البن  

خيل مين الشيركية اليدالتجميع ال امل للقوائم المالية، وإلى حين إصدار تل  األسهم، فإنه سيتم قيد حصة صافوال كأصول ومطلوبات ميتفظ بها للبيع وقيييد صيافيي 

 بناء على ذل . 6102. وتم إعادة تبويب بيانات التسعة األشهر األولى من عام باعتباره دخل من عمليات متوقفة
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 قطاع األغذية
ميليييار رييال وميبيييعيات  4.0مليار ريال ومبيعات السي ير  1.21، مبيعات ليوت الطعام  6102بلغت مبيعات مجموعة صافوال لعام 

، فيميا بيليغيت 6102مليار ريال في التسعة أشهر من عام  2.14مليوي ريال. بالمقابل بلغت مبيعات ليوت الطعام   269الم رونة 

 مليوي ريال على التوالي.   461مليار ريال و  6.19مبيعات الس ر والم رونة خالل نفس الفترة 
 ليوت الطعام والسمن النباتي 

ُتعد شركة صافوال لألغذية الشركة التي تدير قطاع األغذية بمجموعة صافوال,  حيث تمتل  وتيديير الشيركيات اليتيابيعية ومينيشي ت 

، 6102دولة حول العالم. بنهاية عام  11اإلنتاج في سبع دول  تغطي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يتم تسويقها فى 

مليوي طن متر . وفقًا ألخر األرقام المعلنة ليليشيركية  6.11وصلت الطاقة اإلنتاجية لمعامل تصفية ليوت الطعام فى المجموعة 

% فيي مينيطيقية دول 61% من سوق الزيوت في السعودية، و 21، استيوذت صافوال على 6104عن حصصها السوقية لعام 

% فيي 04% فيي اليجيزائير و 69% من الزيوت اليميعيبيأة فيي السيوداي، 12% في تركيا، 01% في االردي، 46الخليج العربي، 

 المغرب، وحصص قيادية في مصر وإيراي أيضا.

 الس ريات والميّليات

% والتي بدورها تعود ملي تيهيا إليى شيركية 94الشركة المتيدة للس ر والتى تمل ها شركة صافوال لالستثمارات الصناعية بنسبة 

مليوي طن ميولعية بييين السيعيوديية ومصير حيييث ُتيديير شيركية  6.62%، تبل  الطاقة االنتاجية للشركة 12صافوال لألغذية بنسبة 

, بيدأت 6102مليوي طن متر  وفقًا ليليتيقيريير السينيو  ليعيام  0.1المتيدة للس ر مصفاة س ر في مدينة جدة بطاقة انتاجية تبل  

مليوي ريال، كما تميلي   624مليوي طن سنويا بت لفة تقدر بي  0.9خطة ليادة الطاقة االنتاجية لمصفاة جدة إلى  6104الشركة عام 

ألف طين فضيال عين مصيفياة  611المجموعة مصنع النتاج الس ر من البنجر في مصر )االس ندرية للس ر( بطاقة انتاجية تبل  نيو 

، جدير بالذكر أي مشروع البنجر تم تشيغيييليه فيي عيام 6102ألف طن وفقًا للتقرير السنو  لعام  941لت رير الس ر بطاقة تبل  نيو 

 مليوي دوالر لتلبية احتياجات المصنع من البنجر.  66.2وتم تأسيس شركة الستصالح األراضي برأسمال يبل   6104

 الم رونة 

% من سوق الم رونة في مصر 21%، استيوذت الشركة على نيو 011تمتل  شركة صافوال لألغذية كل أعمال الم رونة بنسبة 

 ألف طن سنويا. 641، وتبل  الطاقة االنتاجية لمصنعي الم رونة في مصر نيو 6104عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة صافوال لألغذية هي 

المظلة األساسية  التي 

تدير قطاع األغذية بمجموعة 

 صافوال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة المتيدة للس ر والتى 

تمل ها شركة صافوال 

لالستثمارات الصناعية 

%, والتى تعود 94بنسبة 

ملي تها إلى شركة صافوال 

%.12لألغذية بنسبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمتل  شركة صافوال 

لألغذية كل أعمال الم رونة 

%.011بنسبة   

 

5102–الطاقة االنتاجية للسكر 5102–الطاقة االنتاجية لزيت الطعام    

5102–تقسيم االيرادات جغرافيا  5102–تقسيم االيرادات بين األنشطة    

20.1%

10.8%

39.7%

9.1%

4.8%

4.8%
4.8%

 السعودية 

 مصر

 إيراي 

 الجزائر

 تركيا

 السوداي 

 المغرب

66.5%

13.1%

10.2%

10.2%

 السعودية

 مصر 

 إيراي

 دول أخرى

51%

32%

15%

2% 0.2%

 التجزئة 

م   ليوت الطعا

 الس ر

ونة  الم ر

 أخرى

58%

33%

9%

ة الس ر   جدة  -مصفا

ة العين السخنة   مصر -مصفا

 االس ندرية -مصنع س ر البنجر 

 المصدر: مجموعة صافوال المصدر: مجموعة صافوال

 المصدر: مجموعة صافوال المصدر: مجموعة صافوال
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 قطاع التجزئة
في أنييياء اليميميلي ية اليعيربييية “   بندتي”ُتدير شركة بنده للتجزئة شب ة من متاجر الهايبر ماركت والسوبرماركت والميالت الصغيرة 

متجر فقط خالل التسعية أشيهير مين عيام  01, بينما أضافت 6102متجر في عام  026السعودية ودبي ومصر، وقد أضافت بنده 

متجر لبندتي. وبهذا ي وي إجمالي المتاجر التي تدييرهيا الشيركية  010متاجر خالل نفس الفترة من بينها إغالق  011وأغلقت  6102

منها هايبر ماركت واحد فى دبي باإلضافة إلى متجرين سوبر ماركت فيي مصير. مين جيانيب  6102متجر حتى نهاية سبتمبر  400

مليار ريال، فيييميا نيميت إييرادات  06.6مليار ريال مقابل  01.2% مسجلة 01.1بنيو  6102آخر, نمت ايرادات بنده للتجزئة فى عام 

ميليييار خيالل نيفيس اليفيتيرة مين اليعيام  01.0مليار ريال مقابل  01.1% فقط لتصل إلى 6.2التسعة أشهر من العام اليالي بنيو 

مليوي ريال خالل التسعة أشهر من العام اليالي مقابيل تيييقيييق صيافيي  611السابق. بالمقابل سجلت شركة بنده خسارة بمبل  

 مليوي ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. 001ربح قدره 

 الجدول التالي يوضح نمو شب ة التجزئة الخاصة بمجموعة صافوال في الممل ة العربية السعودية:

 االستثمارات االستراتيجية

 يوجد لدى صافوال استثمارات ضخمة وأهمها شركتي المراعي وهرفي وتدراي عوائد مهمة للمجموعة.

% مينيهيا, 12.26المراعي هي شركة عامة ُمدرجة في السوق المالية السعودية تمتل  مجموعة صافوال نسبة شركة  المراعي : 

وُتعد المراعي أكبر شركات األلباي المت املة فى العالم، ولدى الميراعيي اسيتيثيميارات ضيخيمية فيي صينياعيات اليعيصييير واليميخيابيز 

والدواجن، تعتبر مجموعة صافوال اهتمامها بشركة المراعي من االستثمارات االسيتيراتيييجييية نيتيييجية ألدائيهيا اليميميييز وتيوسيعيهيا 

 المستمر باإلضافة إلى عوائدها الممتالة.

ُتعد شركة هرفي من الشركات الرائدة فى الممل ة اليعيربييية السيعيوديية فيي ميجيال اليميطياعيم, شركة هرفي للخدمات الغذائية: 

% من هرفي, و أرست الشركة شهرتها بنجاح من خالل مطاعمها الرائدة فى السوق، فيي أعيميال 41.1وتمل  مجموعة صافوال 

 المخبولات واليلويات والليوم.

