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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

محققة صافي ربح   4102كشفت مجموعة صافوال عن نتائجها المالية األولية للربع األول 

مليون ريال خالل الربع المماثل من العام السابق بحتحرا حع  270مليون ريال مقابل  39قدره 

% ححيحح ححقحقحت الشحركحة ححيحنحهحا           04%، فيما انخحفح حت عحن الحربحع السحابحق بحنحسح حة 01

 مليون ريال. 505

وير ع االنخفاض في صافي الرب  خالل الربع األول محقحارنحة بحالحربحع الحمحمحاثحل محن الحعحام 

 4105% عحن الحربحع األول 49السابق بشكل رئيس إلى : )أ( انخفاض الرب  التشغيحلحي بحح 

مليون ريال نظرا لترا ع االيرادات وزيادة مصروفات التشغيل مع افتتاح مراكز  402مسجال 

محلحيحون ريحال فحي  425.4تجارية  ديدة في قطاع التجزئة، )ب( تحقيق أربحاح رأمحمحالحيحة بحح 

الفترة المماثلة  راء بيع شركة صافوال ألنظمة التغحلحيح). )ت( تسحجحيحل خسحائحر محن إححد  

الشركات الزميلة والتي من غير المتوقع أن تتكرر )ت( خسائر صحر  الحعحمحالت خحاصحة فحي 

 017مليون ريال إلحى  90مصر والتي فاقمت خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر من 

 مليون ريال.

بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، ير ع االنخحفحاض فحي األربحاح الصحافحيحة إلحى 

العوامل التالية: )أ( اشتمال الربع السابق على تسجيل فائض المطال حة الحتحنمحيحنحيحة لحححريحق 

مليون ريال، )ب( ت من الحربحع السحابحق محكحسحر بحيحع أرض  042.5مستودع السكر بم لغ 

مليون ريال، )ت( انخفاض موممي في الم يعات )د( انخفاض الدخل المحقق  90.0بم لغ 

من الشركات الزميلة )ه( ارتفاع النفقات التمحويحلحيحة والحخحسحائحر الحنحاتحجحة عحن محعحر صحر  

 العمالت وزيادة خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر، )و( ارتفاع الزكاة وضري ة الدخل.

مليار ريال فحي الحربحع  2.4مليار ريال مقابل  2نحو  4102بلغت ايرادات الربع األول من عام 

 9.9مليار ريال و  4.0، وحقق قطاعي األغذية والتجزئة ايرادات بلغت 4105األول من عام 

% بحيحنحمحا ارتحفحعحت 0.2مليار ريال على التوالي، وبذلك ترا حعحت ايحرادات قحطحاع األغحذيحة 

مليون ريال مقابل  029.5%، كما بلغت األرباح الصافية لقطاع األغذية 4.5ايرادات التجزئة 

مليون ريال في الفترة المقارنة العام الماضي، بينما حقق قحطحاع الحتحجحزئحة خسحائحر  094.5

مليون ريال في الربع األول من عام  00.2مليون ريال مقابل أرباح صافية ت لغ  40.9بلغت 

.  غرافًيا، مثلت المملكة العربية السعودية أك ر مساهم في ايرادات الشركة بنس حة 4105

عحلحى الحتحوالحي، وارتحفحعحت ايحرادات   % 0.4% و 01.7% يليها ايران ومصر بنس ة 20.2

% فحي 0% فحي ايحران وانحخحفح حت 02.7% بينما تحرا حعحت 0.7الشركة داخل السعودية 

 مصر.

