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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 صافوال

مليون ريال في الربع األخير من عام  82حققت مجموعة صافوال خسارة صافية قدرها 

، بينما بلغت 8109مليون ريال في الربع المماثل من عام  609مقابل خسارة قدرها  8102

مليون ريال وبذلك بلغت  69نحو  8102األرباح الصافية للشركة في الربع الثالث من عام 

مليون ريال  898مليون ريال مقابل خسائر تبلغ  0,189نحو  8102أرباح الشركة خالل عام 

لكن باستبعاد البنود غير المتكررة ستحقق الشركة صافي دخل معدل قدره  8109في عام 

% عن الربع المماثل من عام 299بنمو يبلغ  8102مليون ريال في الربع األخير من عام  882

مقابل صافي دخل معدل  8102مليون ريال في عام  945، بينما يبلغ الدخل المعدل 8109

، بدأت المجموعة تجميع القوائم المالية 8102، خالل عام 8109مليون ريال في عام  262

لشركة هرفي بشكل كامل ونتج عن ذلك تغيرات في القوائم المالية لفترة المقارنة ضمن 

 عدة تغيرات نتجت عن التحول لمعايير المحاسبة الدولية.

مليون ريال  818خسائر هبوط موجودات بمبلغ  8102تضمنت نتائج الربع األخير من عام 

 . 8109مليون ريال في الربع األخير عام  524مقابل خسائر قدرها 

 88,288% لتسجل 6.5على مستوى االيرادات، انخفضت االيرادات االجمالية بنسبة 

مليون ريال  00,944% إلى 04مليون ريال وذلك جراء تراجع ايرادات قطاع التجزئة بنسبة 

ويرجع ذلك النخفاض حجم سلة المشتريات بسبب زيادة اقبال المستهلكين على العروض 

الترويجية فضال عن فرض رسوم انتقائية ورسوم على أسر المقيمين خالل العام 

مليون ريال  00,824المنقضي، من جهة أخرى بلغت مبيعات قطاع الصناعات الغذائية نحو 

%على خلفية تراجع مبيعات الزيوت والسكر والمكرونه ، حيث  انكمشت مبيعات 4بتراجع 

% من مبيعات القطاع، تقدر االشارة إلى 96% فقط وهي التي تمثل نحو 8.9الزيوت بـ 

% بينما انخفضت الكمية المباعة 88أن مبيعات الشركة من الزيوت في مصر تراجعت بنحو 

% ويرجع االنخفاض في قيمة المنتجات إلى تراجع سعر 5من الزيوت في مصر بنسبة 

والتي  -% 8.4صرف الجنيه المصري أمام العمالت الرئيسية، بينما تراجعت مبيعات السكر 

%، كما انخفضت 9.5بينما تراجعت الكمية المباعة  -% من مبيعات القطاع 82تشكل 

مليون ريال. من جهة أخرى، حقق قطاع  402% لتسجل 80.9مبيعات المكرونة في مصر بـ 

مليون ريال في  0,052مليون ريال مقابل  0,052الخدمات الغذائية )هرفي( مبيعات قدرها 

 بدون تغير ُيذكر. 8109عام 

مليون ريال خالل عام  0,109فيما يتعلق باألرباح الصافية، حقق قطاع التجزئة خسائر قدرها 

، وبلغت خسائر القطاع في المملكة 8109مليون ريال في عام  200مقابل خسائر بـ  8102

مليون ريال خارج المملكة جراء بيع  40مليون ريال بينما حقق القطاع ربحًا بمبلغ  0,152نحو 