 االستثمارات االخرى لمجموعة صافوال

 المل ية الخاصة

هي شركة للخدمات المالية تمارس أعمالها فى منطقة الشرق األوسط وتيمل ُرخصة هيئة السيوق  شركة سوي ورب السعودية:

 . % من رأس مال الشركة02المالية بالممل ة العربية السعودية, وتمتل  المجموعة 

هي شركة مل ية خاصة ُتركز على البتروكيماويات, الصناعات كثيفة الطاقة وأعيميال اليبينييية اليتيييتييية, تيييول شركة جسور القابضة: 

ميليييوي رييال مين قيييمية هيذا  01.2شيطيبيت صيافيوال ميبيلي   6104% من أسهمها, فى خالل عيام  02مجموعة صافوال على 

 االستثمار.

هو صندوق استثمار  تديره شركة سوي ورب, وُيركز على الصناعات ذات االستهالك ال ثيف في صندوق إنتاج كابيتال الميدودة: 

مليوي ريال والتى تمثل نسبية  011.6منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا, استثمار مجموعة صافوال فى هذا الصندوق يبل  

 49.1سجلت المجموعة خسائر استثمار تتعلق بشركة إنتياج بيقيييمية  6104% من إجمالي حجم استثمارات الصندوق, في عام  41

 مليوي ريال.

 االستثمارات العقارية

 مجموعة صافوال لديها استثمارات متنوعة في بعض الشركات العاملة في القطاع العقار  .

% من شركة كناي وُتركز على قطاعي العقارات الس نيية 61.1تمتل  مجموعة صافوال نسبة شركة كناي الدولية للتطوير العقار : 

  والعقارات التجارية, ولدى المجموعة أيضًا ممثلين فى مجلس إدارة شركة كناي.

   % بطريقة مباشرة( فى مدينة المعرفة االقتصادية الُمدرجة فيي                                                                     2.4% ) 00.2تمتل  صافوال نسبة مدينة المعرفة االقتصادية: 

 السوق المالية السعودية.

 % من شركة تعمير االردنية القابضة والمدرجة في بورصة عماي.2.1تمل  مجموعة صافوال شركة تعمير االردنية القابضة: 

 

 

 

 

 

 

 

نمت ايرادات بنده للتجزئة 

بنيو  6102فى عام 

مليار  01.2% مسجلة 01.1

مليار ريال.  06.6ريال مقابل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراعي هي شركة عامة 

ُمدرجة وتمتل  مجموعة 

% 12.26صافوال نسبة 

 منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمتل  صافوال استثمارات 

ضخمة في صناديق 

 استثمارية وأصول عقارية.

 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 160 157 153 151 131 110 98 90 87 سوبر ماركت

 66 66 63 63 59 51 47 41 37 هايبر ماركت

 182 223 232 282 155 23 0 0 0 بندتي

 408 446 448 496 345 184 145 131 124 إجمالي المتاجر في السعودية

 المصدر: مجموعة صافوال
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يعمل قطاع ليوت الطعام 

 في عدد كثير من الدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتواجد نشاط الم رونة في 

 مصر.

 

 

 

 

لدى الشركة مصانع للس ر 

 في مصر والسعودية.

 

 

 

 

 

 

 

قطاع التجزئة يتواجد في 

 السعودية ودبي ومصر.

 

 

 

 

 

مساهمة بسيطة من 

االنشطة العقارية في 

 االيرادات.

 ايرادات صافوال حسب النشاط والدولة

 المصدر: مجموعة صافوال

9M 2016 2015 2014 2013 )القطاع التشغيلي/الدولة )مليوي ربال 

 إجمالي االيرادات 25,618 26,923 26,790 19,001

 استبعادات ايرادات داخلية 337- 336- 364- 241-

 صافي -االيرادات  25,281 26,588 26,425 18,760

     

 ليوت الطعام والسمن النباتي        

 السعودية ودول مجلس التعاوي الخليجي واليمن وبالد الشام 2,287 2,176 2,093 -

 مصر 1,040 1,219 1,304 -

 إيراي 3,914 3,463 2,702 -

 كالاخستاي 136 29 0 -

 السوداي 280 615 718 -

 المغرب 315 295 276 -

 تركيا 1,119 1,004 945 -

 الجزائر 627 547 467 -

 إجمالي ليوت الطعام 9,697 9,341 8,482 5,844

     

    
مصر -منتجات الم رونة   

 إجمالي الم رونة 463 500 527 429

     

    
 الس ريات والميّليات

 السعودية ودول مجلس التعاوي الخليجي واليمن وبالد الشام 2,836 2,938 2,478 2,066

 مصر 1,556 1,833 1,735 301

 إجمالي الس ريات والميّليات 4,392 4,751 4,102 2,367

     

    
 التجزئة

 هايبر بنده والسوبرماركت وبندتي -السعودية  10,518 11,893 13,210 -

 هايبر بنده -االمارات  297 312 313 -

 هايبر بنده -مصر  0 0 10.1 -

 سوبرماركت -لبناي  110 0 0 -

 إجمالي التجزئة 10,925 12,204 13,533 10,320

     

    
 أخرى

 القطاع العقار  -السعودية  141 127 145 41

 في نهاية العام اليالي لألخذ في االعتبار تغيير المعاملة المياسبية لشركة المتيدة للس ر مصر. 6102*سيتم إعادة تبويب ايرادات عام 
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 أبرل معالم االستثمار

 التركيز المستمر على تطوير األعمال االساسية

تستمر مجموعة صافوال فى التركيز على قطاعي االغذية والتجزئة وذل  من خالل تدعيم أعمالها األساسية بعمليات االسيتيييواذ 

وعمليات بيع األعمال غير األساسية, وذل  من شأنه أي ي وي له تأثير إيجابي على اليميجيميوعية, حيييث اي اليتيركيييز عيليى األعيميال 

بعد سلسلة من عمليات  6104األساسية سُيم ن الشركة من العمل ب فاءة، وقد أجرت المجموعة بعض عمليات التخارج فى عام 

ميليييوي  019حيث قامت المجموعة ببيع نشاط ليوت الطعام فى جمهورية كالاخستاي بقيمة  6101-  6100االستيواذ في عامي 

% من مشروع مشارف للتطوير العقار  فى مدينة جيدة 11.4ريال. وفى نفس العام, قامت المجموعة ببيع كامل حصتها البالغة 

مليوي ريال. كما قامت ببيع شركة صافوال ألنظمة التعبئة و التغيليييف إليى  211.4إلى شركة كناي الدولية للتطوير العقار  بمبل  

مليوي ريال. إضافة إلى ذل ، منيت المجموعة المزيد مين االسيتيقياللييية واليميرونية  101شركة ت وين للصناعات المتقدمة بمبل  

 إلى شركات المجموعة العاملة إلدارة شئونهم الخاصة.