مليحون ريحال  402% عن الربع األول من العام السابق مسجال 49انخفض الرب  التشغيلي 

% عحن 43.5مليون ريال خالل الفترة المقابلة من العام الماضي بينمحا تحرا حع  970مقابل 

 مليون ريال. 215الربع السابق مسجاًل 

محلحيحون ريحال لحلحسحهحم عحن الحربحع  099.5أعلنت الشركة توزيع أرباح على المساهمين ت لغ 

ريال للسهم وهو نص) توزيع الربحع األول محن عحام  1.45بما يعادل  4102األول من عام 

 إبريل. 40مايو المق ل لحملة األمهم نهاية  تداول يوم  5، وميتم التوزيع في 4105

محلحيحون ريحال ودون محتحومحت تحوقحعحات  901 اءت أرباح الشركة دون تحوقحعحاتحنحا الح حالحغحة 

مليون ريال، النتائج أظهرت ترا حًعحا محلحححوًظحا فحي قحطحاع الحتحجحزئحة  923المحللين المقدر بح 

واشتداد ال غوط التنافسية واالقتصادية في بحعحض الحدول الحتحي تحعحمحل بحهحا الشحركحة 

 ريال للسهم. 23.0خاصة في مصر وايران ولهذا نخفض تقييمنا لسهم الشركة إلى 

 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوي، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 23.01 القيمة العادلة )ريال(

 21.22 )ريال( 4102أبريل  42السعر كما في 

 %49.0 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2050 رمز تداول

 79.50 أم وع )ريال( 54أعلى معر لح 

 29.40 أم وع )ريال( 54أدنى معر لح 

 -19.1% التغير من أول العام

 537 أشهر )أل) مهم( 9متومت حجم التداول لح 

 21,606 الرمملة السوقية )مليون ريال(

 5,762 الرمملة السوقية )مليون دوالر(

 534 األمهم المصدرة )مليون مهم(

  %(5ك ار المساهمين )أكثر من 

 11.23% شركة مامك القاب ة

 10.23% المؤمسة العامة للتنمينات اال تماعية

 8.21% ع دالله محمد ع دالله الربيعة

 8.01% شركة ع دالقادر المهيدب واوالده

 6.36% شركة المهيدب القاب ة

 4104A 4109A 4102A 4105A ديسم ر  -نهاية العام المالي 

 05.05 04.51 01.01 01.30 قيمه المنشنة /الرب  ق ل الفوائد والزكاة واالهالك

 1.33 1.33 0.14 1.32 م اع) المنشنة / الم يعات 

 01.22 3.12 01.33 09.92 م اع) الربحية 

%2.1 العائد على التوزيع   5.7%  2.2%  5.7%  

 0.70 0.00 0.32 4.42 م اع) القيمة الدفترية 

 1.70 1.71 1.72 1.20 السعر / الم يعات 

 1.34 0.10 1.33 1.34 النس ة الجارية لألصول 

% 0.7 نمو االيرادات   (7.7)%  5.4 %  (1.5)%  

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد المالية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد المالية

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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 االمت عادات  المجموع 
امتثمارات وأنشطة 

 أخر ** 
 التجزئة

الشركة المتحدة* 

 مصر -للسكر
 مليون ريال  األغذية 

 4102الربع األول       

22149  (00)  االيرادات    42041 -  92470  02 

39  (40)  73  (40)  (017)  األرباح الصافية )الخسائر(  029 

       

 4105الربع األول       

22442  (71)  االيرادات    92107 -  92034  05 

270  (01)  920  00  (90)  األرباح الصافية )الخسائر(  099 

       

-9.4%  02.4%  -2.2%  4.5%  - -0.2%  نمو االيرادات  

-01.9%  014.1%  -70.5%  -405.2%  002.4%  49.2%  نمو األرباح )الخسائر( 

 مليون ريال  السعودية  مصر ايران  دول أخر   المجموع 

 4102الربع األول      

 االيرادات    22429  504  225  502  22149

39  05  93  (021)  األرباح الصافية )الخسائر(  073 

      

 4105الربع األول      

 االيرادات    22034  557  733  272  22442

270  42  95  (77)  األرباح الصافية )الخسائر(  207 

      

-9.4%  -09.7%  -02.7%  -0.4%  0.7%  نمو االيرادات  

-01.9%  -21.9%  01.0%  04.1%  -29.4%  نمو األرباح )الخسائر( 

الشحركحة فحي * في نهاية مارس الماضي، أعلنت مجموعة صافوال عن توصلها التفاق مع ال نك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية )الح حنحك( وبحقحيحة الشحركحاء 

