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الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة 

فى الصفحة األخيرة 1

ريال   36.9 لتبلغ   %1 بنسبة  وذلك  طفيفة  بدرجة  العادلة  للقيمة  تقديرنا  بخفض  قمنا  لشراء:  األجل  طويلة  التوصية  رفع   •
سعودي، بارتفاع 55% عن السعر الحالي للسهم، وتمثل شريحتا المواد الغذائية وتجارة التجزئة حوالى 85% من القيمة العادلة. 
وقد قمنا برفع التوقعات ولكن ذلك قابله من جهة أخرى ارتفاع صافي الدين واالرتفاع الطفيف في المتوسط المرجح لتكلفة 
رأس المال وانخفاض قيمة بعض االستثمارات. ونعتقد بوجود فرصة ارتفاع للقيمة العادلة إذا ما تمت عمليات استحواذات تعظم 
القيمة. وقد قمنا برفع التوصية طويلة األجل إلى شراء من تراكم. ومن بين العوامل المحفزة لألداء في األجل القصير اإلعالن عن 
استحواذات في شريحة السلع الغذائية واستمرار هوامش الربح المرتفعة التى تحققت في الربع األول من عام 2009 والمزاج 
االستثماري القوي المقبل على األسهم الدفاعية ومما يذكر أن متوسط سعر سهم صافوال ارتفع بين أبريل-مايو بنسبة 22% عن 

شهر فبراير-مارس. هذا ونحتفظ بالتوصية قصيرة األجل تراكم.

• وفيما يلي قائمة المشروعات الجديدة للشركة: 1- زيادة الطاقة اإلنتاجية في السعودية )مائة ألف طن( والسودان )53 الف 
طن( خالل عامى 2009-2010. 2- إنشاء مصنع سكر آخر في مصر )بطاقة انتاجية 80 الف طن( يدر هوامش ربح مرتفعة 
في آخر عام 2010 ويستخدم البنجر المزروع محليا. 3- افتتاح متاجر تجزئة جديدة. هذا باإلضافة إلى أن المجموعة تستكمل 
الخطوات األخيرة لالستحواذ على ثالث أكبر شركة باكستانية لزيوت الطعام "Agro processors" وتتفاوض لالستحواذ على مضرب 

أرز في مصر. 

• إعادة الهيكلة: تغيرت الملكية الفعلية لمجموعة صافوال في بعض الشرائح بعد دمج سلسلة متاجر جايانت إلى جانب بعض 
عمليات إعادة الهيكلة: 1- في شريحة زيوت الطعام: انخفضت الملكية الفعلية في معظم الفروع بما يتراوح بين 5-15% باستثناء 
إيران حيث ارتفعت من 44.4% إلى 62.5%. 2- في شريحة السكر: ارتفعت في كل من السعودية )17%( ومصر )10%(. 3- في 
شريحة البيع بالتجزئة: انخفضت من 100% إلى 80%. كما قامت صافوال ببيع استثمارات قصيرة األجل خالل هذا الربع من 

السنة لتمويل شراء حصص أقلية في شريحة الطعام.
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*السعر في 19 مايو 2009

مجموعة صافوال
رفع التوصية طويلة األجل الى شراء

التوصية قصيرة األجل: تراكم
التوصية طويلة األجل: شراء

السعر الحالي*: 23.8 ريال سعودى
القيمة العادلة : 36.9 ريال سعودى

جدول المحتويات

1- الطاقة االنتاجية والتوسعات
وإعادة الهيكلة                       3   

                       

2- التقديرات                                     7 

3-  القوائم المالية                            20                                     

4- التقييم                                        22                                                                             

2011م2010م2009م2008فهناية السنة املالية - ديسمرب
13821163832170724771اإليرادات

EBITDA 877.6 110614611628

11621300 815.7  621.3 األرباح التشغيلية

1124 978.2  864.2  202.4 صافي الربح 

 2.25  1.96  1.73  0.40 ربحية السهم

1.001.001.201.40صافي التوزيعات لكل سهم 

4106440748825194صافي الدين )نقدية( 

 10.6  12.2  13.8  58.8 مضاعف الربحية*

10.18.67.6 12.8 قيمة المؤسسة* / EBITDA المعدلة**

 1.6  1.7  1.8  1.96 مضاعف القيمة الدفترية*

 12.2  14.7  11.6  350 مضاعف التدفقات النقدية*

5.9%5.0%4.2%4.2%العائد على التوزيعات

15.3%14.1%13.2%3.0%العائد على متوسط حقوق المساهمين

**تشمل أرباح تشغيلية أخرى وحصةالربح من رشكات شقيقة                              األرقام باملليون ريال السعودى مامل يذكر ذلك                                                        

التغري املتوقع

2010م2009م2008ف)مليون ريال سعودى(
جديدقديمجديدقديم

1382116097163831859021707اإليرادات
EBITDA877.6975.4110611781461

EBITDA 6.7%6.3%6.7%6.1%6.3%هامش
 978.2 941.4 864.2 791.0 202.4 صاىف الربح 

CFA ،وفاء بدور
+20 2 33 32 1163

wbaddour@efg-hermes.com

اململكة العربية السعودية | قطاع السلع االستهالكية الرئيسية

بيانات السهم
0.50 ريال ىف 19 أبريل 2008تاريخ استحقاق آخر كوبون
11900ريال سعوديرأس املال السوقى )مليون(

500  عدد األسهم )مليون(
689.6 مليون ريال املتوسط الشهرى للقيمة املتداولة

38.25 /  16.5 ريال أعىل/ أدىن سعر ىف 52 أسبوع
SE / SAV AB.2050كود بلومربج/ رويرتز

71.0%التداول احلر
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• النمو القوي لإليرادات: ارتفعت اإليرادات بنسبة 33% في عام 2008 بفضل نمو أسعار زيوت الطعام وزيادة أحجام إنتاج السكر 
واتساع شبكة تجارة التجزئة. انخفضت كمية مبيعات زيوت الطعام نتيجة زيادة المنافسة  في األسواق الكبيرة. وفي تقديرنا أن نمو 
اإليرادات في عام 2009 سيبلغ 19% مع انخفاض أسعار زيوت الطعام والذي سيعوضه تجميع متاجر جايانت لسنة كاملة ونمو إيرادات 
تنمو  النامية. ونتوقع خالل االعوام 2010-2012 أن  المبيعات لألسواق  الطعام مع زيادة  المتواضعة ألحجام زيوت  السكر والزيادة 

اإليرادات بنسبة كبيرة وأن تقفز في عام 2010 وذلك على ضوء توقعاتنا بتجميع الفرع اإليراني. 

• انخفاض الضغوط على هوامش الربح: انكمش هامش مجمل الربح المعدل إلى 16.7% في عام 2008 من 18.1% بعد تحقيق  
خسائر في الفروع التي ال زالت في طور البداية ومع زيادة المنافسة في أسواق الزيوت الرئيسية. ونتوقع أن يتسع هامش مجمل الربح 
إلى 17.7% في عام 2009 بعد تحقيق العمليات الجديدة لخسائر أقل وتحسن هوامش الربح في الربع األول من عام 2009. ونتوقع 
االعوام  خالل   %6.7  EBITDA هامش  متوسط  يبلغ  وأن   ،%17.4 الربح  مجمل  هامش  متوسط  يبلغ  أن   2012-2010 االعوام  خالل 

2009-2012 من 6.3% في عام 2008.

 • نمو قوي لألرباح من االعمال الرئيسية: ارتفعت األرباح من االعمال الرئيسية، باستبعاد البنود غير العادية واالرباح الرأسمالية، 
قبل الضريبة وحقوق األقلية بنسبة 15% في عام 2008 وبلغت 804 مليون ريال سعودي. ونتوقع في عام 2009 أن ترتفع بنسبة 31 % 
لتبلغ 1055 مليون ريال سعودي وأن يبلغ صافي األرباح 864 مليون ريال سعودي. وال تشمل توقعاتنا أي استحواذات جديدة والتي 
قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين وصافي مصروفات العائد، وهذا قد يسبب ضغوط سلبية على تقديراتنا لألرباح. ونتوقع نمو صافي 

األرباح بمتوسط 15% خالل االعوام 2012-2010.
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1- الطاقات اإلنتاجية والتوسعات وإعادة الهيكلة

أ. الطاقة االنتاجية وسياسة التوسعات
تواصل صافوال استراتيجية التوسع في شريحتي الطعام وتجارة التجزئة بواسطة إقامة مشروعات جديدة والقيام باستحواذات. وتتوسع 
الشركة في أنشطة زيوت الطعام والسكر في أسواق سريعة النمو بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي آسيا. وتتفاوض صافوال 
حاليا بشأن عدة استحواذات في أنشطة الطعام مثل األرز واألطعمة المعلبة بهدف استغالل شبكة التوزيع القوية التابعة لها في أسواقها 
الحالية. ومن بين االستحواذات المستهدفة مضرب لألرز في مصر حيث تزمع الشركة تكرار تجربتها الناجحة في مجال إنتاج السكر 

بمصر. ومن الخطط متوسطة الى طويلة االجل، التوسع فى مجال إنتاج مدخالت االنتاج.

شريحة زيوت الطعام

بدأ اإلنتاج التجاري لزيت الطعام "عافية" فى الجزائر في الربع الرابع من عام 2008 بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا. وقامت 
الطاقة  الشركة زيادة  ألف طن. وتنوي  بنهاية عام 2008 من 30  ألف طن  إلى 80  الطاقة اإلنتاجية في كازاخستان  بتوسيع  صافوال 
اإلنتاجية داخل السعودية بـ 100 ألف طن لتبلغ 400 ألف طن، وفي السودان بـ 53 ألف طن لترتفع إلى 83 ألف طن، ومن المتوقع أن 

يبدأ التشغيل في أواخر عام 2009-أوائل عام 2010.

