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الملخص التنفيذي
جيعلممااإلنسان،حلياةالضروريةالعناصرأحدالغذاءُيعد

القتصاديةاالظروفعنالنظربغضمستمرالغذاءعلىالطلب

 .واملالية

 

يفالغذاءاعقطيستمرأن(فاو)والزراعةاألغذيةمنظمةَتتوقع

مدعومًا2016/2017عاميفوالطلبالعرضبنيتوازنحالة
اخنفاضىلإباإلضافةالغذاء،منالعرضيفاالستقرارمنحبالة

 .العامليةالغذاءأسعارَتذبذب

 

السعوديةلعربيةااململكةيفواملشروباتاألغذيةقطاعإيراداتَبلغت

منومعدلمبتوسطوذلك،2015عامريالمليار224حنو

تبلغأنونتوقع،(2015–2011)الفرتةخالل%6.9سنوي

وذلك،2018عامحبلولريالمليار266.8إىلالقطاعإيرادات

 .%6سنويمنومعدلمبتوسط
 

يفملشروباتوااألغذيةعلىللفردالشهرياإلنفاقمتوسطَسجل

%17.9حنوميثلوبذلك،2013عامريال2,488حنواململكة
ارتفعتنسبةالتلكأنوجندللفرد،الشهرياإلنفاقإمجاليمن

 %17.4بلغتحيث2007بعاممقارنة

 
تعودأنملتوقعافمنالسلع،ألسعارالدوليالبنكلتوقعاتطبقًا

الربحامشهويدعمالذياألمرالتدرجيي،لالرتفاعاحلبوبأسعار

 .الصافومثلالتكرير،مصايفمتتلكاليتللشركات

 

هالكاستمنأكثركطعامللحبوباحلالياالستهالكُيعد

علىينيةالربوتاألطعمةاستهالكيزيدأنونتوقعالربوتينات،

القادمة،ةالفرتخاللاحلبوبعلىحتتوياليتاألطعمةحساب

 .العامليفالدخلمستوىارتفاعبسبب

:حمركات النمو يف قطاع الصناعات الغذائية

العنصر

السكان

املتوقعالعمر

على الطعاماإلنفاق

املستقبليةالتوقعات

مليون35إىلاململكةيفالسكانعدديصلنأنتوقع

يسنومنومعدلومبتوسط2020عامحبلولنسمة

.%2يبلغ

عامحبلولعامًا80املتوقعالعمريبلغأناملتوقعمن

.2030اململكةرؤيةمعبالتوازي2030

خاللامالطععلىاإلنفاقمتوسطيزيدأننتوقع

.الدخلتويمسيفللزيادةليستجيبالقادمةالسنوات
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الملخص التنفيذي
بنهاية137.8إىلليصلاململكةيفاملعيشةتكلفةمؤشرارتفع

سنواتاخلمسخالل%14.7قدرهازيادةليعكس،2016أكتوبر
 .املاضية

 
املصرياديباالقتصاملرتبطةاألنشطةذاتالشركاتتتأثرسوف

 .راعيواملصافوالمثلمؤخرًا،حدثالذيالعملةلتخفيضنظرًا
 

زراعةحظرواستخدامهاوترشيداملياهعلىللمحافظةالدولةَتتجه

نميزيدسوفالذياألمر،2019عامحبلولالبذورأنواعكل

.تدرجييبشكلاملاشيةإطعامتكلفة

تدعم(الدسمومنزوعالدسمكامل)البودراحلليبأسعارإن

أنونتوقعاعي،املرمثلاحلليب،منالنوعهذاملنتجيالربحهوامش

 .القادمةاألعوامخاللقلياًلاألسعارتزداد

 

نشطةاألعلىالعامةاخلدماترسومتطبيقيتمأننتوقع

0.01بنياوحسترتحيثالنشاط،وحجملطبيعةطبقًااالقتصادية

بدرجةكاليفالتهيكلمنسيزيدمماالواحد،للمرتريال8.0إىل
 .والتموينوصافوالهريفمنكلعلىطفيفة

 

عددلزيادةالدولةتسعي،2030اململكةرؤيةتطبيقإطاريف

وفريتيتطلبالذياألمرسنويًا،حاجمليون30إىلاحلجاج
 .ةوالعمراحلجموسمخاللوالشرابالطعاممناحتياجاتهم

سعر 

اإلغالق

احتمالية

*الصعود

القيمة 

العادلة
التوصية الشركة

38.5 %24.7 47.0 زيادة مراكز صافوال

67.0 %5.8 70.0 حياد  املراعي

24.0 %12.5 26.5 حياد نادك

84.8 %9.4 89.5 حياد هريف

104.8 %21.2 120.0 مراكززيادة التموين

املاليةبالسوقواملدرجةاألغذيةقطاعيفشركاتةمخستغطيتنامشلتلقد

:كالتاليوصياتناتجاءتفقدبنااخلاصوالتحليلللتقييموطبقًاالسعودي،

.شامل عائد التوزيعات*
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قطاع الزراعة والصناعات الغذائية1.0
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لتنويعالفردحيتاجلذلكن،اإلنساجسمحيتاجهااليتاألساسيةاملنافعكلعلىواحدطعامحيتويوالاحلياة،مقوماتأهمأحدالغذاءيعد