كجزء من استراتيجية اليتيركيييز عيليى  6101  - 6100كما ُذكر سابقا, قامت المجموعة بالعديد من عمليات االستيواذ خالل الفترة من 

على شركتي الفراشة والمل ة إلنتاج الم رونة فى مصير، وفيى  6100-6101األعمال األساسية حيث استيوذت الشركة في عام 

% فيى شيركية اليميراعيي. وفيى عيام  2.2مليار ريال لليصول على حصة إضافية بنسبة  6.1, قامت الشركة باستثمار 6106عام 

% بياإلضيافية إليى حصيتيهيا فيى بينيده 01.1, حصلت المجموعة على حصة شركة المهيدب فى صافوال لألغذية والبياليغية 6101

, بدأت المجموعة فى عمليات س ر البنجر فى مصر، باإلضافة إلى اإلنيتيهياء مين لييادة اليطياقية 6104%. وفى عام 01.2البالغة 

% مين شيركية        11، اسيتيييوذت اليميجيميوعية عيليى 6102اإلنتاجية لمصنع عافية فى الميميلي ية اليعيربييية السيعيوديية. وفيي عيام 

Notrika Golden Wheat  في ايراي والتى لديها العالمة التجاريةPech Pech   في سوق المخبولات االيراني في صيفيقية بيليغيت

 مليوي ريال. 41.1قيمتها 

من جهة أخرى, نتوقع أي يزيد نمو قطاع األغذية خالل السنوات القادمة مدفوعًا بزيادة الطاقة اإلنتاجية والطلب، فيما سيساهم 

 ليادة عدد المتاجر في نمو قطاع التجزئة.

 ليادة الطاقة اإلنتاجية وتنويع المنتجات لدعم النمو األساسي لقطاع األغذية

مليوي نسمة فى الدول التي تعمل بها صافوال( من المتوقع أي تساهم في ليادة  411القاعدة الس انية ال بيرة )ما يقارب 

الطلب على استهالك السلع االساسية باإلضافة إلى تقديم فرص جيدة لقطاع األغذية بالمجموعة وتبل  قدرة المجموعة 

مليوي طن متر , مما يجعل صافوال ضمن الالعبين ال بار  6.62مليوي طن متر  و للس ر  6.0اإلنتاجية اليالية لزيوت الطعام

 Thai Unionاتفاقية مع مجموعة تا  يونيوي ) 6102في أسواق هاتين المادتين. من جانب آخر وقعت المجموعة في عام 

Group مليوي ريال  006.2( إلنتاج المأكوالت البيرية المعلبة في منطقة الشرق األوسط. وقدر مبل  االستثمار لهذه الشركة بي

 مقسمة بين الطرفين بالتساو . 

من جهة أخرى، نعتقد بقدرة المجموعة على ليادة القدرة اإلنتاجية لمقابلة أ  ليادة كبيرة في الطلب , باإلضافة إلى أنه يم ن 

 لمجموعة صافوال استغالل عالمتها التجارية في فتح أسواق جديدة  في المنطقة .

 التوسع ال بير فى المتاجر لدفع عجلة النمو -قطاع التجزئة يلعب دور أساسي للمضي قدما 

يعد اكبر شركة لبيع المنتجات الغذائية بالتجزئة فى الممل ة العربية السعودية, وباستمرار   قطاع التجزئة فى صافوال )شركة بنده(

مجموعة صافوال فى تطبيق استراتيجيتها فى التركيز على العمليات االساسية وقطاعات االغذية, فإي شركة بنده للتجزئة تستمر 

فى تعزيز قوتها كأكبر  شركة للبيع بالتجزئة فى الممل ة العربية السعودية وذل  بتوسعها الطموح، حيث تستيوذ الشركة على 

% من سوق التجزئة االستهالكية )البقاالت(, خالل الفترة من 00% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة ب افة أش اله و 1.1نيو 

، ومع تواجد الشركة في دبي ومصر متر مربع 949,244متر مربع الى  092,111, ارتفعت مساحة البيع  من  6102الى  6119

 مليوي نسمة. 062يربو عدد الس اي في الدول التي يعمل بها قطاع التجزئة على 

متر تسيطر على جزء كبير جدا من مبيعات األغذية  011باإلضافة لما سبق، ال تزال ميالت البقالة العادية التى تقل مساحتها عن 

، ويتيح ذل  فرص نمو ضخمة لسالسل التجزئة المنظمة خاصة 6104% في عام 41.2إذ وصلت النسبة إلى في قطاع التجزئة 

 قطاع ميالت التجزئة الصغرى )البقاالت(.مع اصالحات سوق العمل وام انية تشديد نظام السعودة في 

فرع جديد داخل  020,وفي اطار خطة الشركة للتركيز على قطاعي األغذية والتجزئة، قامت شركة بنده بافتتاح  6102في عام 

فرع ، ومعظم هذه المتاجر الصغيرة كاي من الميالت  411الممل ة العربية السعودية ليصل العدد االجمالي بنهاية العام الي 

فروع(. ل ن الشركة كانت أكثر تيفظا  4فرع ( والهايبر ماركت بعدد )61فرع ( ويليها السوبر ماركت بعدد )069“  )بندتي”الصغيرة 

سوبر ماركت )بخالف الفرع الثاني في مصر( وفرع وحيد لبندتي خالل  00هايبر ماركت و 1حيث تم إضافة  6102خالل عام 

 فرع لبندتي و سوبر ماركت خالل ذات الفترة. 010التسعة أشهر األولى من العام اليالي، بينما تم إغالق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذل ، منيت المجموعة 

المزيد من االستقاللية 

والمرونة إلى شركات 

المجموعة العاملة إلدارة 

 شئونهم الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعتقد بقدرة المجموعة 

على ليادة القدرة اإلنتاجية 

لمقابلة أ  ليادة كبيرة في 

 الطلب.

 

 

 

 

 

 

 

ارتفع عدد الس اي في 

الدول التي يعمل بها قطاع 

مليوي  062التجزئة إلى نيو 

 نسمة.
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 شب ة توليع قوية لدعم التوسع فى المتاجر

تقوم مجموعة صافوال أيضًا ببناء مخالي جديدة وليادة أسطول الشاحنات لديها والذ  من شأنه اي يزيد من تيسين عملية 

التوليع. كما استمرت بنده فى تعزيز شب ة توليعها لدعم خطة التوسع ال بيرة فى المتاجر, بما في ذل  مركز توليع بمساحة 

متر  019,111متر مربع فى الرياض، كما قامت بنده ببناء مركز آخر في مدينة المل  عبدالله االقتصادية على مساحة  16,211

 مربع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% في أول تسعة شهور من 24أدت المساهمة المتزايدة من قطاع التجزئة فى ليادة نصيب القطاع من إيرادات المجموعة إلى 

 .% في نفس الفترة العام الماضي21مقابل  6102عام 

 االستثمارات االستراتيجية تسفر عن نتائج مثمرة

ضخت صافوال استثمارات كبيرة في أنشطة ت ميلية وأسفرت عن نتائج إيجابية وأضافت إلى صافي االرباح, تتضمن 

االستثمارات الرئيسية المراعي، هرفي للخدمات الغذائية، وننوه على اي االستثمارات بالقيمة الشرائية أقل ب ثير من القيمة 

  السوقية اليالية .

 

 

 القاعدة الس انية ال بيرة والعوامل المواتية تساهم في تيسين قطاعي األغذية والتجزئة

مليوي نسمة والتى تتزايد باستمرار إلى جانب العوامل الس انية المواتية ولييادة نسيبية  411القاعدة الس انية ال بيرة البالغة نيو 

 التعليم والتيضر  تساهم فى نمو أسواق التجزئة والمواد الغذائية في منطقة الشرق األوسط. 

مليييوي نسيمية فيي  10.9الممل ة العربية السعودية هي العضو االكبر في دول مجلس التعاوي الخليجي من حيث عدد الس اي )

وفقًا لهيئة اإلحصاءات العامة والمعلومات( ، وتشير التقديرات إلى أنه من الميتيوقيع أي ييرتيفيع عيدد سي ياي اليميميلي ية اليعيربييية 

، وسيوفر ذل  فرص النمو للشركات العاملة في قطاع األغذية مع الدياد اسيتيهيالك 6121% بيلول عام 92.1السعودية بنسبة 

 السلع األساسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت بنده ببناء مركزا 

لوجستي في مدينة المل  

عبدالله االقتصادية وتبل  

المساحة التى تم بنائها نيو 

متر مربع. 019,111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوسعات ال بيرة في 

قطاع التجزئة تساهم في 

نمو ايرادات الشركة ل نها 

قد تضغط على الربيية 

 على المدى القصير.