من المتوقع أن تستكمل الخطوات النهائية لالستحواذ على شركة 000 في غضون وقت قصير. فقد تم توقيع اتفاق مبدئي في يوليو 2008 
لالستحواذ على ثالث كبرى الشركات الباكستانية في مجال زيوت الطعام. وتحتل باكستان المرتبة السابعة بين أكبر أسواق زيوت الطعام 
في العالم إذ يبلغ استهالكها أكثر من 3 مليون طن سنويا بقيمة 19 مليار ريال سعودي. ويبلغ نصيب الفرد من االستهالك السنوي 
18.5 كجم، تماشيا مع األسواق سريعة النمو في آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. هذا ولم ندخل بعد الشركة الباكستانية ضمن 

توقعاتنا وتقييمنا. 

شريحة السكر

بدأ تشغيل أول مصنع سكر في مصر لشركة صافوال في منتصف عام 2008 بطاقة إنتاجية سنوية 750 ألف طن ويستخدم السكر الخام  
المستورد المصنوع من قصب السكر. وقد أطلقت الشركة حملة إعالنية ناجحة استهدفت التعريف بالمنتج الجديد "األسرة" في السوق 
المصرية. وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مصنع ثان لها إلنتاج السكر من البنجر في اإلسكندرية بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنويا وبتكلفة 
استثمارية 150 مليون دوالر. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج المصنع الجديد في الربع األول من 2011 وسوف يستخدم البنجر المزروع 
محليا وهو يعد أرخص من استخدام السكر الخام المستورد، ومن المتوقع أن يدر هوامش ربح أعلى عن مصانع تكرير السكر الحالية 
للشركة. وقد بدأت الشركة بالفعل في الزراعات التجريبية للبنجر في األرض المملوكة لها، ومساحتها حوالى 1600 فدان، هذا وتستورد 

مصر حاليا أكثر من مليون طن من السكر الخام سنويا لتلبية الطلب الذي يزيد عن اإلنتاج المحلي.

افتتاح وتشغيل مصنع 
الرشكة باجلزائر

استحواذ في باكستان على 
شركة Agro Processor  فى 

المراحل النهائية

افتتاح مصنع يف مرص وآخر 
يف الطريق
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جدول 1: الملكية الفعلية والحصص السوقية والطاقات اإلنتاجية لزيوت الطعام والسكر

*الطاقة االنتاجية لزيوت الطعام طبقا لتقديرات الشركة لعامى 2009 و2010 وتوقعاتنا فى السنوات التالية، الطاقة االنتاجية للسكر فى السعودية هى طبقا لتوقعاتنا

**قامت صافوال بزيادة حصتها فى إيران مؤخرا وهى ليست مدمجة بعد

***الطاقة االنتاجية الفعلية = الطاقة االنتاجية للفرع )x( معدل الملكية الفعلية لصافوال

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

شريحة تجارة التجزئة

تجارة تجزئة االغذية )ملكية 80% مقابل 100% في عام 2007(: تم افتتاح 17 متجرا جديدا لسلسلة متاجر باندا في عام 2008 
لمجموعة  لباندا ومملوكة  منافسة  باندا وجايانت، واألخيرة كانت  هايبر ماركت. وقد تمت عملية دمج  مكونين 11 سوبر ماركت و6 
المهيدب وأوالده، وذلك في أول أكتوبر 2008. وكان الطرفان قد اتفقا في شهر فبراير على دمج السلسلتين لخلق ثاني أكبر سلسلة 
وقطر  لبنان  في  و38  السعودية  في  متجرا   19 جايانت  متاجر  عدد  بلغ   ،2008 عام  وبنهاية  كارفور.  بعد  الخليج  منطقة  في  متاجر 
والبحرين. وقامت صافوال بتجميع متاجر جايانت في السعودية في الربع الرابع من عام 2008 وستعيد تسميتها تحت اسم باندا. هذا 
ولم تقم صافوال بعد بتجميع عمليات جايانت خارج السعودية. وقد بلغت متاجر تجزئة االغذية التابعة لصافوال 98 متجرا في آخر عام 
2008، من بينها 76 سوبر ماركت و22 هايبر ماركت. كما وضعت الشركة خطة طموح لزيادة عدد المتاجر إلى 120 سوبر ماركت و40 

هايبر ماركت بنهاية عام 2012. غير أننا وضعنا فروضا أقل ضمن توقعاتنا.

محالت الوجبات السريعة هرفي )مملوكة بحصة 70%( وحقوق االمتياز )100%(: تم افتتاح 8 مطعما جديدا للوجبات السريعة 
"هرفي" في عام 2008 ليبلغ عددها 138 مطعما. وفي شريحة حقوق االمتياز، أوقفت الشركة بعض العالمات التجارية غير الناجحة 

لوقف الخسائر.

 2007ف
امللكية
الفعلية

احلصة 
السوقية

الطاقة اإلنتاجية* )طن(

2011م2010م2009م2008ف

زيوت الطعام

60.0300000300000400000400000%85.7%90.7%السعودية

42.0300000300000300000300000%85.5%85.7%مرص

45.0780000780000780000780000%68.5%44.4%إيران**

200000200000200000200000الينطبق86.2%90.7%اجلزائر

15.0100000100000100000100000%86.2%100.0%املغرب

20.0935009350093500113500%85.7%تركيا

10.030000830008300083000%86.2%100.0%السودان

20.080000800008000080000%77.1%81.6%كازاخستان

1883500193650020365002056500إمجايل الطاقة اإلنتاجية

1474462152015916058301622964إمجايل الطاقة اإلنتاجية )الفعلية(***

السكر

85.01200000120000013000001400000%58.3%41.1%السعودية

750000750000750000750000الينطبق49.8%40.0%قصب السكر - مرص

54.0180000%بنجر السكر - مرص

1950000195000020500002330000إمجايل الطاقة اإلنتاجية

1073537107353711318571287299إمجايل الطاقة اإلنتاجية )الفعلية(***

استكمال اندماج باندا 
وجايانت



5

20 مايو 2009

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

مجموعة صافوال

شكل 2: تجارة تجزئة األغذية              شكل 3: سلسلة مطاعم الوجبات السريعة-هرفي

عدد المتاجر وإجمالي المساحة )متر مربع(              عدد المتاجر

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                 المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

شريحة العقارات
دخلت صافوال في أوائل شهر أبريل فى اتفاقية شريحة اإلسكان لذوي الدخل المتوسط من خالل اتفاقية مع فرعها "كنان العالمية 
لتطوير العقار" التي تبلغ حصتها فيه 30% وفرع لمجموعة بن الدن السعودية إلقامة مشروع سكني جديد شمال مدينة جدة يستهدف 
شرائح الدخل المتوسط من السكان. وسوف تبلغ حصة ملكية صافوال في هذا المشروع 30%، وحصة كنان 24% وفرع مجموعة بن 
الدن 39% وآخرين 7%. وسوف تساهم شركتى صافوال وكنان بأراضى مملوكة لهم فى هذه الشراكة، ومن ثم، فإن إدارة صافوال ال تتوقع 
إنشاء  إلى  )الموالت(  التجارية  المراكز  إقامة  تركيز نشاطها من  بتغيير  التكلفة االستثمارية. وتقوم شركة كنان  أي إضافات كبيرة في 
وحدات سكنية على ضوء الطلب الكبير على اإلسكان المعتدل األسعار من قبل شرائح الدخل المتوسط. وطبقا لإلدارة، فإن الطلب 

على الوحدات السكنية الجديدة  فى جدة يبلغ ما يتراوح بين 18-19 ألف وحدة سنويا.

ويقوم المشروع الجديد على مساحة 3 مليون متر مربع، وسوف يستكمل في غضون ست سنوات وتبلغ تكلفته االستثمارية 2.4 مليار 
ريال سعودي. ومن المقرر استكمال المرحلة األولى خالل عامين وتشمل 8 آالف وحدة وتبدأ المبيعات في نهاية عام 2009. وسوف 
تقوم كنان بتطوير 30% من المشروع والباقي سيتم بيعه إلى شركات تعمير أخرى. وتعكف الشركة حاليا على إعداد دراسة الجدوى 
ودراسة السوق للمشروع. لذلك، فإن الرؤيا غير واضحة بدرجة كافية بشأن اإليرادات واألرباح، ومن ثم، فإننا لم ندخل هذا المشروع 

ضمن توقعاتنا وتقييمنا.

ب- إعادة هيكلة المجموعة

قامت صافوال بتجميع كافة شرائح الطعام تحت مظلة واحدة وهي "صافوال لالغذية" تبلغ حصة ملكيتها فيها 90% و10% مملوكة لمجموعة 
المهيدب وأوالده، واألخيرة أصبح لها الحق في حصتها بمقتضى اتفاقية الدمج بين باندا وجايانت. وهناك عدة شركات تحت مظلة "صافوال 
لالغذية" وتملك فروع زيوت الطعام والسكر. وفي عام 2008 وأوائل 2009، قامت صافوال وفروعها بزيادة حصة ملكيتها المباشرة في 

الفروع والشركات الشقيقة التالية:

1- رفعت صافوال حصتها في "صافوال لالغذية" إلى 90% بعد شراء 5% من مجموعة المهيدب وأوالده مقابل 167 مليون ريال سعودي. كما 
قامت صافوال بنقل شركة "صافوال لالستثمار الصناعي"، التي تملك حصص ملكية في فروع السكر، إلى مظلة "صافوال لالغذية" وزادت 

ملكيتها فيها. 

