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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

كشفت القوائم المالية غير المدققة لشركة مجموعة صافوال عن الربع الثاني من عام 

مليون ريال خالل الربع  434مليون ريال مقابل  642محققة صافي ربح قدره  6102

% عن الربع األول من 022%، فيما ارتفعت األرباح 43المماثل من العام السابق بتراجع 

مليون ريال، وبذلك بلغت أرباح  33العام الحالي والذي شهد تحقيق ربحا صافيا قدره 

مليون ريال في النصف األول من العام  319مليون ريال مقابل  341النصف األول 

 %26292بتراجع   الماضي

ويرجع االنخفاض في صافي الربح خالل الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة 

المماثلة إلى انخفاض هوامش الربحية في قطاعي األغذية والتجزئة، وزيادة المصروفات 

التشغيلية جراء التوسع في افتتاح مراكز تجارية جديدة ومركز التوزيع في المنطقة الغربية، 

كما ارتفعت النفقات التمويلية نتيجة الرتفاع الخسائر المترتبة عن صرف العمالت خسائر 

 الشركة المصرية المتحدة للسكر )والمصنفة كعمليات متوقفة( بسبب سعر الصرف2 

بالمقارنة مع الربع األول من العام الحالي، شهد الربع الثاني طلبا متزايدا على المنتجات 

الغذائية وقطاع التجزئة بالتوازي مع دخول شهر رمضان وهو ما انعكس ايضا على دخل 

االستثمار في الشركات الزميلة، كما انخفضت الخسائر الناتجة عن الشركة المصرية 

 %2 20المتحدة للسكر مقارنة بالربع السابق بنسبة 

على مكسب  6109على الصعيد نصف السنوى، فقد اشتمل النصف األول من عام 

مليون ريال من بيع قطاع البالستيك، كما تأثر أداء النصف األول من  629رأسمالي يبلغ 

بسبب نمو المبيعات وانخفاض   الحالي بارتفاع المصروفات التشغيلية وثبات مجمل الربح

تكلفتها في قطاع التجزئة وذلك على الرغم من انخفاض مبيعات قطاع األغذية، كما 

 تفاقمت خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر وخسائر العمالت ومصروفات التمويل2

مليار ريال في  2214مليار ريال مقابل  22.3نحو  6102بلغت ايرادات الربع الثاني من عام 

% وارتفاع .% مع انخفاض ايرادات االغذية بنسبة 620بتراجع  6109  الربع الثاني من عام

% بالمقارنة مع الربع األول من 0424%، بالمقابل ارتفعت االيرادات 624ايرادات التجزئة 

ويرجع ذلك الى ارتفاع الطلب الموسمي على قطاعي التجزئة واألغذية حيث  6102عام 

% على التوالي، خالل النصف 0.24% و01ارتفعت ايرادات االغذية والتجزئة بنسبة 

وحقق قطاعي   مليار ريال، 0623% لتسجل 622األول انخفضت ايرادات الشركة بنسبة 

مليار ريال على التوالي، وبذلك  220مليار ريال و  923األغذية والتجزئة ايرادات بلغت 

%، كما بلغت 629% بينما ارتفعت ايرادات التجزئة 23.تراجعت ايرادات قطاع األغذية 

مليون  343مليون ريال مقابل  340األرباح الصافية خالل النصف األول لقطاع األغذية 

ريال في الفترة المقارنة العام الماضي، وحقق قطاع التجزئة خالل النصف األول خسائر 

مليون ريال في الفترة المقابلة،  22مليون ريال مقابل أرباح صافية تبلغ  010بلغت 

% و .32% يليها ايران ومصر بنسبة 2029جغرافًيا، مثلت المملكة العربية السعودية 

% بينما تراجعت 020% على التوالي، وارتفعت ايرادات الشركة داخل السعودية 320

 % في مصر3222% في ايران وانخفضت 0926

منفذ في  90محل بندتي منهم  21خالل النصف األول قامت شركة صافوال بإغالق 

الى  6109في نهاية  6.6الربع األول من العام، وبذلك انخفضت عدد منافذ بندتي من 

منفذ في نهاية الربع الثاني مع العلم أنه تم افتتاح منفذ خالل النصف األول، فيما  663

في نهاية يونيو، وزاد  22في بداية العام الى  24ارتفع عدد المنافذ الكبيرة )الهايبر( من 

منفذ خالل الستة أشهر علمًا بأنه تم اغالق فرعين  .09الى  096عدد السوبر ماركت من 

 خالل النصف األول2

مليون ريال ودون متوسط توقعات  6.2جاءت أرباح الشركة دون توقعاتنا البالغة 

ريال              .432مليون ريال، وعليه نخفض تقيمنا لسهم الشركة من  .36المحللين المقدر بـ 

 ريال2 .432إلى 

 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوي، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 432.1 القيمة العادلة )ريال(