محلحيحون  011ك المصرية المتحدة للسكر )الشركة( )إحد  الشركات الفرعية التابعة لمجموعة صافوال بطريقة غير م اشرة(، بمو ر االتفاق مو  يستثمر ال حنح

مليون دوالر أمريكي نقدًا إلى رأممال الشركة باإلضافة إلى تحويل القرض الحالي الحمحمحنحوح لحلحشحركحة محن الح حنحك  51دوالر أمريكي في الشركة ب خ م لغ 

%، 01.97% إلحى 03.94مليون دوالر أمريكي إلى رأممال الشركة، وبناءا على ذلك، متنخفض حصة مجموعة صافوال بعد زيادة رأس المال محن  51ال الغ 

%، بينما ميحححصحل الح حنحك 91.24% إلى 52.25ومتنخفض حصة الشركة المتحدة للسكر )إحد  الشركات المملوكة لمجموعة صافوال بشكل غير م اشر( من 

% رأممال الشركة، ويمن  االتفاق ال نك حق بيع األمهم لمجموعة صافوال، كما يمن  االتفاق حق خيار الشراء لصحالح  محجحمحوعحة صحافحوال وفحقحًا 22.94على 

ة بحداًل لحكحيحلشروط متفق عليها، بناء على ذلك تم تغيير المعاملة المحام ية في مجموعة صافوال مع امتثمارها في الشركة إلى امتخدام طريقة حقوق المح

ولحيحة األ من التجميع الكامل للقوائم المالية، وإلى حين إصدار تلك األمهم، فإنه ميتم تصني) أصول ومطلوبات الشركحة فحي الحقحوائحم الحمحالحيحة الحمحوححدة

عمحلحيحات  من للشركة كنصول ومطلوبات محتفظ بها لل يع حتى االنتهاء من تنفيذ الصفقة، كما أنه ميتم اإلفصاح عن صافي الدخل من الشركة باعت اره دخل

 .متوقفة وذلك وفقًا للمعايير المحام ية المعتمدة والمتعار  عليها في المملكة العربية السعودية

 

 ** ال تشمل االمتثمارات التي ال تتحكم فيها المجموعة بالكامل مثل المراعي وهيرفي 

 القطاعات التشغيلية 
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 *2011A 2012A 2013A* 2014A* 2015A قائمة الدخل )مليون ريال(

  26,425  26,588  25,281  27,391  25,196 إ مالي االيرادات 

  21,169  21,478  20,158  22,366  20,942 تكلفة الم يعات 

  3,603  3,005  2,737  2,657  2,432 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات ال يع والتوزيع

  1,653  2,105  2,386  2,368  1,822 الرب  ق ل مصروفات التمويل واإلطفاء واالمتهالك وال رائر والزكاة

%7.4 هامش الرب  ق ل مصروفات التمويل واإلطفاء واالمتهالك وال رائر والزكاة  0.2%  3.2%  7.3%  2.4%  

  624  628  657  564  558 االمتهالكات واإلطفاءات

  796  978  760  652  537 دخل امتثمار

  1,826  2,455  2,490  2,456  1,801 الرب  التشغيلي 

 (207) (237) (240) (427) (317) صافى مصروفات التمويل

  430  142  131  47  117 أخر 

  2,049  2,360  2,381  2,076  1,601 الرب  ق ل الزكاة وال ري ة 

  138  180  303  268  132 الزكاة وال ري ة 

  1,911  2,180  2,078  1,807  1,469 صافى الدخل 

  0  50  70  0  0 دخل العمليات المتوقفة

  1,911  2,230  2,147  1,807  1,469 صافى الدخل ق ل حقوق األقلية 

  119  158  443  405  266 حقوق االقلية 

  1,792  2,072  1,704  1,402  1,203 صافى الدخل 

%2.0 العائد على الم يعات   5.0%  2.7%  7.0%  2.0%  

      

 *2011A 2012A 2013A* 2014A* 2015A قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  42127  02295  02922  329  02402 النقدية وما في حكمها 