2- قامت شركة عافية العالمية )95.2% حصة ملكية لصافوال لالغذية( بزيادة ملكيتها في الشركة اإليرانية لزيوت الطعام "صافوال بهشهر" 
إلى 80 % من 49%. وقد اشترت صافوال 31% من شركة بهشهر للتنمية الصناعية بقيمة بلغت 265 مليون ريال )مضاعف ربحية 9.0 لعام 
2007 و5.4 لعام 2008(. وكانت إتفاقية الشراء قد تمت في يونيه 2008. وال زالت صافوال بهشهر تدخل ضمن القوائم المالية لصافوال 
كشركة تابعة باستخدام أسلوب حقوق الملكية، حيث أنها ال تزال خاضعة إلدارة شركة بهشهر للتنمية الصناعية إلى حين مطابقة بعض 

الشروط والتي تشمل السداد الكامل لتوزيعات أرباح لم تدفعها صافوال بهشهر لمؤسسة بهشهر للتنمية الصناعية.
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3- قامت شركة عافية العالمية بزيادة حصة ملكيتها في شركة عافية مصر المنتجة لزيوت الطعام إلى 99.8% من 94.5% مقابل 65 مليون 
ريال سعودي.

4- رفعت صافوال حصة ملكيتها في شركة المراعي )شركة شقيقة( إلى 29% من 25% مقابل ما يزيد على 500 مليون ريال سعودي.

عقب االندماج مع المهيدب وإعادة الهيكلة، أصبحت الملكية الفعلية لصافوال في شريحتي الطعام وتجارة التجزئة كالتالي: 1- في 
شريحة زيوت الطعام: انخفضت الملكية في كافة الفروع باستثناء الفرع اإليراني )انظر شكل رقم 1(. 2- في شريحة السكر: ارتفعت 
الملكية في كل من السعودية ومصر )انظر شكل رقم 1(. 3- في شريحة تجارة تجزئة االغذية: انخفضت الملكية إلى 80% من %100. 

هذا وظلت حصة ملكية صافوال في شريحة التغليف وفي مطاعم هارفي دون تغيير.

فيما يلي نورد تفاصيل التغييرات في استثمارات صافوال خالل عام 2008 مقارنة بالعام السابق عليه. ويرجع االنخفاض في االستثمارات 
قصيرة األجل/طويلة األجل المتاحة للبيع إلى خسارة انخفاض بلغت 434 مليون ريال سعودي وخسائر غير متحققة 104 مليون ريال 
سعودي. وقامت صافوال في الربع األول من عام 2009 ببيع استثمارات قصيرة األجل بلغت محصلتها ما يزيد على 300 مليون ريال 

سعودي، وهذه استخدمت لشراء حصص أقلية في شركتي صافوال  لالغذية وعافية مصر. 

شكل 4: االستثمارات في عام 2007                              شكل 5: االستثمارات في عام 2008

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك                                مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصدر: مجموعة صافوال                                        المصدر: مجموعة صافوال

ج- هيكل الملكية

فيما يلي هيكل الملكية الحالي لصافوال: يملك مستثمران رئيسيان 20.6% ومجموعة المهيدب وأوالده 8.4% وصناديق حكومية سعودية 
المملكة  السابق. وقامت شركة  العام  فى  المهيدب من %4.4  ارتفعت حصة  منهم( 61.7%، وقد  لكل  )أقل من %5  9.3% وآخرين 
القابضة بتخفيض حصتها في صافوال إلى أقل من 5% حاليا من 10.2% في العام الماضي وفي تقديرنا أن الطرح الحر لألسهم يبلغ 
71% من 63.4% في العام الماضي، وقد يكون أقل حيث أن )تداول( تعلن فقط عن أسماء حملة األسهم الذين ترتفع ملكيتهم على %5 

بصرف النظر عن أغراضهم االستثمارية. 

التغريات يف امللكية الفعلية 
يف رشحيتي الطعام وجتارة 
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2- التوقعات

أ- اإليرادات وهوامش الربح

حققت صافوال نموا قويا لإليرادات بنسبة 33% في عام 2008 بلغت 13.8 مليار ريال سعودي، وكان هذا راجعا إلى ارتفاع أسعار زيوت 
الطعام ونمو أحجام السكر والتوسع في شبكة التوزيع في شريحة تجارة التجزئة. وقد انكمش إجمالي الربح المعدل )بعد إعادة إضافة 
خسائر انخفاض المخزون( إلى 16.7% من 18.1% نتيجة انخفاض هوامش ربح شريحة السكر وبدرجة أقل هوامش ربح شريحة 
الزيوت نتيجة تحقيق خسائر في مصنع السكر بمصر ومصنع زيوت الطعام في الجزائر خالل العام األول من تشغيلهما وأيضا لزيادة 

المنافسة في األسواق الرئيسية لصافوال فى قطاع زيوت الطعام.

وتشير تقديراتنا لعام 2009 إلى أن نمو اإليرادات سيبلغ 19% مع االنخفاض المتوقع في أسعار زيوت الطعام والذي سيعوضه تجميع 
محالت جايانت لعام كامل والنمو القوي ألحجام السكر والنمو المعتدل في أحجام الزيوت. ونتوقع اتساع هوامش مجمل الربح إلى 
17.7%، حيث من المتوقع أن تحقق المصانع الجديدة خسائر أقل. وينخفض تقديرنا لهامش الربح في عام 2009 عن هوامش الربح 
في الربع األول من عام 2009 والتي نعتقد أنها ربما استفادت من انخفاض أسعار المواد الخام والتي قد تكون انعكست على أسعار 
المستهلك بصورة جزئية. ونفترض في توقعاتنا لإليرادات وإجمالي الربح أن يتم تجميع الشركة اإليرانية في عام 2010، إال أنه من 
المحتمل أن تستكمل اإلجراءات القانونية ونقل اإلدارة قبل هذا التاريخ. ونتوقع خالل االعوام 2010-2012 نمو اإليرادات بنسبة 

مرتفعة، وأن تقفز خاصة في عام 2010 نتيجة تجميع الشركة اإليرانية،  وأن يبلغ متوسط هوامش مجمل الربح %17.4.

شكل 6: صافي اإليرادات والنمو             شكل 7: الحصة في إجمالي اإليرادات*

اإليرادات )مليون ريال، الجانب األيسر(، النمو ) %، الجانب األيمن(            نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك

                                                                                                                                                                              *تشمل املبيعات بني الرشكات
                                                                                                                                                                              **تشمل هرىف واالمتياز والعقارات

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                                     المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس
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شكل 8: إجمالي األرباح* وهوامش الربح            شكل 9: حصة كل شريحة في إجمالي األرباح*

مجمل الربح )مليون ريال، الجانب األيسر(، الهامش ) %، الجانب األيمن(            نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك 

* التكاليف التشمل االهالك                                                                                                              *التكاليف التشمل االهالك )بناءا على تقديراتنا لقطاع التجزئة(

                                         **تشمل هرفى واالمتياز والعقارات

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس                                     المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

زيوت الطعام
بلغ نمو إيرادات زيوت الطعام 17% في عام 2008، مما عكس ارتفاع متوسط األسعار الذي كان نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، 
وانخفض حجم المبيعات بنسبة 28%. إال أن هذه األرقام تأثرت من فصل الفرع اإليراني صافوال بهشهر خالل النصف الثاني من عام 
2007 وتجميع الفرع التركي "يودوم" وبدرجة أقل تجميع العملية الجزائرية في عام 2008. ارتفعت اإليرادات مثل لمثل، باستبعاد كل 
من صافوال بهشهر في عام 2007 ويودوم ومصنع الجزائر في عام 2008، بنسبة 39% وانخفضت األحجام بنسبة 10%. وانخفضت 
األحجام في جميع مصانع الشركة باستثناء السودان، حيث كسبت صافوال حصصا سوقية جديدة، وشركة الزيوت التركية يودوم. وكان أكبر 
انخفاض لألحجام في المصنع المصري والمصنع المغربي، وهي األسواق التي تواجه صافوال فيها منافسة شديدة، فقد انخفض الحجم 
بنسبة 14% في المصنع المصري و11% في المصنع المغربي. وقد خسرت صافوال جزء من حصتها في السوق المصرية بعد أن قامت 

الحكومة بزيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وبالتالي زيادة مبيعات زيوت الطعام المدعمة.

نتوقع انخفاض اإليرادات في عام 2009 بنسبة 4% حيث أن تقديراتنا تشير إلى انخفاض متوسط األسعار بنسبة 15% كنتيجة النخفاض 
الزيت الخام. انخفضت أسعار المنتجات المباعة للمستهلك النهائى بنسبة 15% والمباعة للمصانع بنسبة 25% فى الربع االول من عام 
2009 من أعلى نطاق لهما فى عام 2008. والزيادة االخيرة فى أسعار المواد الخام تعنى أنه من المحتمل أن أسعار المنتجات النهائبة 
سوف تستقر أو تزيد زيادة طفيفة. ونتوقع نمو األحجام بنسبة 14%، كما نتوقع معدالت نمو مرتفعة من المصانع التي ال زالت في مرحلة 
مبكرة من التشغيل )الجزائر( وفي األسواق التي ال يزال أمام صافوال فرصة لزيادة حصتها فيها وفي المصانع التي قامت بزيادة طاقتها 
اإلنتاجية أو هي بصدد ذلك التوسيع )السودان وكازاخستان(. وسيتم توجيه الطاقة اإلنتاجية الجديدة في السعودية البالغة 100 ألف 
طن إلى أسواق التصدير خاصة في العراق والشام. وهذه الطاقة اإلنتاجية سيبدأ تشغيلها في أوائل عام 2010. وتشير تقديرات إدارة 
صافوال أن حصتها السوقية في دول الشام تبلغ 15% وهي تستهدف زيادتها لتربو على 40%. أما حصتها السوقية في العراق فهي ال تكاد 
تذكر. وتنوي صافوال لكي تزيد حجم مبيعات مصنع زيوت الطعام في مصر زيادة الصادرات بواقع الضعف والتي تبلغ اآلن حوالي %10 
من إنتاج المصنع. ويصدر المصنع المصري إنتاجه إلى ليبيا والعراق. ونتوقع ارتفاع نمو الحجم بنسبة 91% في عام 2010 وانخفاض 
متوسط األسعار بنسبة 11% نظرا لتجميع صافوال بهشهر والتي تبيع منتجها بأسعار أقل. وإذا أدخلنا في الحسبان أرقام صافوال بهشهر 

في أرقام عام 2009، فإن نمو الحجم يصبح 11% ويرتفع متوسط األسعار إلى %2.

