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• نمواإليرادات بمعدالت قوية بالكاد تطابق التوقعات: إرتفعت اإليرادات بمعدل سنوي٢١٪ في الربع الول من عام ٢٠٠٩، 
وبلغت ٣٫٦ مليار ريال سعودي وارتفعت عن توقعاتنا بنسبة   ٥٪. انخفضت إيرادات زيوت الطعام بنسبة ١٨٪  وهو ما أرجعته 
إدارة الشركة إلى إستفادة المستهلك األخير من انخفاض أسعار المواد الخام. وقد بدأ إنتاج المصنع الجديد لزيوت الطعام في 
الجزائر في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨. كما ارتفعت إيرادات السكر بنسبة ٥١٪ بفضل مبيعات مصنع السكر الجديد في مصر 
والذي بدأ اإلنتاج في أواخر الربع الثاني من عام ٢٠٠٨، وارتفعت إيرادات تجارة تجزئة األغذية بنسبة ٥٥٪ نتيجة افتتاح ١٧ 

منفذًا لمتاجر باندا في عام ٢٠٠٨ وتجميع متاجر جايانت في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨. 

• إتساع هامش EBITDA وإرتفاعه عن التوقعات: إرتفع EBITDA بمعدل سنوي ٤٢٪ وبلغ ٢٥٧ مليون ريال وجاء أعلى من 
توقعاتنا بنسبة ٢٣٪، وبلغ هامش EBITDA ٧٫١٪. وإرتفع عن توقعاتنا في الربع األول من عام ٢٠٠٨ بواقع ١٠٠ نقطة أساس. 
وقد إتسع هامش EBITDA في كافة شرائح النشاط عدا حقوق اإلمتياز فقد إتسع هامش EBITDA في شريحة زيت الطعام بمعدل 
سنوي ١٥٠ نقطة أساس والسكر ٤٠٠ نقطة أساس وتجارة التجزئة ١٧٠ نقطة أساس. وجاء اإلرتفاع في كافة الفروع وليس 

فقط في الفروع التى الزالت في طور البداية.

• مفاجأة ارتفاع األرباح: ارتفعت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة والتى تتضمن (المراعي وصافوال  بهشاهر بإيران) 
بنسبة ١١٪. وبلغت ١٠٧ مليون ريال. وقد رفعت صافوال حصتها في المراعي إلى ٢٨٪ في الربع األول من عام ٢٠٠٩ (وإلى 
٢٩٪ في أبريل ٢٠٠٩)من ٢٥٪ في الربع األول من عام ٢٠٠٨، كما زادت حصة فرع الزيوت في صافوال بهشاهرإلى ٨٠٪ 
من ٤٩٪ ( ملكية فعلية ٦٨٫٥٪ من ٤٤٫٤٪ على مستوى صافوال). هذا ولم يتم بعد تجميع صافوال بهشاهر، إلى حين استكمال 
اإلجراءات القانونيةلنقل اإلدارة. وقد اقتصرت األرباح الرأسمالية من االستثمارات على ١٥ مليون ريال في الربع األول من عام 
٢٠٠٩ مقارنة ب١١٤ مليون ريال من الربع األول من عام ٢٠٠٨. بلغ صافي الدخل ١٩٣ مليون ريال مقارنة ب ٢٥٠ مليون 
ريال في الربع األول من عام ٢٠٠٨، وارتفع صافي الدخل بعد استبعاد األرباح الرأسمالية بنسبة ٣٠٪ بلغ  ١٧٧ مليون ريال 
وجاء ذلك أعلى من توقعاتنا وكانت ١٥٦ مليون ريال وتقديرات اإلدارة وكانت ١٦٠مليون ريال. وقد باعت اإلدارة استثماراتها 

قصيرة األجل خالل هذا الربع من السنة لتمويل شراء حصة أقلية صغيرة في شريحة الطعام.

• مؤشرات اإلدارة وأثرها على التوقعات: تستهدف إدارة الشركة صافي دخل بعد استبعاد أرباح أو خسائر بيع استثمارات، 
يبلغ ١٦٤ مليون ريال في الربع الثاني من عام ٢٠٠٩ و٨٠٠ مليون ريال في عام ٢٠٠٩ بأكمله وهذا يتماشى مع تقديراتنا وهي 
ثم  ومن  الموسمية،  لعامل  نظرا  صافوال  لشركة  الذروة  فترة  ليس   ٢٠٠٩ عام  من  األول  الربع   .٢٠٠٩ عام  في  ريال  مليون   ٧٩١
فإن ارتفاع النتائج عن التوقعات يوحي بإمكانية ارتفاع األرباح في العام بأكمله عن تقديرات اإلدارة وعن توقعاتنا إذا ما استمر 
هامش الربح الذي تحقق في الربع األول من عام ٢٠٠٩. غير إن إدارة الشركة تتفاوض حاليا بشأن عدة استحواذات جديدة، 