الحقوق التأجيرية لمتجر الشركة في دبي، قد يتمكن القطاع من الوصول نقطة التعادل 

 089مليون ريال مقابل  912، في المقابل حقق قطاع األغذية ربحًا قدره 8106في عام 

لبنود غير تشغيلية في  -رغم انخفاض االيرادات-ويرجع النمو  8109مليون ريال في عام 

 .8109عام 

حيث  8102قامت المجموعة بعمليات غلق مكثفة لمحالت بندتي خالل الربع األخير من عام 

سوبرماركت  8فروع لبندتي و 2فرع لبندتي وسوبر ماركت وحيد بينما تم غلق  82تم غلق 

بخالف هايبر الشركة في دبي، وبذلك بلغ عدد  8102خالل التسعة شهور األولى من عام 

 .8109فرع في عام 019فرع مقابل  46الفروع التي تم غلقها في العام المنقضي 

وإن كان بوتيرة أكبر خالل الربع  8102استمرت الشركة في غلق عدد من الفروع خالل عام 

تتم في  -والتي تصحح أخطاًء سابقة  -األخير، وكما أسلفنا من قبل فإن إعادة الهيكلة 

ظروف اقتصادية غير مواتية، لكنها ضرورية لمصلحة الشركة على المدى الطويل، من 

المتوقع أن يكون العام الحالي صعبًا على قطاعات الشركة المختلفة مع انخفاض القوة 

الشرائية للمستهلكين بعد تعديل أسعار الطاقة والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة 

وزيادة الرسوم المالية على المقيمين وأسرهم، لذا وفي نتائج الربع األخير وعدم تغير 

 ريال. 44نظرتنا المستقبلية ألداء الشركة نحتفظ بتقييمنا لسهم الشركة عند 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 
 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية
 44.11 القيمة العادلة )ريال(

 85.94 )ريال( 8102مارس  5السعر كما في 

 %88.49 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.8151 رمز تداول

 50.11 أسبوع )ريال( 58أعلى سعر لـ 

 85.05 أسبوع )ريال( 58أدنى سعر لـ 

 -2.9% التغير من أول العام

 821 أشهر )ألف سهم( 8متوسط حجم التداول لـ 

 81,882 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 5,864 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 584 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 00.88% شركة أصيلة لالستثمار

 01.89% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 2.80% عبدالله محمد عبدالله الربيعة

 2.80% شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

 9.89% شركة المهيدب القابضة

 8105A 8109A 8102E 8102F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء 
 2.15 6.65 01.89 2.51 واالستهالك والضرائب والزكاة

 1.20 1.29 1.96 1.28 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 n/a 06.64 89.81 00.40 مضاعف الربحية 

%5.8 العائد على التوزيع   8.1%  8.9%  0.6%  

 8.06 8.88 8.46 0.64 مضاعف القيمة الدفترية 

 1.20 1.29 1.22 1.20 السعر / المبيعات 

 1.96 1.22 1.20 1.68 النسبة الجارية لألصول 

أسبوع 52حركة 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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 صافوال

 القطاعات التشغيلية 

 8102  8109 البنود غير المتكررة )مليون ريال(

 0,185.9 (898.8) صافي الدخل

 - 828 خفض قيمة أصول أساسية

 - 845 شطب أصول قطاع األغذية

 - 848 تكلفة خفض المخزون

 91 824 خسائر عملة

 28 88 تكلفة إغالق بندتي وشطب مشروعات

شركة بندا -خفض شهرة  - 818 

مصر  -مكسب من بيع حصة في الشركة المتحدة للسكر  - (85) 

 (98) - مكسب من بيع هايبربندا في اإلمارات

% من المراعي8مكسب من بيع   - (964) 

 95 - الحصة في خسائر انخفاض قيمة األصول 

 - (89) إعادة تصنيف عمليات المغرب

 - 81 خسائر من شركة حصون

 945 262 صافي الدخل المعدل

 8102   8109  

صافي الدخل الربح التشغيلي اإليرادات  مليون ريال  
صافي الدخل الربح التشغيلي اإليرادات    )الخسارة(

 )الخسارة(

               األغذية

 425 261 2,092  514 994 2,288 الزيوت

 (845) 012 8,022  29 809 8,124 السكر

 (4) 99 588  09 82 402 المكرونة

 089 694 00,222  912 612 00,824 إجمالي األغذية

               

               التجزئة

(252) 00,428 السعودية  (0,152)   08,888 (286) (216) 

 (8) (8) 886  40 (85) 028 خارج السعودية

(228) 00,944 إجمالي التجزئة  (0,109)   08,528 (240) (200) 

                

               استثمارات وأنشطة أخرى

 802 881 0,052  811 805 0,052 هرفي

(55) 1 العقارات   (55)  1 (55)  (55) 

 229 229 1  225 225 1 المراعي

 (982) (082) (825)  515 (42) (855) االستبعادات وبنود اخرى

                