انكمش هامش مجمل الربح المعدل بواقع واحد نقطة مئوية في عام 2008 وبلغ 15.1% نتيجة تحقيق المصنع الجزائري إجمالي 
خسائر في العام األول من تشغيله وأيضا لزيادة المنافسة. ونتوقع في عام 2009 اتساع هامش الربح إلى 16.9% على ضوء فروضنا 
بانخفاض خسائر العملية الجزائرية والسودانية والتغيرات في مزيج السوق. ونفترض في عام 2010 أن يبلغ هامش الربح %15.9 
والذي يرجع جزئيا إلى تجميع الشركة اإليرانية، كما نفترض تحسن هامش الربح في الفروع التي تحقق خسائر والذي سيقابله من جهة 

أخرى انكماش هوامش الربح في األسواق الكبيرة نتيجة زيادة المنافسة.
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أخرى**التغليف

السكرجتزئة األغذية

التوقعات باستعادة منو 
األحجام بفضل األسواق 

اجلديدة والتصدير
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الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
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مجموعة صافوال

جدول 10: الفروض الخاصة لإليرادات وهوامش ربح شريحة زوت الطعام

نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك

*نفترض أن ايران سيتم تجميعها فى عام 2010

**التكاليف التشمل االهالك، ونضيف خسائر انخفاض المخزون لمجمل الربح فى عام 2008

***معدلة لتتضمن ايران لسنة كاملة فى عام 2007 وعام 2008 وعام 2009، وقد قامت صافوال بفصل ايران من أرقامها خالل النصف الثانى من عام 2007

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

السكر
ارتفع نمو إيرادات شريحة السكر بنسبة 32% في عام 2008 نتيجة النمو القوي للحجم والذي يبلغ 29%، بينما ارتفع متوسط األسعار 
بنسبة 2% فقط. ارتفع حجم مصنع السعودية بنسبة 11%، كما قام المصنع المصري ببيع حوالي 200 ألف طن بعد بداية تشغيله في آخر 
الربع الثاني من 2008. ونتوقع نمو محدود لألحجام في المصنع السعودي في عام 2009 بعد أن تجاوز معدل استخدام طاقته اإلنتاجية 
100%، وبعد أن قررت صافوال عدم زيادة الطاقة اإلنتاجية في عام 2009. ونتوقع معدل نمو قوي لحجم المصنع المصري حيث أنه 
يرتفع متوسط  أن  المرجح  التوقعات. ومن  فترة  بين 2-3% خالل  يتراوح  بما  يرتفع متوسط األسعار  يعمل اآلن طوال عام كامل، وأن 
األسعار عن توقعاتنا إذا لم تقع حركة تصحيح ألسعار السكر الخام والسكر المكرر لتنخفض عن مستوياتها الحالية. وفي مصر، تفوز 
مصانع تكرير السكر التي تستخدم السكر الخام المستورد )مثل صافوال( بحصص في السوق من المصانع التي تنتج السكر باستخدام 

السكر الخام المحلي. وتدرس الحكومة حاليا وسائل دعم تلك المصانع األخيرة، حيث أن البعض يعاني من مشكالت سيولة.

انخفض هامش مجمل الربح  المعدل في عام 2008 نتيجة انخفاض هوامش الربح في السعودية وخسائر المصنع المصري. ونتوقع 
تحسن هذه الهوامش تدريجيا، خاصة بعد استكمال مصنع سكر البنجر في مصر الذي سيبدأ تشغيله في أوائل عام 2011 وتحقيقه 

لهوامش ربح.

2013م2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف

اإلمجايل املجمع*

 2126500  2106500  2056500  2036500  1156500  1103500  750000 الطاقة اإلنتاجية )طن(

85%80%77%70%65%60%76%معدل اإلستخدام )%(

6%7%10%91%14%-28%-22%منو احلجم )%(

4251693658765224540055745753متوسط السعر/طن )ريال(

3%3%3%-11%-15%63%37%متوسط منو السعر )%(

39104565439874738503942810349اإليرادات )مليون ريال(

10%11%14%70%-4%17%7%منو اإليرادات )%(

16.0%15.9%15.8%15.9%16.9%15.1%16.2%هامش جممل الربح )%(**

اإلمجايل املجمع )متضمنا إيران(***

 2126500  2106500  2056500  2036500  1936500  1883500  1530000 الطاقة اإلنتاجية )طن(

85%80%77%70%66%63%79%معدل اإلستخدام )%(

6.4%7.4%10.1%11.3%9.0%-2.0%2.0%منو احلجم )%(

4241608850985224540055745753متوسط السعر/طن )ريال(

3%3%3%2%-16%44%37%متوسط منو السعر )%(

51047177655074738503942810349اإليرادات )مليون ريال(

9.8%10.9%13.8%14.1%-8.7%40.6%39.8%منو اإليرادات )%(

16.0%15.9%15.8%15.9%16.3%15.0%15.9%هامش جممل الربح )%(**

الفوز بحصة سوقية يف 
مرص هو العامل املحرك 

لنمو احلجم
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الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

مجموعة صافوال

جدول 11: الفروض الخاصة بإيرادات وهوامش ربح شريحة السكر

نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك

*التكاليف التشمل االهالك، وقد قمنا بإضافة خسائر انخفاض المخزون لمجمل الربح فى عام 2008.

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

تجارة التجزئة
البيع )17  منافذ  الكبيرة في عدد  الزيادة  نتيجة  بنسبة 47% في عام 2008  الشريحة  إيرادات هذه  ارتفعت  تجارة تجزئة االغذية: 
متجرا( وتجميع سلسلة جايانت في الربع الرابع من 2008. وقد ارتفعت اإليرادات لكل متر مربع )بناء على فروضنا الخاصة بمتوسط 
المساحة( بنسبة 3%. ونتوقع في عام 2009 إضافة تسعة منافذ بيع جديدة وأن تبلغ زيادة اإليرادات للمتر المربع 3% على الرغم من 
خطة الشركة لتحسين اإليرادات للمتر المربع لمحالت جايانت، وتوقعاتنا تعكس موقفنا المتحفظ تجاه مبيعات المنتجات ذات األسعار 
المرتفعة. ونتوقع أن يبلغ نمو اإليرادات 40% حيث أن تجميع جايانت سيكون لعام كامل. وقد اتسع هامش الربح في الربع األول من 
2009 ونتوقع أن يبلغ هامش مجمل الربح في العام بأكمله 18% مقارنة بـ 17.7% في عام 2008. وتتسم توقعاتنا بخصوص الزيادة في 
أعداد منافذ البيع وهوامش الربح بتحفظ أكثر من خطة إدارة الشركة والتي تتضمن 160 منفذا للبيع )120 سوبر ماركت و40 هايبر 

ماركت( بحلول عام 2012 واتساع هوامش الربح.

سلسلة مطاعم هرفي للوجبات السريعة وتجارة حقوق االمتياز: نتوقع في عام 2009 أن تواصل هرفي زيادة عدد مطاعمها بإضافة 8 
مطاعم جديدة، واستمرار نمو اإليرادات والمحافظة على هوامش مجمل الربح. ومع نضوج هرفي، فإننا نتوقع أن يتراجع نمو اإليرادات 
وهوامش مجمل الربح تدريجيا. وفي تقديرنا أن إيرادات تجارة حقوق االمتياز ستنمو بمتوسط نمو 20% سنويا. وقد تحسن هامش 

مجمل الربح في عام 2008 نتيجة إلغاء بعض العالمات التجارية غير الناجحة.