 

 

 

 

 

 

 

استثمرت صافوال في 

 انشطة م ملة لدعم االرباح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة س انية كبيرة تبيل  

مليوي نسمة. 411نيو   

 القيمة السوقية لالستثمارات القيمة الدفترية لالستثمارات صافي الدخل نسبة المل ية االستثمار )مليوي ريال(

 19,356 6,457 654.6 36.52% المراعي

 1,817 421 58.8 49.00% هرفي

(9.6) 17.00% مدينة المعرفة  313 917 

5102الربع الثالث  -االستثمارات في الشركات الزميلة المدرجة في السوق المالية تداول   

 توسع شبكة التجزئة داخل وخارج المملكة

37

87

41

90

47

98

51

110

23

59

131

155

64

152

282

67

162
182

 بندتي سوبرماركت هايبرماركت

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M 2016

 المصدر: مجموعة صافوال

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبياث البالد المالية
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 العجز في إنتاج الس ر يرفع األسعار

ملييوي طين  091.1أي االنتاج العالمي من الس ر من المتوقع اي يرتفع الى  6102نوفمبر  09كشفت ولارة الزراعة االمري ية في 

ويرجع ذل  بصفة أساسية إلى نمو انتياج اليبيرالييل  6102/6102مليوي طن في موسم  022.1مقابل  6109/6102خالل موسم 

 02.6ميليييوي طين إليى  04.61مليوي طن فضال عن ليادة االنتاج المتوقع لالتياد األوروبي من  19.1مليوي طن إلى  14.9من 

%، ومين اليميتيوقيع أي 04% من االنتاج العالمي متبيوعية بياليهينيد بينيسيبية 66مليوي طن، ومن المقدر أي تساهم البراليل بنيو 

 % من االنتاج العالمي.22.2أ  نيو  6109/6102مليوي طن خالل موسم  12.9يساهم أكبر خمس منتجين بنيو 

ميليييوي طين  096.2مليوي طن ميقيابيل  091.2تقدر الولارة اي يصل االستهالك إلى مستو  قياسي في الموسم اليالي عند 

ملييوي  69.6في الموسم السابق وتعتبر الهند أكثر دول العالم استهالكا للس ر حيث من المتوقع اي تبل  ال مية المستهل ة نيو 

% من االستهالك العالمي، وال يتركز االستهالك بنفس درجة االنتاج حيث يستيوذ أكبر 02.29طن خالل الموسم اليالي أ  نيو 

 % من االستهالك العالمي.41خمس مستهل ين على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنتاج العالمي من الس ر 

من المتوقع اي يرتفع الى 

مليوي طن خالل  091.1

مقابل  6109/6102موسم 

مليوي طن في  022.1

،فيما  6102/6102موسم 

يتوقع أي يصل االستهالك 

إلى مستو  قياسي في 

 091.2الموسم اليالي عند 

 096.2مليوي طن مقابل 

مليوي طن في الموسم 

 السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع السكر العالمي )مليون طن(

 اليصة السوقية مليوي طن الدولة 

%02.9 69.6 الهند  

%01.1 01.1 االتياد األوروبي  

%01.0 09.2 الصين   

%2.1 01.1 الواليات المتيدة   

%2.6 01.1 البراليل   

%1.2 2.0 روسيا   

%1.1 2.9 إندونيسيا  

%6.1 4.1 باكستاي  

%6.9 4.9 الم سي   

%0.9 1.1 مصر  

%19.1 24.6 باقي الدول  

 اليصة السوقية مليوي طن الدولة 

%66.0 19.1 البراليل   

%04.1 61.1 الهند   

%1.2 02.6 االتياد األوروبي  

%2.2 1.2 الصين  

%2.4 1.1 تايالند   

%2.1 1.2 الواليات المتيدة   

%1.1 2.9 الم سي    

%1.1 2.9 باكستاي   

%1.1 2.2 روسيا   

%1.1 2.0 استراليا   

%64.1 46.2 باقي الدول  

  5102/5102في موسم أكبر عشر منتجين   5102/5102أكبر عشر مستهلكين في موسم 

172 178 176 177
166 171

160
166 167 170 173 174

35
42 44 46

38
31

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

وي  اإلستهالك اإلنتاج   المخز

 المصدر: ولارة الزراعة األمري ية

 المصدر: ولارة الزراعة األمري ية المصدر: ولارة الزراعة األمري ية
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، من المتوقع أي ييدث عجز في االنتاج العالمي مين السي ير 6101/6100بعد سلسلة متصلة من الفوائض االنتاجية منذ موسم 

 خالل الموسم اليالي والمقبل.

تتماشي اسعار الس ر أيضا مع اسعار البترول حيث اي ارتفاع أسعار البترول ييفز منتجي القصب في البراليل على توجييه كيمييية  

 أكبر من القصب إلنتاج االيثانول المستخدم كمصدر للطاقة، ونعتقد أي العجز في االنتاج سينع س ايجابيا على اسعار الس ر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممل ة العربية السعودية -الس ر 

مليوي طين خيالل عيام  0.4في قائمة المستوردين للس ر بواردات متوقعة تبل   06تأتي الممل ة العربية السعودية في المرتبة 

وفقا لولارة الزراعة االمري ية، وتعتمد الممل ة كليا علي استيراد الس ر، وتمتل  الشيركية اليميتيييدة ليليسي ير اليتيابيعية  6109/6102

تيقيع فيي ميديينية  6102مليوي طن سنويا وفقًا للتقرير السنيو  ليعيام  0.1لمجموعة صافوال وحدة ت رير بطاقة استيعابية تبل  

مليوي سنويا، كيميا تيخيطيط شيركية اليرييف ليليسي ير  0.9رفع الطاقة االستيعابية للوحدة الى  6104جدة، وبدأت صافوال في عام 

السعودية في انشاء وحدة ت رير للس ر في جالاي بطاقة انتاجية تصل الى نيو ملييوي طين سينيوييا حيييث تيمي ينيت الشيركية مين 

 االتفاق مع الصندوق السعود  للتنمية الصناعية لتمويل المشروع.

 مصر -الس ر 

ميالدية. وتتركز مزارع قصب الس ر في البالد في صيعيييد مصير، بييينيميا ييتيم  901تعود صناعة قصب الس ر في مصر إلى عام 

 لراعة بنجر الس ر في شمال مصر.

ميليييوي  6.01مليوي طن فى مقابل  6.01مسجال  6109/6102% فى عامي 6.1من المتوقع اي ينمو انتاج الس ر الخام بنسبة 

.وُتعد ندرة المياه من التيديات الرئيسية التي تواجه التوسع الزراعي والتنيمييية فيى صيييراء مصير,  6102/6102طن فى موسم 

ميليييوي  6.11مليوي طن مقابل  6.12% عند 1.21,من المتوقع اي يزداد استهالك الس ر الخام بنسبة  6109/6102فى موسم 

طن في العام السابق نظرا للنمو الس اني, و نتوقع اي يرتفع استهالك الس ر فى مصير بيخيطيي بيطيييئية بياليتيوال  ميع الينيميو 

الس اني، يعاني قطاع الس ر فى مصر من عدم قدرته فى بعض األحياي على منافسة الس ر المستورد من الخيارج خياصية مين 

البراليل والتى تنتج بت لفة متدنية مما يدفع الي ومة المصرية إلى التدخل ليماية الصناعة الميلية من خالل رفع قييمية اليجيميارك 

علي الس ر المستورد، كمل نعتقد أي المة العمالت الصعبة فى مصر حاليا قد تساهم في اعطاء ميزة نسبية للمنتيج اليميييليي، 