بيانات السهم
٠٫٥٠ ريال ىف ١٩ أبريل ٢٠٠٨تاريخ استحقاق آخر كوبون
١١٩٠٠ ريال سعوديرأس املال السوقى (مليون)

٥٠٠  عدد األسهم (مليون)
٨٤٨٫٣ مليون ريال سعودياملتوسط الشهرى للقيمة املتداولة
٤٠٫٨ /  ١٦٫٥ ريال سعوديأعىل/ أدىن سعر ىف ٥٢ أسبوع

SE / SAV AB.2050كود بلومربج/ رويرتز
٧١٪التداول احلر

CFA ،وفاء بدور
+١١٦٣ ٣٢ ٣٣ ٢ ٢٠

wbaddour@efg-hermes.com

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩ف 
 ٢٫١٧  ١٫٨٨  ١٫٥٨ ربحية السهم

 ١٠٫٧  ١٢٫٤  ١٤٫٧ مضاعف الربحية (مرة)
 ١٫٠٩  ٠٫٩٤  ٠٫٧٩ التوزيعات النقدية

٤٫٧٪٤٫٠٪٣٫٤٪العائد من التوزيعات
 ١٫٦٧  ١٫٣٨  ٠٫٩٣ القيمة الدفرتية للسهم

 ١٤٫٠  ١٦٫٩  ٢٤٫٩ مضاعف القيمة الدفرتية (مرة)
 ١٧٫٨٩  ١٦٫٨٠  ١٥٫٨٦ التدفقات النقدية للسهم

 ١٫٣  ١٫٤  ١٫٥ مضاعف التدفقات النقدية (مرة)

السعر (ريال سعودي)مقارنة بـ 

٢٠٠
٨

مايو 
 ٣

٢٠٠
٨

ونية 
ي

 ٣
٢٠٠
٨

وليو 
ي

 ٣
٢٠٠
٨ 
طس
أغس

 ٣
٢٠٠
٨

مرب 
سبت

 ٣
٢٠٠
٨

وبر 
أكت

 ٣
٢٠٠
٨

مرب 
نوف

 ٣
٢٠٠
٨

مرب 
ديس

 ٣
٢٠٠
٩

ناير 
ي

 ٣
٢٠٠
٩

رباير 
ف

 ٣
٢٠٠
٩

رس 
ما

 ٣
٢٠٠
٩

ريل 
أب

 ٣
٢٠٠
٩

مايو 
 ٣

١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥
٤٠
٤٥



تقرير عن الشركة
3 مايو 2009

مجموعة صافوال

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء الذمة ٢
ىف الصفحة األخرية

وقد بلغت المفاوضات للمرحلة األخيرة بشأن االستحواذ على شركة زيوت الطعام في باكستان أجرو بروسيسورز وتقوم الشركة بدراسة 
إمكانية االستحواذ على مضرب لألرز في مصر. وهذا قد يؤدي إلى زيادة مستويات الرافعة التمويلية وصافي مصروفات الفوائد. وقد 
بلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية ٦٥٪ في الربع األول من عام ٢٠٠٩. كما نعتقد بوجود احتمال بأن تتخلى صافوال عن بعض من 

استثماراتها لتوفير تدفقات نقدية حرة لتمويل اإلستحواذات.
جدول ١: ملخص قائمة الدخل ( مليون ريال سعودي)

مليون ريال سعودي ما لم يذكر غير ذلك

*معدلة لتستبعد خسائر المخزون في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨
**مخصصات اإلستثمار وخسائر المخزون

المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

الربع األول
٢٠٠٨

الربع الرابع
٢٠٠٨

الربع األول
٢٠٠٩

النمو
السنوي

منو ربع
السنوي

الربع األول
النمو٢٠٠٩م٢٠٠٨فالتغري٢٠٠٩م

السنوي
١٦٫٥٠٪٥١٣٨٢١١٦٠٩٧٪١٣٤٤٦٪٢١٪٢٩٩٦٣٥٩٣٣٦٣٥اإليرادات

(١٣٢٥٧)(١١٥١٥)(٢٩١٢)(٣٠٣٥)(٢٤٢٩)تكلفة املبيعات*

(١٨٦٥)(١٤٢٩)(٤٦٦٫٥)(٢٩٥٫٣)(٣٨٦٫٢)مرصوفات بيعية وعمومية وإدارية

EBITDA١١٫١٠٪٢٣٨٧٧٫٦٩٧٥٫٤٪٢٠٨٫٨-٢٪٤٢٪١٨٠٫٨٢٦٢٫٨٢٥٦٫٨
EBITDA ٦٫١٠٪٦٫٣٠٪٦٫١٠٪٧٫١٠٪٧٫٣٠٪٦٫٠٠٪هامش