2013م2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف

السعودية

 1500000  1400000  1400000  1300000  1200000  1200000  1200000 الطاقة اإلنتاجية )طن(

101%103%98%100%104%101%91%معدل اإلستخدام )%(

5%5%5%5%3%11%6%منو احلجم )%(

3%3%3%2%2%3%-6%متوسط منو السعر )%(

 3013  2786  2576  2382  2224  2117  1859 اإليرادات )مليون ريال(

8%8%8%7%5%14%0%منو اإليرادات )%(

مرص

750000750000750000930000930000930000الطاقة اإلنتاجية )طن(

101%88%75%76%63%27%معدل اإلستخدام )%(

14%18%23%20%130%منو احلجم )%(

3%3%3%2%2%متوسط منو السعر )%(

 1791  1520  1254  991  809  345 اإليرادات )مليون ريال(

18%21%27%22%135%منو اإليرادات )%(

اإلمجايل 

 2430000  2330000  2330000  2050000  1950000  1950000  1200000 الطاقة اإلنتاجية )طن(

101%97%89%91%88%72%91%معدل اإلستخدام )%(

8%9%10%9%21%29%6%منو احلجم )%(

 1959  1904  1850  1799  1766  1742  1702 متوسط السعر/طن )ريال(

3%3%3%2%1%2%-6%متوسط منو السعر )%(

1859246230333373383043064804اإليرادات )مليون ريال(

12%12%14%11%23%32%0%منو اإليرادات )%(

13.6%13.1%12.6%12.4%12.0%11.6%14.0%هامش جممل الربح )%(*
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الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 
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جدول 12: الفروض الخاصة بإيرادات وهوامش مجمل الربح لتجارة التجزئة 

نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك

*محسوب على أساس متوسط المساحة

**التكاليف التشمل االهالك على أساس تقديراتنا

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

التغليف
ارتفعت إيرادات شريحة نشاط التغليف بنسبة 37% في 2008 نتيجة النمو القوي للحجم بنسبة 25% ونمو متوسط األسعار بنسبة %9. 
ونتوقع في عام 2009 انخفاض متوسط األسعار بنسبة 20% ويعوضه جزئيا نمو األحجام بنسبة 15%، لتنخفض اإليرادات بنسبة %9. 

ويستخدم الجزء األكبر من إنتاج شريحة التغليف لتلبية احتياجات صافوال والباقي يتم بيعه لعمالء الشركة.

جدول 13: الفروض الخاصة بإيرادات وهوامش مجمل الربح لشريحة التغليف

*الطاقة االنتاجية حسب تقديراتنا لعام 2008

**التكاليف التشمل االهالك

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2013م2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف

جتزئة األغذية

 137  132  124  116  107  98  63 عدد املتاجر

 454730  435330  405330  375330  338330  301330  187517 املساحة - هناية العام )مرت ربع(

 31180  30055  28960  27887  27251  26544  25670 اإليرادات / مرت مربع )ريال(*

4%4%4%2%3%3%4%اإليرادات / النمو مرت مربع )%(

 13702  12374  10993  9594  7833  5576  3806 اإليرادات )مليون ريال(

11%13%15%22%40%47%35%منو اإليرادات )%(

17.8%17.9%18.0%18.0%18.0%17.7%17.9%هامش جممل الربح )%(**

الوجبات الرسيعة – هريف

 170  165  160  153  146  138  130 عدد املتاجر

 844  773  700  626  543  466  375 اإليرادات )مليون ريال(

9%10%12%15%16%24%16%منو اإليرادات )%(

33.5%34.0%34.5%35.0%35.5%35.6%34.4%هامش جممل الربح )%(**

اإلمتياز

 104  87  73  59  48  38  29 اإليرادات )مليون ريال(

19%21%22%24%27%28%62%منو اإليرادات )%(

61.0%61.0%61.0%62.0%62.0%61.5%54.9%هامش جممل الربح )%(**

2013م2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف

 160000  150000  140000  120000  100000  100000  91000 الطاقة اإلنتاجية )طن(*

100%97%93%97%101%89%78%معدل اإلستخدام )%(

10%12%12%15%14%25%17%منو احلجم )%(

3%3%3%2%-20%9%5%متوسط منو السعر )%(

 1244  1098  952  825  704  771  562 اإليرادات )مليون ريال(

13%15%15%17%-9%37%23%منو اإليرادات )%(

21%21%21%21%21%21%23%هامش جممل الربح )%(**
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 EBITDA وهوامش EBITDA -ب

ارتفع EBITDA بنسبة 25% في عام 2008 وبلغ 878 مليون ريال سعودي. وعوض انكماش هوامش مجمل الربح، االنخفاض الكبير في 
مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية كنسبة من المبيعات، مما أدى إلى انخفاض هامش EBITDA بواقع 40 نقطة أساسية 
فقط ليبلغ 6.3%. ونتوقع في عام 2009 ارتفاع معدل مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية إلى المبيعات نتيجة زيادة وزن 
تجارة االغذية )مع تجميع متاجر جايانت لمدة عام كامل(، حيث يكون معدل مصروفات البيع والمصروفات العمومية إلى المبيعات بها 

أكثر من شريحة التصنيع. ومن المتوقع أن يرتد هذا الوضع إلى العكس في عام 2010 مع تجميع صافوال بهشهر.

 EBITDA بنسبة 26% في عام 2009 و32% في عام 2010، ثم ينمو بمعدالت أبطأ فيما بعد. كما نتوقع اتساع هامش EBITDA ونتوقع نمو
إلى 6.7% في عام 2009 ثم يستقر عند هذا المستوى فيما بعد.

EBITDA شكل 14: تقسيم المبيعات الى التكاليف وهامش

*قمنا باستبعاد خسائر انخفاض المخزون من التكاليف فى عام  2008

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٪٨١٫٩ ٪٨٣٫٣ ٪٨٢٫٣ ٪٨٢٫٦ ٪٨٢٫٦ ٪٨٢٫٦ ٪٨٢٫٥

٪١١٫٣ ٪١٠٫٣ ٪١٠٫٩ ٪١٠٫٧ ٪١٠٫٨ ٪١٠٫٨ ٪١٠٫٨

٪٦٫٧ ٪٦٫٣ ٪٦٫٧ ٪٦٫٧ ٪٦٫٦ ٪٦٫٦ ٪٦٫٧

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

٢٠٠٧ف ٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م ٢٠١٣م

معدل تكلفة املبيعات / اإليرادات*
معدل مرصوفات بيعية وعمومية وإدارية / اإليرادات

هامش 
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ج- التدفقات النقدية الحرة واإلنفاق الرأسمالي

كانت التدفقات النقدية الحرة قبل االستثمارات بالسالب في عامي 2007 و2008 بسبب زيادة متطلبات رأس المال العامل عقب 
التدفقات  أن  تقديراتنا  التركية. وفي  "يودوم"  الرأسمالي واالستحواذ على  اإلنفاق  السلع األساسية وزيادة  أسعار  في  الكبير  االرتفاع 
النقدية الحرة ستعود إلى مستوى إيجابي في عام 2009 مع انخفاض متطلبات رأس المال العامل واإلنفاق الرأسمالي. إال أنه تجدر 
اإلشارة إلى أن توقعاتنا ال تتضمن أي استحواذات قادمة أو محتملة للشركة الباكستانية Agro Processors ومصنع األرز في مصر، مما قد 
يؤدى إلى ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتداد التدفقات النقدية الحرة قبل االستثمارات إلى المستوى السالب، إال 

أن تأثير ذلك سيخف إذا ما قررت صافوال تسييل بعض استثماراتها لتمويل هذه االستحواذات.

شكل 15: التدفقات النقدية الحرة

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

د- مزيج رأس المال

قامت صافوال بزيادة رأسمالها بمقدار 2.4 مليار ريال سعودي في عام 2006 كما باعت حصتها في الشركة المصرية لألسمدة في عام 
الشركة من مركز  العامل والتوسعات واالستحواذات. وقد تحولت  المال  متطلبات رأس  لتمويل  المحصلة  تلك  2007. وتم استخدام 
صافي نقدي في عام 2006 إلى مركز صافي دين في عام 2008 وبلغ معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية 58%. وقامت الشركة في 
الربع األول من 2009 بإعادة هيكلة ديونها ليتوفر لها مزيج أفضل من القروض قصيرة األجل وطويلة األجل تتمشى مع الفترة الزمنية 

لإلنفاق. وقد مثلت القروض طويلة األجل 55% من إجمالي الدين في الربع األول من 2009 مقابل 25% في عام 2008.

ولما كانت فروضنا لإلنفاق الرأسمالي ال تشمل استحواذات محتملة، فإنه من المرجح أن يرتفع معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية 
عن توقعاتنا. إال أننا نعتقد أن صافوال قد تقوم بتسييل جزء من استثماراتها لتمويل االستحواذات الجديدة.

٢٠٠٧ف ٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م ٢٠١٣م
(٢٠٠٠)

(١٥٠٠)

(١٠٠٠)

(٥٠٠)

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠
اإلنفاق الرأساميلمتطلبات رأس املال العامل

التدفقات النقدية احلرة التدفقات النقدية احلرة قبل اإلستثامرات وأخرى
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شكل 16: معدل صافي الدين )النقد( إلى حقوق الملكية           شكل 17: معدل صافي الدين إلى EBITDA المعدلة* 

نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك              

                                                                   

                                                                                                                                                                               *معدلة لتشمل االرباح التشغيلية االخرى وحصة الشركة فى أرباح الشركات الشقيقة

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس              المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

 هـ - األرباح والكوبونات

ارتفعت األرباح المعدلة )قبل البنود غير العادية واالرباح الرأسمالية(، قبل الضريبة وحقوق األقلية بنسبة 15% في عام 2008 وبلغت 
804 مليون ريال سعودي، ووضعت الشركة مخصصات لالستثمارات وخسائر انخفاض المخزون 727 مليون ريال سعودي، كما أعلنت 
الشركة عن أرباح استثمارية محدودة بلغت 148 مليون ريال سعودي. وكان صافي األرباح البالغة 202 مليون ريال سعودي في عام 
2008 أقل كثيرا من عام 2007، حيث كانت 1230 مليون ريال سعودي والتي تضمنت أرباحا رأسمالية كبيرة. وتشير تقديراتنا لعام 
2009 أن األرباح المعدلة قبل الضريبة وحقوق األقلية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% لتبلغ 1055 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع 
EBITDA وزيادة الحصة في أرباح صافوال بهشهر، وذلك بعد زيادة حصة ملكية صافوال فيها. ونتوقع أن يبلغ صافي األرباح 864 مليون 

ريال سعودي، ومع استبعاد األرباح من بيع استثمارات في الربع األول من 2009 البالغة 15 مليون ريال سعودي، فإن األرباح المتوقعة 
تصبح 848 مليون ريال سعودي وهي ترتفع قليال عن تقديرات إدارة الشركة التي تبلغ 800 مليون ريال سعودي. وكما ذكرنا من قبل، 
فإن توقعاتنا ال تشمل استحواذات قادمة والتي يمكن أن ترفع مستوى الدين وصافي مصروفات الفوائد، وهذا سيؤدي إلى احتماالت 

انخفاض تقديراتنا لألرباح. كما نتوقع نمو متوسط صافي األرباح بمعدالت جيدة خالل فترة التوقعات.