 (898) 0,142 89,880  0,189 0,188 88,288 المجموع 

 8102  8109 8105 8104 8108 8108 8100 8101 السنة

 052 091 050 080 001 62 61 22 سوبر ماركت

 99 95 98 56 50 42 40 82 هايبر ماركت

 082 020 828 055 88 1 1 1 بندتي

 898 419 469 845 024 045 080 084 إجمالي المتاجر في السعودية

 توسع شبكة التجزئة داخل المملكة

 فروع سوبر ماركت و هايبر ماركت في مصر.  4باإلضافة إلى 
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2002لعام  -تقسيم المبيعات حسب الدولة  صافي الربح الفصلي )مليون ريال(    
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 8104A 8105A 8109A 8102A 8102F قائمة الدخل )مليون ريال(

 88,284 88,288 89,880 85,089 89,522 إجمالي االيرادات 

%5.8 معدل النمو  -5.5%  4.2%  -6.5%  -1.4%  

 06,064 06,449 80,989 81,011 80,284 تكلفة المبيعات 

%20.2 كنسبة من االيرادات   21.1%  28.0%  20.9%  21.6%  

%02.8 هامش الربح االجمالي   81.1%  02.6%  02.4%  06.0%  

  8,629  4,009  4,891  4,189  8,822 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%08.2 كنسبة من االيرادات   09.0%  09.9%  02.8%  09.2%  

  280  258  218  269  622 دخل استثمار

  8,125  0,202  0,290  8,416  8,128 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%00.9 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  6.9%  9.2%  2.9%  2.2%  

  261  264  204  984  982 االستهالكات واإلطفاءات

  0,865  0,188  0,142  0,225  8,455 الربح التشغيلي 

%6.8 هامش الربح التشغيلي   2.0%  4.1%  4.8%  5.5%  

(882) صافى مصروفات التمويل  (092)  (556)  (820)  (854)  

(251)  488  068 أخرى  559  - 

(898)  8,151  8,400 الربح قبل الزكاة والضريبة   0,062  640  

  008  22  058  086  021 الزكاة والضريبة 

(405)  0,600  8,881 صافى الدخل قبل حقوق األقلية   0,081  282  

(58)  006  052 حقوق االقلية   65  69  

(898)  0,268  8,128 صافى الدخل   0,189  288  

%2.2 العائد على المبيعات   2.0%  -0.4%  4.8%  8.0%  

      

 8104A 8105A 8109A 8102A 8102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  646  0,844  0,415  8,192  0,985 النقدية وما في حكمها 

  0,081  626  0,820  680  0,118 ذمم مدينة 

  8,086  8,122  8,824  4,258  4,408 المخزون 

  0,045  0,046  8,429  0,460  8,022 أخرى 

  9,858  9,546  2,489  6,888  01,882 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  2,911  2,591  2,650  2,600  9,259 صافى الموجودات الثابتة 

  451  451  922  0,004  0,099 موجودات غير ملموسة 

  2,259  2,482  2,045  2,481  2,680 استثمارات طويلة األجل

  20  008  86  842  888 أخرى 

  09,622  09,546  09,288  02,218  09,094 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  88,841  88,162  85,856  82,184  89,418 إجمالي الموجودات 

            

  4,211  8,298  4,912  5,100  4,901 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  8,886  8,806  8,502  8,088  8,280 ذمم دائنة 

  8,808  8,888  8,858  0,228  8,281 أخرى 

  6,858  2,418  01,822  01,189  01,090 مطلوبات قصيرة األجل 

           

  8,202  8,581  4,459  4,526  4,918 دين طويل األجل

  0,582  0,452  0,025  688  216 مطلوبات غير جارية 

  629  226  0,188  659  698 حقوق األقلية 

  2,252  2,286  2,802  01,551  6,699 حقوق المساهمين 

  88,841  88,162  85,856  82,184  89,418 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 لتغيير المعالجة المحاسبية لشركة المتحدة للسكر مصر. 8109مع صدور نتائج  8105نظًرا لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف، كما تم إعادة تبويب قوائم  8104و  8108* قامت الشركة بإعادة تبويب بنود القوائم المالية لعامي 

 معدة وفقًا لمعايير المحاسبة السعودية. 8105و 8104** القوائم المالية لعامي 

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

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

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

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

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

 % .01القيمة 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 المالية.

 

 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

 .عن 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 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

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

 .يعتبر 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 مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12011–82تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 

 خدمة العمالء
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