 .وشرابهطعامهمصادر

والذيسنة،/دوالر1,954بلغقد2015عامالسعوديةالعربيةباململكة(املنزليف)الطعامعلىالفردنفاقإفإنللزراعةاألمريكيةللهيئةوطبقًا

 .سنة/دوالر1,500بلغوالذيالدولمنخمتارةعينةمتوسطعنقلياًليزيد

2,392 

2,217 
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الواليات المتحدة

أستراليا

اليابان

الصين

السعودية

الكويت

اإلمارات المتحدة

قطر

فرنسا

المملكة المتحدة المانيا

(دوالر أمريكي)اإلنفاق على الطعام المنزلي لكل فرد 

.2015وزارة الزراعة األمريكية، عام : المصدر

مقدمة عن القطاع1.1
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مؤشربلغحيثاألخرية،لفرتةايفاألسعارمستوياتيفملحوظحتسنفهناكذلكومعمنخفضة،مستوياتعندالغذائيةالسلعأسعارماتزال

هوارتفعًاالسكرأسعارشهدتوقد،2016أكتوبرحتىالعامهذاخالل%12.5قدرهابزيادةوذلك،172.6(فاو)والزراعةالغذاءملنظمةاألغذية

 .الفرتةنفسخالل%6.1بنسبةاحلبوبأسعارمؤشراخنفضحنييف،315.3إىلالسكرأسعارمؤشرليصل%51.7إىلتصلبنسبةاألكرب

القادمة،السنواتخاللتدرجييةبصورةواللحوماخلضرواتوزيوتاحلبوبأسعارتزدادأناملتوقعفمنالسلعألسعارالدوليالبنكلتوقعاتوطبقًا

 .والسكرالدواجنمنكاًلأسعارتنخفضأناملتوقعمنأنهحنييف
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مؤشر منظمة الفاو العالمي ألسعار السلع

.منظمة األغذية والزراعة: المصدر

مقدمة عن القطاع1.1
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محركات النمو األساسية في القطاع1.2

ألطعمةاالستهالكاألساسياحملركهيالسكانيالنمومعدالتإن

العامةةاهليئعنالصادرةالدميوغرافيةللمؤشراتوطبقًاواملشروبات،

يفنسمةمليون31.2حنواململكةسكانعددبلغفقدواملعلوماتلإلحصاء

العشرخالل%3.1بلغسنويمنومعدلومبتوسط،2015عاممنتصف

حبلولنسمةمليون34.4حنوالسكانعدديبلغأنونتوقعاملاضية،سنوات

ندوقصتوقعاتمعبالتوازيسنويًا%2منومعدلمبتوسط،2020عام
 .الدوليالنقد

 

سنة،44إىل15منالعمريةللفئةاململكةيفالسكانمن%55حنوينتمي
واملشروبات،طعامالالستهالكاألساسياحملركتشكلاليتهيالفئةوهذه

وبالتالي.القادمةالسنواتخاللالفئةلتلكالنسيبالوزنيزيدأنونتوقع

 .بالتبعيةالطعاممناالستهالكيزيدسوف

 

لتفضيالتالتغرييؤديالدخلمستوىفإنالسكاني،للنموباإلضافة

األفراديلميحيثالطعام،خيصفيمااالستهالكيةوالعاداتالشخصية

منتوازنًاأكثروأفضلجودةذاطعاماستهالكإىلاملرتفعةالدخولذوي

 .احلراريةالسعراتناحية

 

أكربنسبةشكلتاحلبوبعلىتعتمداليتاألطعمةفإناحلاليالوقتويف

استهالكومنمعدالتولكنالربوتينات،علىحتتوياليتاألطعمةمن

أناملتوقعمنوأكرب،بصورةتزدادالربوتيناتعلىحتتوياليتاألطعمة

الزيادةبسببالقادمةالسنواتخاللاحلبوبعنالربوتيناتاستهالكيزيد

 .الدخليف

30.0
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من السكان % 55حنو 

يةينتمون هلذه الفئة العمر

(بالمليون نسمة)عدد سكان المملكة 

توزيع سكان المملكة حسب الفئات العمرية

.الية، وزارة الصحة، أرباح امل.اهليئة العامة لإلحصاء: املصدر
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بسببوذلكليجاخلمنطقةيفللطعاممستهلكةدولةأكرباململكةتعد