 ألف طن. 111نيو  6109/6102ومن المقدر أي يبل  حجم االستيراد خالل موسم 

مليوي طن بينميا ييبيلي  انيتياجيهيا   يوجد فى مصر تسعة مصانع إلنتاج الس ر من القصب فى صعيد مصر بطاقة انتاجية تبل  نيو

وتتبع تل  المصانع شركة الس ر والصينياعيات اليتي ياميلييية اليميميليوكية ليليدولية،  الف طن من الس ر  102المقدر للعام اليالي نيو 

ويوجد اربع شركات إلنتاج الس ر من البنجر تابعة للدولة وشركتين خاصتين منهما شركة االس ندرية للس ر التابعة لصافوال، ويبل  

مليوي طن وتصل الطاقية االنيتياجييية لشيركية االسي ينيدريية ليليسي ير  0.6االنتاج المتوقع لشركات البنجر خالل الموسم اليالي نيو 

، بينميا تيبيلي  اليطياقية االنيتياجييية ليوحيدة 6102الف طن وفقا لما جاء في التقرير السنو  للشركة لعام  611التابعة لصافوال نيو 

وتعتمد على الس ر اليخيام  6102الف طن وفقًا للتقرير السنو  لعام  941الت رير التابعة لصافوال في منطقة العين السخنة نيو 

 المستورد.

جراء االنخفياض الي يبييير فيي اليميعيروض مين الينيقيد  6102تعرضت مصر أللمة خانقة في سوق الس ر خالل الربع األخير من عام 

األجنبي وارتفاع األسعار العالمية للس ر مما حد من حجم االستيراد، ل ن الي ومة المصرية اتخذت عدة اجراءات من شأنها تخفيف 

 01% عيليى السي ير األبيييض اليميسيتيود فيي 61األلمة بش ل مليوظ مثل تيرير سعر صرف الجنيه المصر  والغاء ضريبة تبلي  

 نوفمبر كما تم التعاقد على شراء كميات كبيرة من البراليل ورفع سعر الس ر المدعم.

 

العجز المتوقع في انتاج 

 الس ر قد يرفع االسعار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأتي الممل ة العربية 

 06السعودية في المرتبة 

في قائمة المستوردين 

للس ر بواردات متوقعة 

مليوي طن خالل  0.4تبل  

.6109/6102عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المتوقع اي يزداد 

استهالك الس ر الخام 

بش ل طفيف في مصر  

.6109/6102خالل الموسم   

 

 

 

 سعر السكر من منظمة السكر العالمية )دوالر/طن(
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 المصدر: بلومبيرج
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 قطاع التجزئة

 الممل ة العربية السعودية 

، وذلي  طيبيقيًا 6102مليار دوالر(  فيي عيام  011.2مليار ريال  ) 419بلغت مبيعات قطاع التجزئة فى الممل ة العربية السعودية  

المتخصصة في دراسات السوق، تمتل  اليميميلي ية اليعيربييية   Economist Intelligence Unit (EIU)للتقرير األخير الصادر عن شركة 

 401.2%. ومن المتوقع أي تنمو مبيعات القطاع إلى 6.1مليوي نسمة و تتزايد بمعدل  10.9السعودية قاعدة س انية كبيرة تبل  

 26.0ميليييار رييال ) 012.4، وتبل  مبيعات األغذية المتوقعة في قطاع التجزئة نيييو 6102مليار دوالر( في عام  000.1مليار ريال )

 .6102مليار دوالر ( خالل عام 

وتعد متاجر الهايبر ماركت وميالت السوبر ماركت من أش ال التجزئة الرئيسية، على الرغم من قلة أعداد اليميتياجير إال أي ميبيييعيات 

 %.62% من إجمالي مبيعات قطاع األغذية، فيما تمثل متاجر السوبر ماركت نيو 01الهايبر ماركت تمثل نيو 

ويعتمد القطاع بش ل كبير على االستيراد نظرا لندرة المياه في الممل ة وبالتالي انخفاض اليميعيروض اليميييليي مين اليمينيتيجيات 

الزراعية بش ل كبير،  من جهة أخرى فإي الوفرة في انتاج القمح والذرة واألل ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالميية 

 وبالتالي سينتقل تدريجيا االنخفاض الي األسواق الميلية مع اشتداد عوامل المنافسة.

 

 

 

 

 

بلغت مبيعات التجزئة فى 

الممل ة العربية السعودية  

مليار  011مليار ريال  ) 419

.6102دوالر(  في عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مببيعات الهايبر ماركت 

% من إجمالي 01تمثل نيو 

 مبيعات قطاع األغذية.

 

 

 

 

 

السعودية -مبيعات التجزئة  2015A 2016F 2017F 2018F 2019F 

 855.6 827.1  747.0 672.0  653.2 الناتج الميلي االجمالي االسمي )مليار دوالر(

 486.5 462.1 438.7 419.5 407.0 مبيعات التجزئة )مليار ريال(

 129.7 123.2 117.0 111.9 108.5 مبيعات التجزئة )مليار دوالر(

نمو القيمة -مبيعات التجزئة  %4.8 %3.1 %4.6 %5.4 %5.3 

نمو ال مية -مبيعات التجزئة  %2.6 %1.6- %0.5 %1.9 %2.0 

 70.9 66.8 62.8 59.7 57.5 مبيعات التجزئة غير الغذائية )مليار دوالر(

 58.8 56.5 54.2 52.1 50.8 مبيعات التجزئة الغذائية )مليار دوالر(

متوسط  -معدل تضخم المستهل ين   %2.2 %4.7 %4.1 %3.4 %3.2 

EIU  :المصدر  

EIU  :المصدر  

 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F اسنهالك األغذية والمشروبات والتب 

 69.2 65.5 62.0 59.5 57.1 اإلنفاق االستهالكي لألغذية والمشروبات والتب  )مليار دوالر(

 20.2 20.4 20.6 21.1 21.7 نسبة انفاق األسر لألغذية والمشروبات والتب  )%(

 184.2 176.7 169.1 162.1 155.0 الطلب في السوق لألغذية والمشروبات والتب  )مليار دوالر(

 1.1 1.1 0.3 0.0 0.4- الطلب في السوق لألغذية والمشروبات والتب  )% النمو اليقيقي(

 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F الطلب على المنتجات االستهالكية

 14,934 14,006 13,092 12,155 11,237 المالبس )مليوي دوالر(

 1,335 1,265 1,197 1,130 1,064 األحذية )مليوي دوالر(

 10,637 9,680 8,781 7,982 7,226 األثاث المنزلي )مليوي دوالر(

 12,932 12,190 11,462 10,808 10,156 المنسوجات المنزلية )مليوي دوالر(

 9,302 8,565 7,858 7,219 6,602 الصابوي والمنظفات )مليوي دوال(

 13,260 12,247 11,271 10,389 9,529 األجهزة ال هربائية واألدوات المنزلية )مليوي دوالر(

 495 452 412 376 341 أجهزة الصوت والفيديو المنزلية )مليوي دوالر(

 579 568 557 546 535 أجهزة التلفال )جهال ل ل ألف نسمة(

 10,839 10,871 10,828 10,701 10,493 أجهزة الياسب اآللي )ألف وحدة(

EIU  :المصدر  
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 اإلمارات العربية المتيدة

 6102مليار دوالر في عيام  21.2مقابل  6102مليار دوالر في عام  29من المقدر أي تبل  مبيعات قطاع التجزئة في االمارات نيو 

، ويرجع هذا التراجع إلى األثر السلبي الناتج عن انخفاض أسعار البترول على الرغم مين اسيتيميرار الينيميو فيي EIUوفقا لتقديرات 

مليار دوالر من اجمالي ميبيييعيات اليقيطياع  61.4إلى  6102اليركة السياحية، ومن المتوقع اي تنخفض المبيعات الغذائية في عام 

% في الممل ة العربية السيعيوديية 42.2% من اجمالي المبيعات وتعتبر هذه النسبة منخفضة إذا ما قورنت بي 14.1أ  ما يعادل 

 % في مصر.29.1و 

من المتوقع أي تستمر دبي خالل السنوات الخمس المقبلة على األقل هي الوجهه التسويقية األولى في االمارات خاصة فيي 

% فقط من احتياجاتها الغذائية لذا فإنيهيا تيعيتيميد عيليى 11ظل ال ثير من الفعاليات الدولية التي تنظمها دبي، تنتج االمارات نيو 

االستيراد بش ل كبير، باإلضافة إلى ذل ، فاي تنوع هي ل الجنسيات األجنبية في االمارات يخلق طلبا عيليى تشي يييلية كيبيييرة مين 

 السلع المختلفة.