  305  02114  02425  02220  02002 ذمم مدينة 

  22021  22209  22200  92379  92054 المخزون 

  02502  92000  02342  42001  02534 أخر  

  32212  012490  32121  02525  72772 إ مالي المو ودات قصيرة األ ل 

            

  72317  22752  22522  22907  22205 صافى المو ودات الثابتة 

  02002  02022  02922  02944  02914 مشروعات تحت التنفيذ

  02217  02429  72332  72235  52220 مو ودات غير ملمومة 

  072240  022022  052744  022737  042940 أخر  

  472192  422214  422729  492924  412010 إ مالي المو ودات طويلة األ ل 

           إ مالي المو ودات 

  92204  22290  22400  22201  22324  

  92042  42740  42220  42722  42703 الدين قصير األ ل والمستحق من الدين طويل األ ل 

  42101  42179  42121  02320  02243 ذمم دائنة 

  32  750  39  053  000 مصروفات مستحقة 

  012034  012020  32014  32919  72721 أخر  

           مطلوبات قصيرة األ ل 

  42040  92204  22042  22219  22573  

  757  713  229  522  223 دين طويل األ ل

  352  324  02420  02535  02920 مطلوبات غير  ارية 

  012551  32322  32250  02407  72744 حقوق المساهمين 

  472192  422214  422729  492924  412010 إ مالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 *2011A 2012A 2013A* 2014A* 2015A قائمة التدفقات النقدية

  42003  42044  02541  02230  02579 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(023) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  230  (303)  (232)  (02110)  

(720) التدفقات النقدية من األنشطة االمتثمارية  (42221)  30  (02107)  (547)  

 نظًرا ل يع شركة صافوال ألنظمة التغلي). 4102و  4109* قامت الشركة بإعادة ت وير بنود القوائم المالية لعامي 

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختل) طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تت عها الشركة. ولكن ال تنثير من هذا االختال  على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد المالية
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 شرح نظام التصني) في ال الد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم . وتستخدم ال الد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث ط قات  وتعتمد التوصيات على ال يانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 اله وط./ودلدينا بإدرات األمهم المغطاة ضمن إحد  مناطق التوصية التالية بناًء على معر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بنكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بنقل من    حياد:

 % .01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بنكثر من   تخفيض المراكز: 

و  ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو ال يانات أو قوائم مالية تفصيلية أو و ود تغيير  وهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أم اب أخر  خاصة بنبحاث ال الد المالية.

 

 إخالء المسؤولية

مالحيحة ومحديحريحهحا ومحوظحفحيحهحا ال ال بذلت شركة ال الد المالية أقصى  هد للتنكد من أن محتو  المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة ال الد

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشنن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة م اشرة أو غير م اشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغحراض دون الحمحوافحقحة الحخحطحيحة  محن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرمال هذا التقرير بطريقة م اشرة او غير م اشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو  حزئحيحًا ألي غحرض 

  .المس قة من شركة ال الد المالية

 كما نلفت االنت اه بنن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار امتثماري.

 .يعت ر أي إ راء امتثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير مواًء كان كليًا أو  زئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سحتحشحار امحتحثحمحاري محؤهحل قح حل ى مليس الهد  من هذا التقرير أن يستخدم أو يعت ر مشورة أو خياًرا أو أي إ راء آخر يمكن أن يتحقق مستق ال. لذلك فإننا نحنحصح  بحالحر حوع إلح

 .االمتثمار في مثل هذه األدوات االمتثمارية

 تحتفظ شركة ال الد المالية بجميع الحقوق المرت طة بهذا التقرير.

 

 10011–97تصري  هيئة السوق المالية رقم 

 ال الد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 3000 – 419 – 00 – 322+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 011 الهات) المجاني:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 322+  هات):
 

 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com ال ريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 322+  هات):

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الش كة:

 

  إدارة الوماطة
 abicctu@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 322+  هات):

 

 المصرفية االمتثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 322+  هات):

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