طريقنعالغذاءمناحتياجاتهااململكةوتغطيالكبري،السكانحجم

 .اخلارجمنمنها%80حنواسترياد
 

ردالفاستهالكقدرنافقد،(2025-2016)الفاومنظمةلتوقعاتوفقًا

باملتوسطمقارنةسنويًا،كيلوجرام348بنحواململكةيفالطعاممن

 .سنويًاجرامكيلو320بلغوالذيالعاملي
 

ريالمليار223.8اململكةيفواملشروباتالطعاممناإليراداتبلغتوقد

مبتوسطوذلك،2015للمؤسساتالسنوياالقتصادياملسحعلىبناًء

ليصأنونتوقع،(2015-2011)الفرتةخالل%6.9سنويمنومعدل

عامحبلولريالمليار266.8حنوإىلالطعاممناإليراداتإمجالي

 .%6سنويمنومعدلومبتوسط،2018
 

2015عاميفمرتيطنمليون18.9حنوباململكةاحلبوباستهالكبلغ،

 .%4.9بلغسنويمنومعدلومبتوسط
 

طمبتوسالشعريمنالعاملمستوردي2007العاممنذاململكةتتصدر

ونتوقع،(2015-2011)الفرتةخاللمرتيطنمليون8.9بلغتكمية
 .ليةاحلااملستوياتعناحلبوبمناململكةاستهالكيزدادأن

 

 

ةاستهالك الطعام في المملكة العربية السعودي1.3

(مليون طن)استهالك المملكة من الحبوب 
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(مليار لاير)إيرادات المملكة من الطعام والمشروبات 

.اهليئة العامة لإلحصاء: املصدر
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منومعدالتلكةاملميفاخلضرواتزيوتباستهالكاخلاصةالنتائجأظهرت

امعيفمرتيطنمليون2.5اململكةاستهالكإمجاليبلغحيثمستقرة،

ونتوقع،2015-2007الفرتةخالل%1.1منومعدلمبتوسط،2015
 .املستقبليفهذهاملتواضعةالنمومعدالتاستمرار

 

2015عاميفمرتيطنمليون1.3حنواململكةيفالسكراستهالكبلغ،

الفرتةخالل%0.8بلغسنويمنومعدلمبتوسطاالستهالكوينمو

لسكرااستهالكيفالنمومعدليستمرأنونتوقع،2007-2015
بالسكرابةاإلصنسبةالرتفاعنظرًاالسابقةالوتريةبنفسمنخفضًا

تقليلعلىاألفرادإجبارشأنهامنواليتالبالغنيبنيوالسمنة

 .السكرمناستهالكهم

 

عاملدواجنامناململكةاستهالكبلغفقدالدواجنللحوموبالنسبة

أنيةاألمريكالزراعةوزارةوتوقعتمرتي،طنمليون1.4حنو2015

امعيفمرتيطنمليون0.67لنحوالفروجمناململكةإنتاجحجميصل

مليون0.7إىليصلأنوعلى.2015عامعن%4قدرهاوبزيادة،2016

 .2017عاممرتيطن
 

وجودعلىساعدتواليتالصحيةاملنتجاتأهمأحدومشتقاتهااأللبانتعد

يفاألفرادكاستهاليزدادأناملتوقعومنالبنية،وسليمصحيجمتمع

الوعييادةزنتيجةوذلكاملستقبليفوالفواكهاأللبانمناململكة

بنيسمنةالانتشارمثلالصحيةللمشاكلواالنتباهالعامة،بالصحة

 .البالغني
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الفاو، وزارة الزراعة األمريكية: املصدر

االستهالك المحلي من الطعام في المملكة

(بالمليون طن)

(باأللف طن)منتجات األلبان ومشتقاتها في المملكة 

استهالك الطعام في المملكة العربية السعودية1.3
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2016أكتوبرشهربنهاية137.8باململكةاملعيشةتكلفةمؤشربلغ،

مؤشربلغبينمااملاضية،سنواتاخلمسخالل%14.7بلغتوبزيادة

.الفرتةنفسخالل%18.1قدرهازيادةليسجل،146.3والشرابالطعام
العاماملؤشرمنأكرببوتريةوالشرابالطعامأسعارزيادةذلكليعكس

 .املعيشةلتكلفة

 

الفنحنتواملشروبااألطعمةألسعاراحلكومةمراقبةاالعتباريفوأخذًا

 .املتوسطاملدىيفبهااخلاصةاألسعارزيادةنتوقع

 

أمناطفإن2013و2007عامييفلألسرةالسنوياإلنفاقملسحوطبقًا
املتوسطيفبلغتقدواملشروباتللطعامالشهرياالستهالكياإلنفاق

اإلنفاقإمجاليمن%17.9نسبةلتمثل2013عاميفريال2,488حنو

 .2007عاميف%17.4بنحومقارنةوذلك.للفرد
 

أنجندواخلدماتعالسلعلىاملختلفةاإلنفاقبنودتفاصيلإىلوبالنظر

بنودبنيملسكنابعدمباشرةالثانياملركزحيتلواملشروباتالطعامبند

 .السعوديةلألسرةاإلنفاق

.اهليئة العامة لإلحصاء: املصدر
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مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة
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ةاستهالك الطعام في المملكة العربية السعودي1.3