 مصر

مليوي نسمية, وُتيعيد مصير أحيد  16تغير قطاع التجزئة فى مصر بش ل جوهر  فى العقد األخير, مع عدد الس اي الذ  يربو على 

( بميعيدل 6161-6102ارتفاع مبيعات التجزئة في مصر خالل الفترة )  EIUاكبر االسواق فى افريقيا والوطن العربي، وتتوقع شركة

وتأثر هذا النمو سلبا بضعف التيسن االقتصاد  والقيود على األجور، من جهة اخرى من % في المتوسط 1.6يبل  نمو حقيقي 

% ويع س هذا النمو ال يبييير ارتيفياع مسيتيوى 06.0المتوقع أي يبل  متوسط النمو وفقا لألسعار السائدة خالل نفس الفترة نيو 

ميليييار دوالر  001.1نيييو  6102التضخم مع تراجع قيمة الجنية المصر . من المتوقع أي تبل  مبيعات قطاع التجزئة في مصر عام 

% اتراجع قيمة العملة، وتبل  قيمة مبيييعيات اليقيطياع مين األغيذيية نيييو 00.1بانخفاض يبل   6102مليار دوالر عام  011.1مقابل 

% من إجمالي مبيعات التجزئة. اغلب المصريين يميلوي الى التسوق من ميالت البقالة الصغيييرة أو 21مليار دوالر أ  نيو  21.1

األسواق لشراء المنتجات الطالجة بصفة يوميا، ل ن مع نمو الطبقة المتوسطة وتغير نمط الييييياة ييزييد اليطيليب عيليى سياليسيل 

 التجزئة.

شهدت الفترة القصيرة الماضية اقباال كبيرا من جانب الشركات السعودية على سوق التجزئة في مصر حيث افتتيت بنده فرعييين 

فرعًا في الميافظات المصرية كما ذكرت بعض الصيف اليميصيريية، وقياميت  02سوبر ماركت في القاهرة في اطار خطة الفتتاح 

 فرع في مصر في أقل من عام. 00شركة أسواق العثيم بافتتاح 

 

 

 

من المقدر أي تبل  مبيعات 

قطاع التجزئة في االمارات 

مليار دوالر في  29.1نيو 

 21.2مقابل  6102عام 

 6102مليار دوالر في عام 

 .EIUوفقًا لتقديرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المتوقع أي تبل  

مبيعات قطاع التجزئة في 

 001.1نيو  6102مصر عام 

 011.1مليار دوالر مقابل 

6102مليار دوالر عام   

االمارات  -مبيعات التجزئة  2015A 2016F 2017F 2018F 2019F 

 486.2 451.3 411.4 374.5 368.1 الناتج الميلي االجمالي االسمي )مليار دوالر(

 280.9 271.9 255.4 246.2 251.9 مبيعات التجزئة )مليار درهم(

 76.5 74.0 69.5 67.0 68.6 مبيعات التجزئة )مليار دوالر(

نمو القيمة -مبيعات التجزئة  %6.1 %3.2- %3.7 %6.5 %3.3 

نمو ال مية -مبيعات التجزئة  %2.0 %5.5- %0.4- %1.5 %0.1- 

 51.0 49.0 45.7 43.6 44.0 مبيعات التجزئة غير الغذائية )مليار دوالر(

 25.5 25.0 23.8 23.4 24.6 مبيعات التجزئة الغذائية )مليار دوالر(

متوسط —معدل تضخم المستهل ين  %4.1 %3.4 %4.2 %4.9 %3.4 

EIU  :المصدر  

مصر  -مبيعات التجزئة  2015A 2016F 2017F 2018F 2019F 

 318.2 294.4 288.3 281.0 315.0 الناتج الميلي االجمالي االسمي )مليار دوالر(

 127.9 120.8 120.8 119.8 133.3 مبيعات التجزئة )مليار دوالر(

نمو القيمة -مبيعات التجزئة  %4.8 %10.2- %0.9 %0.1- %5.9 

نمو ال مية -مبيعات التجزئة  %3.4 %0.9 %0.6 %1.3- %1.1 

 55.8 52.4 51.4 50.4 55.4 مبيعات التجزئة غير الغذائية )مليار دوالر(

 72.1 68.4 69.5 69.3 77.9 مبيعات التجزئة الغذائية )مليار دوالر(

متوسط —معدل تضخم المستهل ين  %10.4 %12.1 %12.8 %13.2 %12.7 

EIU  :المصدر  
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 االستفادة من انخفاض اسعار المنتجات الزراعية 

تعتمد شركة صافوال على مجموعة من المنتجات الزراعية مثل القمح وفيول الصيوييا وعيبياد الشيميس والينيخيييل واليزييوت وييتيم 

استخدام تل  المنتجات في صناعة الزيوت، ووفقا لولارة الزراعة االمري ية من المتوقع اي ييبيلي  اسيتيهيالك اليذرة خيالل ميوسيم 

وتأتي أكبر الزيادات في الصين  6102/6102مليوي طن عن فترة  24مليوي طن بارتفاع  0,166مستوى قياسي عند  6102/6109

ميليييوي طين عين  0,110من جهة أخرى من المتوقع أي يبلي  االنيتياج مليوي،  02.1مليوي طن والواليات المتيدة بزيادة  1.2بنيو 

مليوي طن إليى   611.4بالتالي سيرتفع حجم رصيد المخزوي من   6102/6102مليوي طن عن فترة  121مقابل   6102/6109فترة 

ميليييوي طين  220.6نيييو  6102/6109مليوي في الموسم الجديد. من المتوقع اي يبل  انتاج اليبوب الزيتييية خيالل عيام  601.6

مليوي طين  441مليوي طن مقابل  421.2كما تتوقع الولارة اي يبل  استهالك اليبوب الزيتية نيو  6102/6102% عن 2.2بارتفاع 

مليوي طن بينما يبل   111، اهم تل  اليبوب الزيتية هي فول الصويا الذ  من المتوقع اي يرتفع معروضه الى 6102/6102عام 

 مليوي طن. 161االستهالك 

 

يستخدم القمح في تصنيع الم رونة، وتتوقع ولارة الزراعة االمري ية اي ييرتيفيع اليميعيروض اليعياليميي مين اليقيميح خيالل ميوسيم 

ومن المتيوقيع اي ييبيلي  االسيتيهيالك خيالل  ، 6102/6102مليوي طن في موسم  912مليوي طن مقابل  942الى  6102/6109

% وبالتالي سيصل حجم الرصيد القائم من القمح فيي نيهيايية اليميوسيم اليميقيبيل 1.2مليوي طن بارتفاع  912.2الموسم الجديد 

 .6102/6102مليوي طن عن عام  1.6مليوي طن بارتفاع  641مستوى قياسي عند 

 

 

 

 

تعتمد شركة صافوال على 

مجموعة من المنتجات 

الزراعية مثل القمح وفول 

الصويا وعباد الشمس 

والنخيل والزيوت ويتم 

استخدام تل  المنتجات في 

 صناعة الزيوت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستخدم القمح في تصنيع 

 الم رونة.