(٣٨٤٫٧)(٣٦٦٫٨)-٩٦٫٢(١٠٧)(١٢٢٫٣)(٨٥٫٢)اإلهالك واإلستهالك

١٠٫٤٥٢٫١٢١٫٩١٦٫١١١٠٫٥٦٤٫٤إيرادات تشغيلية أخرى

٥٫٤٠٪٣٣٦٢١٫٣٦٥٥٫١٪١٢٨٫٧-١١٪٦٢٪١٠٦١٩٢٫٦١٧١٫٧صايف األرباح التشغيلية
٤٫١٠٪٤٫٥٠٪٣٫٧٠٪٤٫٧٠٪٥٫٤٠٪٣٫٥٠٪هامش األرباح التشغيلية

١٣٦١٠٦٫١٣٣٥٫٢٤٢٤٫٤٪١١٪٩٦٫٣٤٥٫٣١٠٦٫٩حصة من أرباح الرشكات الزميلة

(١٤٥٫١)(١٥٣٫٧)(٤٥)(٥١٫٩)(٤٦٫١)(٢٦٫٠٩)صايف ايرادات العائد (مرصوفات)
صايف األرباح قبل البنود غري 

١٦٫٤٠٪١٩٨٠٢٫٨٩٣٤٫٤٪١٨٩٫٨-١٠٠٪٢٩٪١٧٦٫٣١٩١٫٨٢٢٦٫٧العادية والرضائب وحقوق األقلية
-١٤٨-١٥٫٥(٣٥٫٣)١١٣٫٩أرباح من بيع إستثامرات

-(٧٢٧٫٤)--(٧٢٧٫٤)-خمصصات غري عادية**

(٤٦٫٧)(٥٣٫٤)(١٥٫٢)(١٤٫١)١٢٫٨(٢٩٫٧)الزكاة والرضائب

(٩٦٫٧)٣٢٫٣(١٩٫٠)(٣٥٫٥)٩٤٫٣(١٠٫٠)حقوق األقلية

٢٩٠٫٩٠٪٢٤٢٠٢٫٤٧٩١٪١٥٥٫٦الينطبق-٢٣٪١٩٢٫٦(٤٦٣٫٨)٢٥٠٫٥صايف األرباح
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تقرير عن الشركة
3 مايو 2009

مجموعة صافوال

الرجاء الرجوع اىل اإلفصاح وإبراء الذمة 
ىف الصفحة األخرية

جدول٢: تحليل اإليرادات وEBITDA بحسب القطاعات
مليون ريال سعودي ما لم يذكر غير ذلك

*في الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ قمنا بإضافة خسائر المخزون وقدرها ١٥١ مليون ريال سعودي لقطاع الزيوت و١٣٤ مليون ريال سعودي لقطاع السكر
المصادر: مجموعة صافوال وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس
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الربع األول
٢٠٠٨

الربع الرابع
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الربع األول
٢٠٠٩

احلصة من اإليراداتاإليرادات
٢٦٪٢٢٪٣٩٪٢٠٪-١٨٪٩٦٧ ٨٠٦ ١١٨١ الزيوت النباتية

١٩٪١٩٪١٥٪٢٪٥١٪٦٩٨ ٦٨٢ ٤٦٤ السكر
٤٦٪٥٠٪٣٦٪-٦٪٥٥٪١٧٠٢ ١٨٠٣ ١٠٩٦ األغذية
٤٪٥٪٥٪-١٨٪٦٪١٥٨ ١٩٢ ١٤٨ التغليف

٣٪٣٪٣٪٠٪١٧٪١٢٣ ١٢٢ ١٠٥ الوجبات الرسيعة - هريف
٠٪٠٪٠٪١٣٪٧٧٪١٠ ٩ ٦ اإلمتياز

EBITDA*EBITDA احلصة من
٣١٪-٢٣٪٤٧٪الينطبق-٢٪ ٨٧  (٣٥) ٨٩ الزيوت النباتية

٢٢٪٣٥٪١٢٪١٥٪١٧٨٪ ٦٢  ٥٤  ٢٢ السكر
٢٤٪٣٩٪١٣٪١٣٪١٧٠٪ ٦٧  ٦٠  ٢٥ األغذية
٨٪٢٣٪١١٪-٣٤٪١٦٪ ٢٤  ٣٦  ٢٠ التغليف

١١٪٢١٪١٣٪-٧٪٢٢٪ ٣٠  ٣٢  ٢٤ الوجبات الرسيعة - هريف
-١٪٠٪٠٪الينطبق٣٢٤٪ (٣) ٠  (١)اإلمتياز

EBITDA هامش  
٩٫٠٪الينطبق٧٫٥٪الزيوت النباتية

٨٫٩٪٧٫٩٪٤٫٨٪السكر
٤٫٠٪٣٫٣٪٢٫٣٪األغذية
١٥٫٠٪١٨٫٥٪١٣٫٧٪التغليف

٢٤٫٣٪٢٦٫٤٪٢٣٫٢٪الوجبات الرسيعة - هريف
الينطبق٥٫٠٪الينطبقاإلمتياز



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  التمتلك  لها  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 
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