طعامالعلىاإلنفاقنسبةارتفعت

2013عاميف%17.9منواملشروبات

.2007عام%17.4بنحومقارنة
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وُتعيقالقطاعتواجهقددياتحتعدةهناكأننعتقدأنناإالبطبيعته،دفاعيقطاعهوواملشروباتاألغذيةقطاعأنمنالرغمعلى

 :التاليالنحوعلىأهمهاوَنذكرمنوه،

وُتحفزالنمومعدالتَتدعمالدقالنفط،علىاالعتمادعناالقتصادلتحولباإلضافةللسكان،الدميوغرافيةالرتكيبةيفالتغري

 .ُمتوقعهوكمااالقتصاد

اململكةأراضيداخلذورالبزراعةحلظريؤديسوفاستخدامها،وترشيداملياهمناالحتياطيعلىللمحافظةالدولةَتوجهإن

 .املاشيةلرؤوسوالتغذيةاألعالفتكلفةيزيدأنشأنهمنوالذي،2019عامحبلولبالكامل

أكربالتأثرييكونوسوففاق،اإلناخنفاضيفُمتمثاًلالقطاعمنومعدالتعلىسلبًاينعكسقدلألفراداملتاحالدخلاخنفاض

 .السريعةللوجباتمطاعممتتلكاليتالشركاتحالةيف

منذلكفإنالطقسحوالأاستقرارعدمحالةويفللدولة،املناخيةاألحوالاستقرارعلىكبريةبصورةالزراعياإلنتاجَيعتمد

 .للقطاعاألوليةاخلاماملوادتوافرعلىيؤثرأنشأنه

جلديدةاالعامةاخلدماترسومفرضبسببالتجزئةفروعذاتالشركاتعلىواملصروفاتاألعباءتزيدَسوف. 

زيادةظليفخاصةعة،مرتفرأمساليانفاقتكلفةالقطاعشركاتُتحملسوفاالقرتاضعلىاملتوقعةالفائدةأسعارزيادة

 .احملليةالفائدةأسعارزيادةالغالبيفَسيتبعهوالذيالدوالرعلىالفائدةسعرارتفاعاحتماالت

مثلاجلديدةواملتطلباتاملعايريتطبيقIFRSالتدريبلفةتكمنتزيدقداملعلومات،بتكنولوجيااخلاصةالتحتيةوالبنية
 .القادمةالفرتةخاللوالتطوير

 

معوقات القطاع1.4
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أداء جيد في ظل التحديات2.0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e

14

عامريالمليار224اململكةيفواملشروباتاألغذيةقطاعإيراداتبلغت

-2011الفرتةخالل%6.9بلغسنويمنومعدلمبتوسط2015

أننتوقعوللمؤسسات،السنوياالقتصاديللمسحطبقًاوذلك،2015

.%6سنويمنومعدلمبتوسط،2018عامريالمليار266.8يبلغ

واليتذيةواألغالزراعةبقطاعاخلمسةللشركةاجملمعةاإليراداتبلغت

متوسطبلغقد،2015عاميفريالمليار45.9حنوالتقريريشملها

،%5.6حنو2015-2011الفرتةخالللإليراداتالسنويالنمومعدل

 .2015عام%27.1إىل2011عام%22.5منالربحهامشزادكما
 

مليار53.9حنواخلمسةللشركاتاجملمعةاإليراداتتبلغأنونتوقع

مع،%5.4سنويمنومعدلمبتوسطوذلك،2018عامحبلولريال

بنحومقارنة2018عام%27.5ليبلغالربحهامشيفطفيفحتسن

 .2015عام27.1%
 

النشاطيفيةاحلالالتقلبموجاتواألغذيةالزراعةقطاعيقاومأنونتوقع

األداءهذامريستأنونتوقعدفاعي،كقطاعطبيعتهحبكماالقتصادي

النموركاتحمطبيعةعلىبناًءالقادمةالفرتةخالللإلعجاباملثري

 .السكانينموالمعدالتمثلاملستقرةبطبيعتهاتتصفواليتللقطاع

إيرادات خدمات األطعمة والمشروبات في المملكة

المتوقع للقطاعاألداء 2.1

22.5%

23.7%

25.0% 25.4%

27.1% 26.6% 27.0%
27.5%

15%

20%

25%

30%

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

Total sales Gross margin

اإليرادات المجمعة وهامش الربح للشركات الخمسة

/%(بالمليون لاير)

.اهليئة العامة لإلحصاء، أرباح كابيتال: املصدر
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.اهليئة العامة لإلحصاء، وزارة  الشئون البلدية القروية: املصدر