  

 متوسط السعر الفعلي والمتوقع للذرة )دوالر/طن(  متوسط السعر الفعلي والمتوقع لفول الصويا )دوالر/طن( 

538
492

390 405 416 428 440 453

 المصدر: ولارة الزراعة األمري ية, البن  الدولي

259

193
170

160 166 172 178 184

 المصدر: ولارة الزراعة األمري ية, البن  الدولي

)دوالر/طن(  -متوسط السعر الفعلي والمتوقع للقمح  

312
285

204

170 179 188 198
209

 المصدر: ولارة الزراعة األمري ية, البن  الدولي
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 سياسة توليع االرباح 

تيرص الشركة على توليع أرباح ربعية سنوية على المساهمين، وخالل العام الماضي ولعت الشيركية نصيف رييال عيليي السيهيم 

خالل كل ربع من العام، هذا العام قرر مجلس االدارة خفض التوليع الى ربع ريال للسهم خالل الفصل اليواحيد جيراء اليتيراجيع فيي 

% مين اربياحيهيا فيي صيورة نيقيديية 21% اليى 21ارباح الشركة، في السنوات المقبلة، نعتقد اي الشركة ستقوم بيتيولييع بييين 

 المساهمين مستقبال.

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر االستثمار

 العمليات في إيراي

، ومجموعة صافوال تراقب الوضع عن قرب إيراي حيث  بدأت فى الخطوات التي 6106منذ تشديد العقوبات على إيراي في عام 

تأثر األداء المالي للمجموعة فى حالة حدوث أ  ألمات مالية أو سياسية. من جانبه، ُتعد إييراي سيوقيًا ميهيميًا ليزييوت تضمن عدم 

% من ايرادات اليتيسيعية شيهيور األوليي مين اليعيام 01.0الطعام في المجموعة حيث تقدر مساهمتها في ايرادات صافوال نيو 

% من مبيعات قطاع األغذية. تمتل  شركة  عافية الدولية التابعة لصافوال مصنعين فيي إييراي مين خيالل الشيركيات 66اليالي و

  %، وهما شركة بهشهر الصناعية وشركة تصنيع السمن النباتي.91.1التابعة لها التي تمل ها بنسبة 

ميليييار  411شجع االتفاق النوو  بين إيراي والقوى العالمية المستثمرين إلنشاء صناديق لالستفادة من االقتصاد الذ  ييقيدر بيي 

مليوي نسمة، حيث يعتبر ناتجها السنو  أعلى من تايالند واإلمارات. وفي ظل تيسن وضع التجارة  91دوالر, ويبل  عدد س انها 

الخارجية واالقتصاد فإي شركات ُميددة يم نها االستفادة على المد  القصير والمتوسط والتي من ضمنها ميجيميوعية صيافيوال, 

ول ن من المتوقع أي تؤثر األوضاع االقتصادية والسياسية في المنطقة وباألخيص انيقيطياع اليعيالقيات بييين اليميميلي ية اليعيربييية 

 السعودية وإيراي سلبًا على النمو المتوقع.

إقيتيصيادييا، ييتيوقيع صيينيدوق الينيقييد اليدوليي نييميو الينياتييج 

% عيليى 4.2االجمالي الميلي اليقيييقيي الييراي بينيسيبية 

جييراء تييخييفيييييف الييعييقييوبييات  6102/6109األقيل خييالل عييام 

الدولية، وقد اقتربت مستويات انتاج البترول الميلييية فيي 

وقت قصير من مستوى يناهز ما قبل العيقيوبيات اليدولييية 

مما ساهم في تخفيف أثر االنخفياض الي يبييير فيي أسيعيار 

البترول، كما سياهيم الينيميو فيي قيطياعيات اليزراعية وانيتياج 

السيارات والتجارة والنقل في قيادة النمو فيي االقيتيصياد 

غير النفطي، من جهة أخرى، يتوقع الصندوق ارتفاع نسيبية 

% مين الينياتيج اليميييليي 6.9العجز المالي اإلجيمياليي إليى 

% فييي عييام 0.9ميين  6109/6102االجييمييالييي خييالل عييام 

جراء ليادة أعباء الديوي السابقية والسييياسيات  6102/6102

المالية والنقدية المتساهلة، ل ن المتيغيييرات االقيتيصياديية 

األخيرة ستظل رهنيا بيميواقيف االدارة األميريي ييية اليجيدييدة 

 والتى يتوقع أي تنتهج أسلوبا متشددا مع إيراي.

 

 

 

 

قرر مجلس االدارة خفض 

التوليع الى ربع ريال خالل 

كل ربع خالل التسعة شهور 

 األولي من العام اليالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلغت مساهمة إيراي في 

إيرادات المجموعة نيو 

% في التسعة شهور 01

.6102األولي من العام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91عدد س اي ايراي نيو  

 مليوي نسمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2014 2013  النشاط )مليوي ريال( 

 ليوت الطعام والسمن  -قطاع االغذية 

 2,702 3,463 3,914  المبيعات

 31.5% 37.1% 40.4%  مساهمة ايراي في مبيعات ليوت الطعام 

 10.2% 13.3% 13.8%  مساهمة ايراي في اجمالي ايرادات الشركة 

 المصدر: مجموعة صافوال

 المصدر: صندوق النقد الدولي  

 نسبة التوزيعات النقدية لصافي الدخل

54.1%

49.9%

59.7%

58.0%

59.6%

 المصدر: مجموعة صافوال

6.6

3.7

-6.6

-1.9

4.3

0.4
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 نمو الناتج المحلي الحقيقي إليران
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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

 المصدر: بلومبيرج

 عمليات صافوال في األسواق الغير المستقرة
عمليات الشركة عرضه لل ثير من المتغيرات السياسية واالقتصادية في بعض الدول الخارجية والتى قد تنع س سليبيا عيليى أداء 

، تم تصنيف السوداي وإيراي دول عالية التضخم مما كاي له أثر مياسبي سيليبيي عيليى 6104الشركة من تل  األسواق. في عام 

 الشركة.

 التأخر في خطط التوسع للطاقة اإلنتاجية للمصانع وعدد المتاجر ستؤثر على األرباح

من المتوقع أي يؤثر أ  تأخير في تنفيذ خطط التوسع في متاجر قطاع التجزئة وليادة الطاقة اإلنتاجية في قطاع األغيذيية سيليبيييًا 

 على إيرادات الشركة.

 تقلبات أسعار المنتجات 
تتوقف عوامل المنافسة وهي ل الت لفة واالسعار بش ل كبير على االسعار العالمية للمواد الزراعية المسيتيخيدمية فيي اليعيميلييية 

 االنتاجية مثل الذرة وفول الصويا والقمح فضال عن التغيرات في معروض الس ر وأثر التغيرات المناخية وأسعار البترول.