بواقع 0.25 ريال سعودي للسهم عن فترة ربع  بلغ 1.0 ريال سعودي للسهم عن عام 2008،  بتوزيع نقدي لألرباح  قامت صافوال 
سنوية. وقالت الشركة أنها تنوي توزيع أرباح مماثلة في عام 2009 وقامت بالفعل بتوزيع 0.25 ريال سعودي للسهم عن الربع األول 

من عام 2009.
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شكل 18: األرباح قبل الضريبة وحقوق األقلية

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

* تشمل ربح بيع حصة صافوال فى الشركة المصرية لالسمدة فى عام 2007 وربح بيع االستثمارات المتاحة للبيع فى عام 2008 وربح بسيط تم تحقيقه فى الربع االول من عام 2009

** تشمل خسائر انخفاض غير عادية فى عام 2007 ومخصصات لخسائر انخفاض المخزون واالستثمارات فى عام 2008

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

٢٠٠٧ف ٢٠٠٨ف ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م ٢٠١٢م ٢٠١٣م
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إيرادات قبل اإلستثامرات

بنود غري عادية**مكاسب من بيع اإلستثامرات*
نصيب األرباح من الرشكات الشقيقة
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صندوق 1 الفروض المتعلقة بإيرادات زيوت الطعام حسب المصنع

جدول 19: الفروض المتعلقة بإيرادات زيوت الطعام حسب المصنع

نسبة مئوية، ما لم يذكر غير ذلك

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2013م2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف

السعودية
 400000  400000  400000  400000  300000  300000  300000 الطاقة اإلنتاجية )طن(

92%86%80%74%92%87%90%معدل اإلستخدام )%(
7%7%8%8%5%-3%8%منو احلجم )%(

3%3%3%0%-15%51%20%متوسط منو السعر )%(
 2298  2085  1892  1701  1575  1764  1208 اإليرادات )مليون ريال(

10%10%11%8%-11%46%29%منو اإليرادات )%(
مرص

300000300000300000300000300000350000350000الطاقة اإلنتاجية )طن(
80%76%83%76%71%67%79%معدل اإلستخدام )%(

5%8%8%8%5%-14%0%منو احلجم )%(
3%3%3%0%-15%58%28%متوسط منو السعر )%(

 1627  1504  1352  1216  1126  1261  933 اإليرادات )مليون ريال(
8%11%11%8%-11%35%28%منو اإليرادات )%(

إيران
780000780000780000780000780000780000780000الطاقة اإلنتاجية )طن(

84%80%76%72%69%67%73%معدل اإلستخدام )%(
5%5%5%5%3%-9%3%منو احلجم )%(

3%3%3%5%-20%19%49%متوسط منو السعر )%(
 3002  2776  2567  2373  2153  2612  2403 اإليرادات )مليون ريال(

8%8%8%10%-18%9%53%منو اإليرادات )%(
كازاخستان

20000800008000080000800008000080000الطاقة اإلنتاجية )طن(
85%78%67%59%40%22%91%معدل اإلستخدام )%(

10%15%15%45%80%-2%7%منو احلجم )%(
3%3%3%0%-15%61%35%متوسط منو السعر )%(

90142218316374443502اإليرادات )مليون ريال(
13%18%18%45%53%59%45%منو اإليرادات )%(

املغرب
100000100000100000100000100000100000100000الطاقة اإلنتاجية )طن(

72%69%66%63%60%60%67%معدل اإلستخدام )%(
5%5%5%5%0%-11%-11%منو احلجم )%(

3%3%3%0%-15%53%38%متوسط منو السعر )%(
270369313329356385416اإليرادات )مليون ريال(

8%8%8%5%-15%37%23%منو اإليرادات )%(
السودان

30000300008300083000830008300083000الطاقة اإلنتاجية )طن(
90%82%74%59%40%99%71%معدل اإلستخدام )%(

10%10%25%50%10%39%129%منو احلجم )%(
3%3%3%0%-15%25%31%متوسط منو السعر )%(

132230215322415470533اإليرادات )مليون ريال(
13%13%29%50%-6%74%200%منو اإليرادات )%(

اجلزائر
 200000  200000  200000  200000  200000  200000 الطاقة اإلنتاجية )طن(

85%78%68%45%25%3%معدل اإلستخدام )%(
10%15%50%80%739%منو احلجم )%(

3%3%3%3%0%متوسط منو السعر )%(
 970  856  723  468  252  30 اإليرادات )مليون ريال(

13%18%55%85%739%منو اإليرادات )%(
تركيا

 133500  113500  113500  93500  93500  93500 الطاقة اإلنتاجية )طن(
84%93%87%98%92%86%معدل اإلستخدام )%(

7%7%7%7%7%منو احلجم )%(
3%3%3%0%-15%متوسط منو السعر )%(

 1001  909  824  748  699  769 اإليرادات )مليون ريال(
10%10%10%7%-9%منو اإليرادات )%(
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صندوق 2: أسعار السلع األساسية

تحسن أسعار زيت النخيل

تغيرت كثيرا أسعار السلع األساسية منذ صدور التقرير الذي بدأنا به تغطية الشركة في مايو 2008، حيث بلغت األسعار الذروة في 
شهر يوليو لتنخفض بعدها بإطراد. وقد فقد مؤشر ستاندارد أند بورز GSCI، الذي يتابع أسعار سلة من السلع في خمسة قطاعات 
ليبلغ  يوليو 2008  بلغها في شهر  التي  الذروة  الثمينة والزراعة والمواشي، 56% منذ  الصناعية والمعادن  الطاقة والمعادن  هي 
أدنى مستوى في فبراير 2009 مع االنخفاض الكبير في الطلب العالمي وأسعار الزيوت الخام. ثم تحسن المؤشر بين مارس-
أبريل 2009 حيث ارتفع بنسبة 9%. انخفض زيت النخيل الخام بنسبة 64% من ذروة مارس 2008 حيث بلغ السعر 1326 
دوالر لينخفض إلى أقل مستوياته في نوفمبر 2008 ليبلغ 478 دوالر/طن، كما ارتفع من نوفمبر 2008 إلى أبريل 2009 بنسبة 
42% وبلغ 679 دوالر/طن. ويبلغ متوسط األسعار من بداية عام 2009وحتى تاريخه حوالي 600 دوالر، بانخفاض 37% عن 
متوسط األسعار في عام 2008. وتشير تقديرات المحللين إلى أن متوسط أسعار زيت النخيل الخام ستبلغ 650 دوالر/طن في 

عام 2009.

GSCI شكل 20: أسعار زيت النخيل الخام* ومؤشر ستاندارد أن بورز

دوالر/طن

*سعر زيت النخيل الخام الماليزى

المصدر: بلومبرج
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استمرار ارتفاع أسعار السكر المكرر

كانت أسعار السكر أكثر استقرارا، وكانت قد بلغت الذروة في منتصف عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك. وقد استقرت أسعار السكر 
الخام في األشهر األربعة األولى من عام 2009 بمتوسط 14 سنت للرطل، وهو مستوى يكاد يتساوى مع متوسط األسعار في عام 
2008. وعلى العكس، استمرت أسعار السكر الخام في االرتفاع بحوالي 36% منذ أخر عام 2008 فتجاوزت 21 سنتا للرطل. 
وارتفع متوسط أسعار السكر المكرر من أول العام وحتى تاريخه بنسبة 17% عن متوسط األسعار في عام 2008. وتشير تقديرات 
المحللين إلى أن متوسط أسعار السكر الخام سيتراوح بين 13.5-14.0 سنت للرطل في عام 2009 مع التوقعات بقصور العرض 

العالمي بين 2010-2009.

شكل 21: أسعار السكر الخام والسكر المكرر*

سنت/جنيه

*CSCE رقم 11 للسكر الخام والسعر البرازيلى للسكر االبيض المكرر
المصدر: بلومبرج
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صندوق 3: التغيرات في التقديرات

ترتفع توقعاتنا الجديدة لإليرادات وإجمالي الربح وEBITDA عن تقديراتنا السابقة وذلك نتيجة تجميع شركة صافوال بهشهر ومحالت 
جايانت. وتنخفض فروضنا الخاصة بشريحة السكر، حيث أننا كنا قد توقعنا معدالت أكبر لإليرادات وأقل إلجمالي الخسائر في 
المصنع المصري في عام 2008. كما ترتفع تقديراتنا لألرباح المعدلة قبل الضريبة وحقوق األقلية عن تقديراتنا السابقة، إال أن 

هذا يقابله من جهة ارتفاع حقوق األقلية، وبنسبة أقل المعدل الفعلي للضريبة من جهة أخرى.