0

4

8

12

16

20

Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16

نيهاجلقيمةختفيضمت

الدوالرمقابلاملصري

خالل%56بنسبةاألمريكي

2016نوفمربشهر

(2مرت5,000ملساحة أقل من )العامة رسوم اخلدمات

2مرت/ الرسوم العامةاخلدمات

1.2-6
تغيري الزيوت الشحوم وغسيل  حمالت

السيارات

1.6-8 املطابخ واملطاعم وما يف حكمها

0.2-1 املستودعات

0.6-3

 االسرتاحات 

 األفراحقصور

 مدن املالهي والرتفيه

 األنشطة الطبية

 األنشطة التعليمية

 األنشطة األخرى

الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي للشركاتتصاديةاالقاألنشطةعلىسلبًااملصرياجلنيهختفيضانعكس

يبلغأنلألغذيةصافوالشركةتوقعتحيثمصر،يفعملياتهاتديراليت

يفتنعكسريالمليون171حنواجلنيهلتخفيضالسليبالتأثريقيمة

علىالسليبالتأثرييبلغأنونتوقع،2016عاممنالرابعالربعنتائج

 .مصريفمبيعاتهاقيمةمن%1.5إىل%1مناملراعيشركة
 

النشاطجمحلطبقًااجلديدةالعامةاخلدماترسومتطبيقيتمسوف

بنيلرسوماقيمةترتاوحوسوفاملدينة،داخلتواجدهوأماكنوطبيعته،

لقطاعاشركاتسيحملممااملربع،للمرتريال8.0إىلريال0.01بني

إىل%0.5بنيالسليبتأثريهايرتاوحلتوقعاتناوطبقًاإضافية،مصاريف

 .ريرالتقهذايشملهااليتللشركاتالدخلصايفمن1%
 

ومناملياه،ىعلواحملافظةاستخدامترشيدحملاولةحاليًااململكةوتتجه

األمر،2019عامحبلولاململكةداخلالبذورزراعةحظرخطتهاضمن
سلبًاسيؤثرمماية،تدرجيبصورةاملاشيةتغذيةتكلفةيزيدأنيتوقعالذي

 .ونادكاملراعيمثلشركاتعلى

 

حتملأناالرتفاعبذلكتتأثرسوفاليتالشركاتتستطيعالأنونتوقع

أساسيةلسلعاتلكألننظرًاالتكاليف،يفالزيادةتلكاملستهلكني

علىلحفاظلالعامليفاحلاالتأغلبيفالدولوتتدخلللمستهلكني،

 .للمواطننيالضروريةالسلعتلكمناسبةأسعار

 

أعباء التكاليف اإلضافية 2.2
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الشركات المدرجة في قطاع الزراعة3.0
والصناعات الغذائية
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مجموعة صافوال 3.1
:نظرة عامة على الشركة

د القوى العاملة ، وتتنوع األنشطة االقتصادية لشركة صافوال على املستوى اجلغرايف، وقد بلغ عد1991، ومت إدراجها يف سوق األوراق املالية يف ديسمرب عام 1979أنشئت شركة صافوال يف عام 

.  شركات مثل املراعياتيجية يف ألف موظف، وتدير الشركة أنشطتها االقتصادية يف قطاعات متنوعة تشمل قطاع األغذية والتجزئة باإلضافة إىل االستثمارات االسرت31لدى الشركة لنحو 

منوذج األعمال 

االستثمارات

 األغذيةقطاع.1
النحوعلىوهيدولةعديفمنتشرةاألغذيةقطاعيفمنتجاتعدةصافوالجمموعةتقدم

 :التالي

58:اململكة)سنويًاطنمليون2.25قدرهاإنتاجيةبطاقةوذلك:السكرتكرير%،

 .(%42:مصر

21.1:اململكة)سنويًاطنمليون2.09قدرهاإنتاجيةبطاقةوذلك:الطعامزيت%،

:املغرب،%4.8:السودان،%4.8:تركيا،%9.1:اجلزائر،%10.7:مصر،%39.7:ايران

4.8%). 

(%100:مصر)سنويًاطنمليون0.24قدرهاإنتاجيةبطاقةوذلك:املكرونة

 قطاع التجزئة. 3
الفروعنمعددتشملوهيبنده،التجزئةحمالتأشهرأحدصافوالجمموعةتتملك

 :كالتاليوهيواسعجغرايفانتشاروهلااألحجاممتعددة

(1:اإلمارات،66:اململكة)فرع67:هايرببنده. 

(2:مصر،160:اململكة)فرع162:بنده 

(182:اململكة)فرع182:بندتي 

 االسرتاتيجيةاالستثمارات.2
 :التاليالنحوعلىوذلكشركاتعدةيفصافوالجمموعةتستثمر

36.5التملكنسبة:املراعيشركة%. 

49التملكنسبة:لألغذيةهريف%. 

29.9التملكنسبة:العقاريةكنان%. 

األخرىالشركاتمنوغريها.