 مخاطر العملة
تتم عمليات مجموعة صافوال التجارية فى األساس بالريال السعود  والدوالر األمري ي والريال اإليراني والجنية المصر  والليرة 

التركية وعدد من العمالت األخرى مما يعرضها لمخاطر صرف العمالت األجنبية والذ  ينشأ من اختيالف اليعيميالت. كيميا تيميتيلي  

صافوال استثمارات خارجية في الشركات التابعة والزميلة, والتي تتعرض أصولها أيضًا لمخاطر صيرف اليعيميلية. ميؤخيرا سيميييت 

الي ومة المصرية بتعويم كامل للجنيه مقابل الدوالر األمري ي، وتوقعت صافوال اي ينتج عن ذل  خسائير فيي اليربيع اليرابيع مين 

مليوي ريال، نعتقد أي األثر قد يفوق الرقم المعلن ألي الجنيه تراجع بش ل مليوظ بعد بييياي صيافيوال.  090تصل إلى  6102عام 

 في السوداي أيضا يتم تداول الدوالر في السوق الموال  عند ثالثة أضعاف سعره الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوسع المندفع في قطاع التجزئة كاي له مردود ع سي
متجر بندتي. نعتقد أي عدم مسايرة حركة  010متجر من بينها  011أغلقت صافوال  6102خالل التسعة أشهر األولي من عام 

السوق والتسرع غير المدروس في ليادة منافذ الشركة قد ينتج عنه تأثيرا ملموسا بالسلب على نتائج الشركة. ويشترط لضماي 

 فعالية التوسعات اختيار الموضع الجغرافي المماثل والمزيج البيعي المناسب.
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عمليات مجموعة صافوال 

التجارية تتم بال ثير من 

العمالت مما يعرضها 

لمخاطر صرف العمالت 

 األجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل التسعة أشهر األولي 

أغلقت  6102من عام 

متجر من بينها  011صافوال 

متجر بندتي.  010  

 

 2015 2014 2013 نشاط صافوال في مصر )ألف ريال(

 1,303,857 1,219,436 1,039,660 ليوت الطعام والسمن

 527,301 499,874 463,328 الم رونة 

 1,734,557 1,833,017 1,556,094 الس ر 

 10,103 - - باندا للتجزئة 

 3,575,818 3,552,327 3,059,082 اجمالي ايرادات مصر

 13.1% 13.5% 11.6% مساهمة مصر في اجمالي ايرادات الشركة 

 المصدر: مجموعة صافوال

 أسعار صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الدوالر



 6102ديسمبر  4

16  

SAVOLA AB - 2050.SE 
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 صافوال

 2018 2017 2016 **2015 *2014 *2013 قائمة الدخل )مليوي ريال(

 62,041 62,114 62,019 62,462 62,211 62,610 إجمالي االيرادات 

%9.9- معدل النمو  2.6%  -1.2%  -2.1%  1.1%  1.1%  

 60,112 61,411 61,620 60,116 60,964 61,219 ت لفة المبيعات 

%10.0 كنسبة من االيرادات   10.9%  11.9%  11.9%  11.9%  11.9%  

%01.1 هامش الربح االجمالي   01.1%  01.1%  01.1%  01.1%  01.1%  

  4,464  4,121  4,421  4,124  1,119  1,144 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوليع

%06.1 كنسبة من االيرادات   06.9%  02.4%  09.1%  09.1%  02.1%  

  0,111  129  111  912  191  921 دخل استثمار

  6,414  6,642  6,101  6,441  1,116  1,049 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%06.4 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  00.2%  1.1%  1.1%  1.1%  1.2%  

  994  920  919  264  261  229 االستهالكات واإلطفاءات

  0,901  0,414  0,611  0,162  6,422  6,411 الربح التشغيلي 

%1.1 هامش الربح التشغيلي   1.6%  2.1%  2.0%  2.1%  2.2%  

(641) صافى مصروفات التمويل  (619)  (619)  (129)  (191)  (112)  

(661)  411  011  610 أخرى  66  66  

  0,111  0,012  911  6,141  6,400  6,421 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  020  041  042  011  011  111 الزكاة والضريبة 

  0,099  111  222  0,100  6,611  6,049 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

(24)  001  021  441 حقوق االقلية   41  21  

  0,001  111  200  0,916  6,196  0,914 صافى الدخل 

%2.9 العائد على المبيعات   9.1%  2.1%  6.4%  1.9%  4.1%  

       

 2018 2017 2016 **2015 *2014 *2013 قائمة المركز المالي )مليوي ريال(

  1,223  1,359  1,411  2,067  1,635  1,364 النقدية وما في ح مها 

  963  932  925  915  1,002  1,265 ذمم مدينة 

  4,648  4,496  4,461  4,840  4,413  4,488 المخزوي 

  1,577  1,527  1,516  1,584  3,188  1,924 أخرى 

  8,410  8,314  8,312  9,406  10,238  9,040 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

              

  8,730  8,574  8,307  7,907  6,756  6,383 صافى الموجودات الثابتة 

  1,079  1,094  1,109  1,114  1,166  1,344 موجودات غير ملموسة 

  10,943  9,904  9,004  8,430  7,921  7,943 استثمارات طويلة األجل

  173  173  173  177  322  52 أخرى 

  20,925  19,745  18,592  17,628  16,164  15,722 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  29,335  28,059  26,905  27,034  26,402  24,763 إجمالي الموجودات 

              

  6,409  5,909  5,409  4,962  4,610  4,281 الدين قصير األجل والمستيق من الدين طويل األجل 

  2,920  2,824  2,803  3,126  2,721  2,668 ذمم دائنة 

  2,404  2,326  2,308  2,104  2,830  2,153 أخرى 

  11,733  11,060  10,520  10,192  10,161  9,102 مطلوبات قصيرة األجل 

             

  4,417  4,317  4,117  4,579  4,603  4,126 دين طويل األجل

  824  819  827  757  709  643 مطلوبات غير جارية 

  1,015  1,015  1,015  956  962  1,241 حقوق الألقلية 

  11,343  10,872  10,477  10,550  9,966  9,651 حقوق المساهمين 

  29,335  28,059  26,905  27,034  26,402  24,763 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

       

 2018 2017 2016 **2015 *2014 *2013 قائمة التدفقات النقدية

  885  854  948  2,119  2,122  1,520 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (106)  107 (505) (1,001) (694) (919) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (915) (1,012) (1,130) (527) (1,017)  91 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (136) (52) (687)  592  411  692 التغير في النقدية من االنشطة المستمرة

 لتغيير المعالجة المياسبية لشركة المتيدة للس ر مصر. 6102مع صدور نتائج   6102نظًرا لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف، كما سيتم اعادة تبويب قوائم  6104و  6101* قامت الشركة بإعادة تبويب بنود القوائم المالية لعامي 

 في نهاية العام اليالي لألخذ في االعتبار تغيير المعاملة المياسبية لشركة المتيدة للس ر مصر. 6102**سيتم إعادة تبويب ايرادات عام 

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ول ن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبياث البالد المالية
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 صافوال

 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذل ، يقوم نظام التقييم . وتستخدم البالد المالية هي ل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات ال مية وال يفية التي يجمعها الميللوي

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نيددها، وإم انية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر اليالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر اليالي بأقل من    حياد:

 % .01القيمة العادلة تقل عن السعر اليالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تيديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التيليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبياث البالد المالية.

 

 إخالء المسؤولية

مالييية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أي ميتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صييية ودقيقة ومع ذل  فإي شركة البالد

 .عن ذل جة يقدموي أ  ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأي ميتويات التقرير وال يتيملوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  مسؤولية قانونية نات

األغيراض دوي اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجول إعادة نسخ أو إعادة توليع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شخص آخر أو نشره كليًا أو جيزئيييًا أل  غيرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأي هذه المعلومات ال تش ل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمار .

 .يعتبر أ  إجراء استثمار  يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كاي كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته ال املة وحده

سيتيشيار اسيتيثيميار  ميؤهيل قيبيل ى مليس الهدف من هذا التقرير أي يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يم ن أي يتيقق مستقبال. لذل  فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تيتفظ شركة البالد المالية بجميع اليقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 11011–19تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 1111 – 611 – 00 – 122+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 111 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6280 – 290 – 00 – 122+  هاتف:
 

 إدارة اليفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6259 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 
 

 إدارة األبياث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإلل تروني:

 6250 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6230 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 6256 – 290 – 00 – 122+  هاتف:

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