شكل 22: التغيرات في تقديرات إجمالي اإليرادات        شكل 23: التغيرات في تقديرات إجمالي األرباح

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك         مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس         المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس

شكل 24: التغيرات في تقديرات EBITDA واألرباح

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس
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3- القوائم المالية

قائمة الدخل )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

الميزانية )نهاية السنة المالية-ديسمبر(

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف
 27749  24771  21707  16383  13821  10410 اإليرادات 

 )22913( )20471( )17933( )13484( )11515( )8530(تكلفة المبيعات
 4835  4299  3773  2899  2307  1879 مجمل الربح

17.4%17.4%17.4%17.7%16.7%18.1%هامش مجمل الربح
 )2994( )2671( )2312( )1794( )1429( )1179(المصروفات البيعية والعمومية واالدارية

EBITDA 700  878  1106  1461  1628  1842 
EBITDA 6.6%6.6%6.7%6.7%6.3%6.7%هامش

 )528.9( )491.1( )441.2( )404.1( )366.8( )292.9(اإلهالك واإلستهالك
 182.8  162.5  142.0  114.1  110.5  82.1 أرباح تشغيلية أخرى

 1496  1300  1162  815.7  621.3  489.4 صافي األرباح التشغيلية
5.4%5.2%5.4%5.0%4.5%4.7%صافي هامش األرباح التشغيلية

 508.4  433.0  371.4  449.4  335.2  243.8 حصة من أرباح الشركات الشقيقة
 -    -    -    15.5  148.0  864.0 مكاسب / خسائر من مبيعات االستثمارات 

 )261.8( )245.4( )230.8( )209.9( )153.7( )33.3(صافى ايرادات العائد )المصروفات(
 -    -    -    -    )727.4( )110.5(مخصصات وخسائر انخفاض غير عادية

 1742  1487  1303  1071  223  1453 األرباح قبل الضرائب
 )143.2( )122.9( )105.7( )66.5( )53.4( )115.5(الزكاة والضرائب

 1599  1364  1197  1004.3  170  1338 األرباح قبل حقوق االقلية
 )284.4( )240.6( )218.8( )140.1( 32.3  )107.9(حقوق االقلية

 1315  1124  978.2  864.2  202  1230 صافي األرباح

 2.6  2.2  2.0  1.7  0.4  2.5 ربحية السهم

2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف
 832  743  651  625  605  335 النقدية والودائع
 2232  1851  1497  1028  857  606 حسابات مدينة

 3958  3417  2790  1935  2039  1232 المخزون
 -    -    -    -    148  947 إستثمارات قصيرة األجل

 1165  1050  1112  1185  1080  591 موجودات حالية أخرى
 8187  7062  6050  4773  4729  3711 اجمالى الموجودات الحالية

 5981  5848  5609  4600  4251  3514 صافى الموجودات الثابتة
 3944  3609  3325  3780  3205  2119 إستثمارات شركات شقيقة

 1566  1566  1566  1566  1566  1929 إستثمارات أخرى
 721  751  781  811  795  317 موجودات غير ملموسة

 20399  18837  17331  15530  14546  11590 اجمالى الموجودات
 4472  3736  3026  2219  3433  1447 ديون قصيرة االجل

 2511  2243  1965  1552  1216  782 موردين
 230  175  150  125  160  150 توزيعات أرباح لم يطالب بها

 1632  1492  1348  1074  1198  760 مطلوبات حالية أخرى
 8846  7647  6489  4969  6007  3139 اجمالى المطلوبات الحالية

 1696  2027  2357  2688  1117  457 ديون طويلة االجل
 330  314  299  285  285  222 مطلوبات أخرى

 1578  1294  1053  835  748  616 حقوق األقلية
 7950  7555  7131  6753  6389  7157 صافى حقوق المساهمين
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قائمة التدفقات النقدية )نهاية السنة المالية ديسمبر(

مليون ريال سعودي، مالم يذكر غير ذلك

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

2012م2011م2010م2009م2008ف2007ف

 1881  1668  1498  1153.3  910.7  738.4 النقدية من التشغيل بعد الضرائب

 )611.9( )483.3( )504.2( 40.1  )882.1( 339.4 التغير فى رأس المال العامل

 1269  1184  993.4  1193.4  29  1078 النقدية بعد التغير فى رأس المال العامل

 )631.6( )700.2( )763.7( )770( )1613( )1310(اإلنفاق الرأسمالي

 637.9  484.3  229.7  423.8  )1584( )232(التدفقات النقدية قبل اإلستثمارات وأخرى

 173.2  148.5  126.4  37.7  52.4  )973(إستثمارات أخرى

 811.1  632.8  356.1  461.5  )1532( )1205(التدفقات النقدية الحرة

 -    -    -    -    -    )102.9(التدفقات النقدية غير التشغيلية

 811  632.8  356.1  461.5  )1532( )1307(التدفقات النقدية قبل التمويل

 )721.8( )540.9( )329.8( )441.4( 1802  )1252(صافي التمويل

 89.4  91.9  26.3  20.0  270  )2559(التغير فى النقدية
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4- التقييم

أ- التقييم باستخدام منهاجية مجموع األجزاء

القيمة العادلة طويلة األجل
قمنا بتخفيض تقديرنا للقيمة العادلة بنسبة طفيفة 1% لتبلغ 36.9 ريال سعودي للسهم. ارتفعت حصة شريحتي الطعام وتجارة التجزئة 
في إجمالي تقديرنا لحقوق الملكية )باستبعاد الشركة القابضة وآخرين( إلى 84% من 81%، األمر الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض 

قيمة استثمارات عقارية.

وقد قمنا برفع تقديراتنا لشريحتي الطعام وتجارة التجزئة بنسبة 5%، مع ارتفاع توقعاتنا ومضي عام كامل على بداية تغطيتنا للشركة في 
مايو 2008، إال أن هذا االرتفاع يقابله من جهة أخرى: 1- ارتفاع كبير في مستويات صافي الدين. 2- ارتفاع معتدل في المتوسط 
المرجح لتكلفة رأس المال إلى 8.5% من 7.9% وانخفاض طفيف في المتوسط المرجح لمعدل النمو النهائي إلى 3.3% من %3.4 
نتيجة زيادة المنافسة أو تباطؤ النمو في بعض الشرائح أو كالهما. وظلت حصة المراعي دون تغيير تقريبا منذ صدور تقريرنا األول في 
مايو 2008. جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بأنشطة الطعام المجمعة وتجارة التجزئة، فإن صافوال بدأت تقدم تحليال لقائمة الدخل حسب 
الشريحة، وكنا من قبل استخدمنا تقديراتنا. وهذا أدى إلى بعض التغيرات في تقييمنا حسب الشريحة. وتجدر اإلشارة إلى أن القيمة 
السوقية لبعض االستثمارات العقارية قد تكون مرتفعة عن القيمة الدفترية والتي تم قيدها حسب التكلفة. ولقد استمرينا فى استخدام 

طريقة خصم التدفقات النقدية لمدة سبع سنوات لتقييم أنشطة صافوال المجمعة.

انخفضت االستثمارات العقارية بنسبة 26% وأصبحت تمثل 11% من إجمالي قيمة حقوق الملكية )باستبعاد الشركة القابضة وآخرين( 
العقارية.  كنا وضعناها لالستثمارات  التي  العالوة  وإلغاء  متداولة  استثمارات  أسعار  انخفاض  إلى  يرجع  من 15%، وهذا االنخفاض 
السوقية  القيمة  أن  المالحظ  الجديدة. ومن  بعض االستثمارات  الشركة على  نتيجة الستحواذ  بنسبة %8  استثمارات أخرى  وارتفعت 

لبعض العقارات واالراضى المملوكة للشركة قد تكون أعلى من قيمتها الدفترية والمحسوبة على أساس التكلفة.

شكل 25: التقييم القديم حسب الشريحة*       شكل 26: التقييم الجديد حسب الشريحة*

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك       مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

*النصيب من إمجاىل تقديرنا حلقوق امللكية، باستبعاد الرشكة القابضة وأخرين                     *النصيب من إمجاىل تقديرنا حلقوق امللكية، باستبعاد الرشكة القابضة وأخرين

المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس المصدر: تقديرات المجموعة المالية-هيرميس    
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التوصيات

قمنا برفع التوصية طويلة األجل من تراكم إلى شراء، ويرتفع تقديرنا للقمة العادلة عن السعر الحالي للسهم بنسبة 55%. وثمة احتماالت 
بمزيد من االرتفاع إذا ما تم االنتهاء من االستحواذ على شركة Agro Processors بسعر مدر للقيمة وإذا ما أضافت صافوال شرائح جديدة 

للسلع الغذائية )مثل األرز( إلى شرائح التصنيع.

ونحتفظ بالتوصية قصيرة األجل تراكم. وتشمل العوامل المحفزة لألداء في األجل القصير اإلعالن عن استحواذات جديدة في شريحة 
الطعام واستمرار هوامش الربح المرتفعة في الربع األول من عام 2009 حتى الربع الثاني. وأحد أكثر المسائل مدعاة للقلق هو مدى 
قدرة صافوال على تمويل استحواذات جديدة وفي الوقت نفسه االحتفاظ بمستويات صحية لمعدل الدين إلى حقوق الملكية. ونعتقد أن 
األجراء االكثر ايجابية هو تسييل بعض استثمارات الشركة في الشرائح األخرى غير شريحة الطعام وتجارة التجزئة إلى جانب التركيز 
على مبادرات جديدة في مجال إنتاج السلع الغذائية. ونعتقد أن المزاج االستثماري حاليا محبذا لالسهم الدفاعية فى ظل الظروف 
االقتصادية العالمية، وهذا من الممكن أن يكون عامل آخر محفزا ألداء السهم. إال أننا نود التنويه أن متوسط سعر السهم ارتفع بين 

أبريل-مايو بنسبة 24% عن مستويات شهري فبراير-مارس.