.تقارير الشركة، تداول، بلومربج، أرباح املالية: املصدر

http://www.bing.com/images/search?q=logo+of+savola&view=detailv2&&id=BF0606D2EDEBC94B7181325C37724D0C3022D493&selectedIndex=18&ccid=xLLgM%2bfu&simid=608007696361918327&thid=OIP.Mc4b2e033e7ee0b52941f5b817dea6f91o0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+of+savola&view=detailv2&&id=BF0606D2EDEBC94B7181325C37724D0C3022D493&selectedIndex=18&ccid=xLLgM%2bfu&simid=608007696361918327&thid=OIP.Mc4b2e033e7ee0b52941f5b817dea6f91o0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+of+savola&view=detailv2&&id=E58F7FC5AE088FFCB919A1677A5B0E1AC52DEC89&selectedIndex=59&ccid=4haFx3H1&simid=608011295554276011&thid=OIP.Me21685c771f59856f6cb013998923bc4H0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+of+savola&view=detailv2&&id=E58F7FC5AE088FFCB919A1677A5B0E1AC52DEC89&selectedIndex=59&ccid=4haFx3H1&simid=608011295554276011&thid=OIP.Me21685c771f59856f6cb013998923bc4H0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+of+herfy&view=detailv2&&id=276C80D65BDB428C0420B5B4205E2A7401C2692F&selectedIndex=0&ccid=xZ/84umh&simid=608003405702234183&thid=OIP.Mc59ffce2e9a102d7ba32a1850c325febo0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+of+herfy&view=detailv2&&id=276C80D65BDB428C0420B5B4205E2A7401C2692F&selectedIndex=0&ccid=xZ/84umh&simid=608003405702234183&thid=OIP.Mc59ffce2e9a102d7ba32a1850c325febo0
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzK6rkNHQAhWDhRoKHVpjDwsQjRwIBw&url=http://newprojects.esimsar.com/ar/-Kinan-International-Real-Estate-Development-/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-/property/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81---%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A--3-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%885%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-.html&psig=AFQjCNGN82boolxq24nf-raZHm3tQyLtwg&ust=1480617546813591
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzK6rkNHQAhWDhRoKHVpjDwsQjRwIBw&url=http://newprojects.esimsar.com/ar/-Kinan-International-Real-Estate-Development-/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-/property/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81---%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A--3-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%885%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-.html&psig=AFQjCNGN82boolxq24nf-raZHm3tQyLtwg&ust=1480617546813591
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حمفزات االستثمار

األغذية،قطاعلبالنسبةالغذائيةالسلعأسعارارتفاععودةإن

سوفئةالتجزلقطاعبالنسبةواخلصوماتالرتوجييةوالعروض

 .افوالصشركةإيراداتمنومعدلعلىإجيابيأثرهلايكون

 

إعادةملياتعظليفتدرجييًاالتجزئةقطاعيتعافىأننتوقع

 .بندتيحملالتالتشغيليةالنفقاتختفيضوحماولةاهليكلة

 

يفاململكةارجخالتجزئةنشاطيفبالتوسعصافوالشركةتقوم

يراداتإمنتزيدأننتوقعواليت.ومصراإلماراتمنكل

 .الشركة

 

باإلضافةصرميفالسكرمناالستهالكيفاملتوقعةالزيادةإن

 .مصريفرالسكنشاطمناإليراداتتدعمسوفاألسعارلزيادة

 

املراعيمنلكيفصافواللشركةاالسرتاتيجيةاالستثماراتإن

 .الشركةرحبيةزيادةيفتساهمسوفوهريف

املخاطر

ايرببندههلفروعثالثأضافتقدالشركةأنمنالرغمعلى

لبندتيفرع100بإغالققامتقدأنهاإاللبنده،فروعوعشرة
 .الفرتةنفسخالل

 

شركةلىعسلبًاتؤثرسوفاملصرياجلنيهتعويمعمليةإن

 .ريالمليون200بنحوصافوال
 

يفلسكرلاملتحدةالشركةهيكلةبإعادةصافوالشركةتقوم

 .2017عامصفمنتيفاهليكلةإعادةتنتهيأناملتوقعومنمصر
 

علىسلبًانعكستقدايرانيفالزيتاستهالكتقليلحماوالتإن

 .الشركةإيرادات

مراكزيادةالتوصية                                           ز

47.0 القيمة العادلة

38.5 سعر إغالقأخر

2.6 )%(التوزيعات عائد

24.7 )%(العائد املتوقع 

534.0 (سهممليون)األسهم املصدرة 

57/28 أسبوع52أعلى سعر ل /أدنى

20,559 (مليون ريال)القيمة السوقية 

2.2 )%(احلرة األسهم 

(22.7) )%(منذ بداية العام التغري

0.9 بيتا للسهممعامل

.ملاليةاأرباح تقارير الشركة، تداول، بلومربج، : املصادر

13/12/2016 أسعار اإلغالق بتاريخ : مالحظة

أداء السهم

مجموعة صافوال3.1
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مكرر الرحبية لصافوال مقابل تاسي خالل عامني