 .3629 )ريال( 6102أغسطس  3السعر كما في 

 %3424 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.2050 رمز تداول

 69.00 أسبوع )ريال( 96أعلى سعر لـ 

 29.40 أسبوع )ريال( 96أدنى سعر لـ 

 -34.8% التغير من أول العام

 522 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لـ 

 17,398 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 4,639 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 534 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(9كبار المساهمين )أكثر من 

 11.23% شركة ماسك القابضة

 10.23% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8.21% عبدالله محمد عبدالله الربيعة

 8.01% شركة عبدالقادر المهيدب واوالده

 6.36% شركة المهيدب القابضة

 6106A 6103A 6104A 6109A ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 04294 002.2 01264 01239 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والزكاة واالهالك

 1234 1234 1232 12.3 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 3220 233. 01260 06240 مضاعف الربحية 

%423 العائد على التوزيع   220%  223%  220%  

 0296 0293 0221 0222 مضاعف القيمة الدفترية 

 1222 1229 1223 1224 السعر / المبيعات 

 1236 0210 1233 1236 النسبة الجارية لألصول 

% 22. نمو االيرادات   (222)%  926 %  (129)%  

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد 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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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

 التجزئة استثمارات وأنشطة أخرى  االستبعادات  المجموع 
الشركة المتحدة* 

 مصر -للسكر
 مليون ريال  األغذية 

 6102النصف األول       

069303 (0.6)  62**  االيرادات   99366 - 29049 

341 (63)  623 (010)  (091)  األرباح الصافية )الخسائر( 340 

       

 6109النصف األول       

039621 (033)  63**  االيرادات   29492 - 29324 

319 (09)  94. 22 (3.)  األرباح الصافية )الخسائر( 343 

       

-622%  .22%  -224%  629%  - -.23%  نمو االيرادات  

-2629%  -9923%  -9123%  - -9923%  -122%  نمو األرباح )الخسائر( 

 مليون ريال  السعودية  مصر ايران  دول أخرى  المجموع 

 6102النصف األول      

 االيرادات    39639  09620  09632  090.0  069303

341  6.  91  (091)  األرباح الصافية )الخسائر(  400 

           

 6109النصف األول           

 االيرادات    39030  .0931  09421  09326  039621

319  96  21  (93)  األرباح الصافية )الخسائر(  40. 

           

-622%  -0323%  -0926%  -322%  020%  نمو االيرادات  

-2629%  -4929%  -6320%  -09423%  -9020%  نمو األرباح )الخسائر( 

الشـركـة فـي * في نهاية مارس الماضي، أعلنت مجموعة صافوال عن توصلها التفاق مع البنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية )الـبـنـك( وبـقـيـة الشـركـاء 

مـلـيـون  011ك المصرية المتحدة للسكر )الشركة( )إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة صافوال بطريقة غير مباشرة(، بموجب االتفاق سوف يستثمر البـنـ

مليون دوالر أمريكي نقدًا إلى رأسمال الشركة باإلضافة إلى تحويل القرض الحالي الـمـمـنـوح لـلـشـركـة مـن الـبـنـك  91دوالر أمريكي في الشركة بضخ مبلغ 

%، 01232% إلـى 03236مليون دوالر أمريكي إلى رأسمال الشركة، وبناءا على ذلك، ستنخفض حصة مجموعة صافوال بعد زيادة رأس المال مـن  91البالغ 

%، بينما سيـحـصـل الـبـنـك 31246% إلى 92229وستنخفض حصة الشركة المتحدة للسكر )إحدى الشركات المملوكة لمجموعة صافوال بشكل غير مباشر( من 

% رأسمال الشركة، ويمنح االتفاق البنك حق بيع األسهم لمجموعة صافوال، كما يمنح االتفاق حق خيار الشراء لصـالـح مـجـمـوعـة صـافـوال وفـقـًا 42236على 

ة بـداًل لـكـيـلشروط متفق عليها، بناء على ذلك تم تغيير المعاملة المحاسبية في مجموعة صافوال مع استثمارها في الشركة إلى استخدام طريقة حقوق المـ

ولـيـة األ من التجميع الكامل للقوائم المالية، وإلى حين إصدار تلك األسهم، فإنه سيتم تصنيف أصول ومطلوبات الشركـة فـي الـقـوائـم الـمـالـيـة الـمـوحـدة

عمـلـيـات  من للشركة كأصول ومطلوبات محتفظ بها للبيع حتى االنتهاء من تنفيذ الصفقة، كما أنه سيتم اإلفصاح عن صافي الدخل من الشركة باعتباره دخل

 2متوقفة وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

 

 ** ال تشمل االيرادات االستثمارات التي ال تتحكم فيها المجموعة بالكامل مثل المراعي وهرفي 

 القطاعات التشغيلية 
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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