مخاطر االرتفاع واالنخفاض
تشمل مخاطر االرتفاع: 1- المزيد من التوسعات في الشرائح الحالية وفي المجاالت األخرى للسلع الغذائية. 2- التحسن السريع في 
هوامش ربح العمليات الجديدة. 3- تحقيق أرباح رأسمالية أو عوائد مرتفعة على االستثمارات العقارية واالستثمارات األخرى غير 
السلع الغذائية. أما مخاطر االنخفاض فتشمل: 1- أن تؤدي زيادة المنافسة في األسواق الناضجة إلى خسارة حصص سوقية وانخفاض 
الرئيسية  في األسواق  إجراءات حكومية جديدة  الجديدة. 3- صدور  العمليات  ربح  في هوامش  التحسن  تباطؤ  الربح. 2-  هوامش 

للشركة لتؤثر سلبا على المركز التنافسي لصافوال. 4- تذبذب أسعار االستثمارات بما لذلك من آثار سلبية على قيمتها.



20 مايو 2009

24

تقرير عن الشركة

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء 

الذمة ىف الصفحة األخرية

مجموعة صافوال

جدول 27: التقييم باستخدام منهجية مجموع األجزاء*

مليون ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك

*DCF: خصم التدفقات النقدية، وتم الوصول إليها بإستخدام تقديراتنا لرأس املال العامل وذلك لعدم وجود قوائم مركز مايل متاحة لكل قطاع. أيضًا صايف الدين لكل قطاع وللرشكة القابضة وأخرى هو 
بناءًا عىل تقديراتنا وبعض املؤرشات من الرشكة 

**TGR: معدل النمو الثابت

***WACC: متوسط التكلفة المرجح لرأس المال

****أنشطة العقار المجمعة بالقوائم المالية

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

طريقة التسجيل
بالقوائم املالية

القيمة يف
امليزانية 

)مليون ريال(  
طريقة التقييم

تقييم املجموعة
 املالية -هريميس

نسبة من
 اإلمجايل

أ- األغذية

DCF* )WACC*** %8.3, TGR** %3.5(3841%20.8الينطبقجممعة1( زيوت نباتية ودهون

DCF )WACC %8.1, TGR %3.5(1672%9.1الينطبقجممعة2( السكر

25.2%4647القيمة السوقية )19 مايو(1382طريقة حقوق امللكية3( منتجات األلبان )املراعي(

55.0%10159إمجايل األغذية

ب- التجزئة

WACC %9.2, TGR %3.0(2841%15.4( DCFالينطبقجممعةجتزئة األغذية )بندة / جايانت(

WACC %8.8, TGR %3.0(1381%7.5( DCFالينطبقجممعةالوجبات الرسيعة )هريف(

DCF )WACC %9.2, TGR %2.5(158%0.9الينطبقجممعةاإلمتياز

23.7%4380إمجايل جتارة التجزئة

DCF )WACC %8.5, TGR %3.0(1383%7.5الينطبقجممعةج- التغليف

86.2%15922إمجايل األغذية وجتارة التجزئة

د- العقار

2.9%534القيمة الدفرتية )31 مارس(534طريقة حقوق امللكيةكنان العاملية

1.2%214القيمة السوقية )19 مايو(165القيمة السوقية )31 مارس(إعامر املدينة اإلقتصادية

0.2%45القيمة السوقية )19 مايو(51القيمة السوقية )31 مارس(تعميري - األردن

5.1%942القيمة الدفرتية )31 مارس(942التكلفة التارخييةأرايض ومشاريع عقارية

2.0%365القيمة الدفرتية )31 مارس(365طريقة حقوق امللكيةاستثامرات عقارية أخرى

11.4%2100إمجايل قطاع العقارات

ه- إستثامرات أخرى

1.1%209القيمة الدفرتية )31 مارس(209القيمة العادلةسويكورب جسور

0.6%116القيمة الدفرتية )31 مارس(116القيمة العادلةسويكورب السعودية

2.3%420القيمة الدفرتية )31 مارس(420طريقة حقوق امللكيةإنتاج

0.6%107القيمة الدفرتية )31 مارس(107أخرى

4.6%852إمجايل اإلستثامرات األخرى

102.2%18874اإلمجايل

الرشكة القابضة وأخرى****

4.2%767 صايف القيمة

-6.3%)1172(صايف الدين*

100.0%18469صايف حقوق املسامهني

500عدد األسهم )مليون(

36.9حقوق املسامهني للسهم
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ب- التقييم المقارن

قمنا باختيار شركات مناظرة تعمل في كل من الشرائح الثالثة الرئيسية للشركة والتي تحقق نسبة مرتفعة من إيراداتها من ممارسة نفس 
األنشطة. وقد استخدمنا سعرين لمضاعفات صافوال، أحدهما سعر السوق واآلخر تم التوصل إليه من تقديرنا للقيمة العادلة لألنشطة 
الرئيسية والمجمعة لصافوال. ونستخدم مضاعفات EBIDA حتى نضع في الحسبان ميزة الضرائب المنخفضة التي تتمتع بها صافوال عن 
  EBIDA/الشركات المناظرة. وعلى أساس عام، فإن التداول يتم على صافوال بمضاعفات متماشية مع الشركات المناظرة لقيمة المنشأة
المعدلة. وتقل مضاعفات السعر/الربحية لصافوال مع مضاعفات الشركات المناظرة التي تعمل في مجاالت إنتاج السكر وفي تجارة 
التجزئة لمواد البقالة، ولكنها أعلى من مضاعفات شركات الزيوت المناظرة، وهو ما نعتقد أنه مبرر جزئيًا نظرا لتوقعات النمو القوية 

لشريحة زيوت الطعام في صافوال.

جدول 28: المضاعفات المقارنة

*أرباح صافوال معدلة إلستبعاد البنود غير العادية بناءًا على أرقام الشركة وتقديراتنا، القيمة العادلة لصافوال من النشاط الرئيسي تشمل أنشطة العقار المجمعة بالقوائم المالية والتي ينتج عنها إيرادات وأرباح، EBIDA المعدلة تشمل األرباح التشغيلية األخرى 

وحصة الربح في الشركات الشقيقة

**معدل نمو ربحية السهم عام 2010 لمركز سلطان

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية-هيرميس

العملةالسعرالبلدالرشكة
رأس املال 

السوقى
)مليون دوالر(

مضاعف الربحية قيمة املؤسسة/EBIDA املعدلة*
معدل منو السنوى 

املركب لربحية 
السهم

EBIDA هامش 
2009م

2008-2010م2010م2009م2008ف2010م2009م2008ف

6.3%19% 12.2  14.0  17.3 316813.310.69.0ريال23.8السعوديةسعر السوق ملجموعة صافوال*

6.3%19% 15.9  18.3  22.5 413111.012.816.2ريال31.0السعوديةالقيمة العادلة ملجموعة صافوال من النشاط الرئييس*

زيوت الطعام

 K.S. Oils53.1اهلندINR 388  7.7  5.5  10.3  6.7  5.8 %33%8.0

United Plantations Berhad11.1ماليزياMYR 648  13.5  6.7  6.6  7.7  8.2  7.9 %1-%32.9

Kwantas Corp2.2ماليزياMYR 188  5.4  8.5  7.5  4.5  5.3  4.6 %2-

Elstar Oils5.7بولنداPLN 83  10.6  7.5  7.0  19.6  9.9  9.0 %47%7.7

8.0%16%9.17.17.09.07.56.9املتوسط

السكر

Illovo Sugar2725جنوب أفريقياZAr1101 10.4  8.7  8.1  13.0  11.9  10.2 %12%15.4

Nanning Sugar Industry13.7 الصني CNY 574  27.8  17.4  15.9  152.0  24.9  14.0 %230%10.0

Khon Kaen Sugar Industry9.1 تايالند THB 404  16.3  12.9  10.2  16.5  14.4  12.6 %14%13.9

Shree Renuka Sugars132.4 اهلند INR 749  20.2  12.6  12.4  31.6  20.4  14.2 %49%14.2

14.1%32%18.312.711.324.017.413.3املتوسط

جتزئة األغذية

Companhia Brasileira De Distribuicao36.3الربازيلBRL4069 8.9  6.7  6.0  30.5  20.4  14.9 %43%7.6

Cencosud1480شييلCLP5668 12.1  12.2  13.4  20.2  22.0  15.7 %13%6.4

Beijing Hualian Hypermarket Co.8.6الصنيCNY 606  10.0  9.0  7.8  35.6  25.9  20.9 %31%3.7

Shoprite Holdings5155جنوب أفريقياZAr3013 11.0  8.6  7.1  17.3  13.3  11.5 %23%4.4

8.2%16% 6.3  7.3 بالمعىن 8.9  10.3  15.7  456 دينار كويتي0.2الكويتمركز سلطان**

6.4%23%11.09.07.825.420.414.9املتوسط



اإلفصاحات
أشهد أنا وفاء بدور أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعكس بدقة آرائى الشخصية بخصوص األوراق المالية والشركات موضع الدراسة في هذا التقرير. كما 
أشهد بأنه ليس لى أو لزوجى أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتى »إذا وجد« أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق المالية المقيدة في بورصة تداول 

بالمملكة العربية السعودية.

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

خاضعة إلشرافهم.

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

إبراء الذمة

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

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

المجموعة المالية - هيرميس )المملكة العربية السعودية(
الطابق الثانى والعشرين-برج المملكة - الرياض  المملكة العربية السعودية 

تليفون:  0046 211 9661+  فاكس:   0049 211 9661+
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