16.3X   متوسط صافوال

16.4X   متوسط تاسي
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األرقام باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلككل ( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة املركز املالي

2,202 1,207 1,348 2,067 وما يف حكمهاالنقدية

4,930 4,695 4,430 4,840 املخزون

1,052 985 925 915 ذمم مدينة

1,938 1,817 1,710 1,584 أخرى

10,122 8,704 8,412 9,406 املتداولةإمجالي األصول 

10,291 10,113 9,811 9,020 الثابتة صايفاألصول

9,142 8,954 8,771 8,607 متداولة أخرىأصول غري

19,433 19,067 18,582 17,628 املتداولةغريإمجالي األصول 

29,555 27,771 26,994 27,034 إمجالي األصول

3,433 3,214 3,019 3,126 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون

4,808 4,516 4,650 4,962 قروض قصري األجل  

2,641 2,519 2,382 2,104 متداولة أخرىخصوم 

10,882 10,250 10,052 10,192 اخلصوم املتداولةإمجالي 

4,437 4,168 4,292 4,579 قروض طويلة األجل

844 811 780 757 غري متداولة أخرىخصوم

5,281 4,979 5,072 5,336 اخلصوم غري املتداولةإمجالي

5,340 5,340 5,340 5,340 رأس املال

13,392 12,542 11,871 11,506 نظامي وأخرىمبقاة واحتياطيأرباح 

29,555 27,771 26,994 27,034 اخلصوم وحقوق املساهمنيإمجالي 

مجموعة صافوال3.1
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باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلكل األرقام ك( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة الدخل

29,184 27,320 25,664 26,425 اإليرادات

(23,149) (22,047) (20,799) (21,332) تكلفة املبيعات

6,035 5,273 4,865 5,093 مجالي الربحإ

(4,536) (4,192) (4,153) (4,064) مصروفات إدارية وعمومية

3,940 3,365 2,851 3,246 هالكالزكاة والضرائب واإلالدخل قبل

3,432 2,887 2,400 2,622 من العمليات الرئيسيةالدخل

(240) (226) (233) 223 إيرادات أخرى

150 118 64 138 الزكاة

2,076 1,640 891 1,911 صايف الربح

534 534 534 534 املصدرةاألسهم 

3.9 3.1 1.7 3.6 (ريال)رحبية السهم 

2.3 1.8 1.0 2.0 (ريال)التوزيعات للسهم 

2018 2017 2016 2015 قائمة التدفقات النقدية

2,022 1,566 3,162 2,119 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات

(362) (481) (956) (527) النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات

(665) (1,226) (1,125) (1,001) التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة

1,207 1,348 2,067 1,634 النقد يف بداية الفرتة

995 (141) (719) 592 التغري يف النقدية

2,202 1,207 1,348 2,067 النقد يف نهاية الفرتة

مجموعة صافوال3.1
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2018 2017 2016 2015 النسب املالية

نسب النمو

%5.8 %5.7 (%2.9) (%0.6) اإليرادات

%10.2 %39.4 (%33.1) (%20.1) هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

نسب الرحبية

%19.3 %18.7 %19.0 %19.3 هامش الربح اإلمجالي

%8.8 %8.4 %6.4 %13.0 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

%7.0 %6.7 %4.6 %12.3 قبل الزكاة والضرائبالدخل

%5.8 %5.4 %3.5 %7.2 الربحهامش صايف

%5.7 %5.3 %3.3 %7.1 األصول على العائد

%12.6 %11.8 %7.5 %11.3 العائد على حقوق امللكية

نسب املديونية

%69.8 %69.6 %75.3 %56.6 (إمجالي األصول/ الديون)الديون نسبة

%31.4 %31.4 %33.1 %35.3 (حقوق املساهمني/ الديون)نسبة الرفع املالي 

التقييمنسب  

1.6x 1.6x 1.7x 1.8x القيمة الدفرتية/ السوقيةالقيمة

12.4x 13.8x 22.6x 10.7x مكرر الرحبية

0.7x 0.8x 0.8x 0.8x املبيعات/السعر 

%6.0 %4.7 %2.6 5.2% عائد التوزيعات

0.9x 1.0x 1.1x 1.0x املبيعات/ الشركةقيمة

10.9x 12.0x 16.8x 11.2x هالكاإلالدخل قبل الزكاة والضرائب و/ ة الشركةقيم

مجموعة صافوال3.1
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النقدية املخصومةملخص التدفقات

%3.0 النقدية املخصومةمعدل النمو للتدفقات

%14.0 تكلفة حقوق امللكية

ريالمليون 2,817 التجزئة واألطعمة يف شركة صافوالقيمة قطاع

ريالمليون 22,219 صافوال يف املراعي وهريفقيمة استثمارات شركة

2,003مليون ريال القيمة الدفرتية لالستثمارات األخرى/ السوقيةالقيمة

25,039مليون ريال لشركة لإمجالي القيمة العادلة

534.0مليون سهم األسهمعدد 

ريال 47.0 القيمة العادلة

املقارنة مع املنافسني

لكيةالعائد على حقوق امل يالسنومنو التوزيعات معدل شهر12أخر عائد التوزيعات  مكرر الرحبية (ريالمليون)السوقية القيمة