 النمو H1 2015 H1 2016 قائمة الدخل )مليون ريال(

%622- 069303 039621 إجمالي االيرادات   

%326- 019410 .01924 تكلفة المبيعات   

%0620  69032  .0939 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع  

%229  3.3  393 دخل استثمار  

%0326-  .0912  09630 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  

%323 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  .23%  -021%  

%0221  .32  302 االستهالكات واإلطفاءات  

%6324-  211  303 الربح التشغيلي   

%223 هامش الربح التشغيلي  924%  -029%  

(034) صافى مصروفات التمويل  (036)  4322%  

(091)  662 أخرى  -02221%  

%2424-  .39  09112 الربح قبل الزكاة والضريبة   

%0326-  21  0. الزكاة والضريبة   

%2.23-  ..6  369 صافى الدخل قبل حقوق األقلية   

(96)  61 حقوق االقلية   -3932.%  

%2629-  341  319 صافى الدخل   

%.22 العائد على المبيعات   622%  -426%  

    

 النمو H1 2015 H1 2016 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

%3122-  094.9  69044 النقدية وما في حكمها   

%0323-  09120  09309 ذمم مدينة   

%924-  49962  492.9 المخزون   

%226  69093  69104 أخرى   

%0121-  39633  019621 إجمالي الموجودات قصيرة األجل   

       

%222  29223  29666 صافى الموجودات الثابتة   

%222-  09122  09096 مشروعات تحت التنفيذ  

%620  9912.  9330. موجودات غير ملموسة   

%.422-  020  362 أخرى   

%623  029933  029136 إجمالي الموجودات طويلة األجل   

%023-  629229  629636 إجمالي الموجودات   

       

%.32-  49494  49230 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل   

%0929-  39192  39202 ذمم دائنة   

%6426  39139  69444 أخرى   

%024-  019949  019230 مطلوبات قصيرة األجل   

       

%323.-  .44  49403 دين طويل األجل  

%322  .23  203 مطلوبات غير جارية   

%0229-  64.  333 حقوق أقلية  

%629-  019601  019429 حقوق المساهمين   

%0222-  669229  629636 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   

    

 النمو H1 2015 H1 2016 قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

%0224-  .3.  09124 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

(212) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (.34)  0.21%  

(939)  646 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  - 

 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة2 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 صافوال

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

  26,425  26,588  25,281  27,391  25,196 إجمالي االيرادات 

  21,169  21,478  20,158  22,366  20,942 تكلفة المبيعات 

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

  1,653  2,105  2,386  2,368  1,822 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%226 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  .22%  324%  223%  226%  

  624  628  657  564  558 االستهالكات واإلطفاءات

  796  978  760  652  537 دخل استثمار

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

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

  430  142  131  47  117 أخرى

  2,049  2,360  2,381  2,076  1,601 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  138  180  303  268  132 الزكاة والضريبة 

  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 قبل حقوق األقلية 

  119  158  443  405  266 حقوق االقلية 

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

%.42 العائد على المبيعات   920%  222%  22.%  22.%  

      

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

  69122  09239  09324  343  09604 النقدية وما في حكمها 

  309  09116  09629  .0944  09.02 ذمم مدينة 

  49.41  49403  ..494  39323  39096 المخزون 

  099.4  ..390  09364  690.1  09936 أخرى 

  39412  .01963  39141  9949.  29224 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  29312  29292  49924  493.2  494.9 صافى الموجودات الثابتة 

  09004  09022  09344  09366  09316 مشروعات تحت التنفيذ

  9212.  9643.  29332  29239  99240 موجودات غير ملموسة 

  .02926  029024  099266  049232  .06936 أخرى 

  629134  629416  649223  639346  619010 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

           إجمالي الموجودات 

  39406  4943.  496.0  49201  49326  

  39062  69260  .6922  69244  69203 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  69101  69123  69121  09320  09463 ذمم دائنة 

  34  .29  33  093  0.0 مصروفات مستحقة 

  019036  019020  39016  39313  29241 أخرى 

           مطلوبات قصيرة األجل 

  69.60  39206  49062  49213  49923  

  292  213  243  944  423 دين طويل األجل

  392  326  09640  09939  .0934 مطلوبات غير جارية 

  019991  39322  39290  96.2.  29266 حقوق المساهمين 

  629134  629416  649223  639346  619010 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 *2011A 2012A 2013A* 2014A* 2015A قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  69003  69066  09961  09230  09923 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(023) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  43.  (303)  (234)  (09110)  

(.22) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (69421)  30  (09102)  (962)  

 نظًرا لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف2 6104و  6103* قامت الشركة بإعادة تبويب بنود القوائم المالية لعامي 

 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة2 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 2 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %012القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %012القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 % 012القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية2

 

 إخالء المسؤولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 2عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  2المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري2

 2يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال2 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 2االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير2

 

 1.011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 ...3 – 613 – 00 – 322+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 11. الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 322+  هاتف:

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