%9.5 %1.9 %5.4 23.0x 16,328 للمنافسنياملتوسط املرجح

%10.1 %3.4 (%13.4) 16.0x 20,654 صافوال

نا فإن وبناءً  على منهجيتنا يف منوذج التقييم اخلاص ب، %14املساهمني وتكلفة حقوق ، %3للتقييم، ونفرتض أن معدل النمو النهائي كمنهجية أسلوب جمموع األجزاءسوف نستخدم 

.ريال47.0لشركة صافوال القيمة العادلة 

مجموعة صافوال3.1

%10صم مبعدل خمت احتساب القيمة العادلة بعد األخذ يف االعتبار خصم السيولة *
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شركة المراعي3.2
 :الشركةعلىعامةنظرة

متكاملة،ألبانتمنتجاشركةأكربتكونألنالشركةوتسعىالسعودية،املاليةبالسوقالشركةدراجإمت2005أغسطسويف،1977عاميفنشاطهااملراعيشركةبدأت

.والعصائرالدواجنواملخبوزاتواأللبان:همقطاعاتأربعةيفاالقتصاديةأنشطتهابإدارةالشركةوتقومموظف،ألف42حنوبالشركةالعاملةالقوىإمجاليويبلغ

نموذج األعمال 
 :األلبان.1

وذلكاناأللبعلىاحلصولبغرضماشيةرأسألف170منأكثراملراعيشركةمتلك

.باألردنماشيةرأسأالف10لنحوباإلضافةالرياض،منبالقرباخلرجمنطقةيف
ذواحلليبواألجلطويلواحلليبالطازجاحلليبمناملراعيشركةمنتجاتوتتكون

 .زبدةالإىلباإلضافةوالقشطةواألجبانوالزباديواللنباملختلفةالنكهات

الالزملغذاءاعلىللحصولالعاملحولاملزارعمنعددلديهااملراعيشركةأنكما

 :كاآلتياملزارعوهذهللماشية

هكتارالف5.5مبساحة:(األمريكيةاملتحدةالواليات)فوندومونيت. 

(متلك)هكتارألف12.3مبساحة:(األرجنتني)فوندومونيت. 

(إجيار)هكتارألف19.7مبساحة:(األرجنتني)فوندومونيت. 

هكتارألف2.1مبساحة:بولندا. 

(إجيار)هكتارألف30.8مبساحة:أوكرانيا. 

 :املخبوزات.2
ولوزينهمااريتنيجتعالمتنيطريقعناملخبوزاتجماليفأنشطتهااملراعيشركةتدير

يفواحدوجاخلريفواثننيجدةيفأربعة:إنتاجخطوط7املراعيومتتلكدايز،سفن
 .حائل

 :الدواجن.3
بطاقةحائليفبالدواجنخاصةإنتاجخطوطثالثبهمصنعاملراعيشركةمتتلك

 .سنويًادجاجةمليون200إنتاجية

 :العصائر.3
العمالءجلذبنوعةواملتاملختلفةالنكهاتذاتالعصائرمنمتنوعةجمموعةاملراعيتنتج

130بعدعلىرللعصائاملراعيمصنعويقعاملختلفة،وتفضيالتهماحتياجاتهموتلبية
 .الرياضمنطقةمنكم

.تقارير الشركة، تداول، بلومربج، أرباح املالية: املصدر
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حمفزات االستثمار

ومةمدعقويةمنومعدالتاملخبوزاتقطاعنتائجأظهرت

أسعارعايفتنتوقعذلكومعاخلام،املوادتكاليفباخنفاض

 .طاعالقهلذهالربحهامشمنسيقلصممااخلاماملواد

 

إنتاجخطوطأربعةبحائليفاملخبوزاتمصنعتشغيليفالبدء

مثلوزاتاملخبمنجديدةأنوعإلنتاجمرتفعربحهامشذات

 .كيكالكب

 

ينخفضنأاملتوقعومناململكةيفالدواجناستهالكيزداد

سترياداالأسعارلزيادةنظرًاالربازيلمنالدواجناسترياد

الدواجنطاعقيصبحأنونتوقعالربازيلي،الريالبقوةمدعومة

 .2018عامحبلولمرحبًا
 

وتقوم،2015عاميفجديدًامنتجًا15املراعيشركةأطلقت
لتلبيةوابتكاريةجديدةمنتجاتبطرحدائمًااملراعيشركة

وتوياتاملسكافةعلىاملستهلكنيوتفضيالتاحتياجات

 .األذواق

املخاطر

احتياجاتهامن%100باستريادتقومأناملراعيشركةعلى

ذلكيشكلأنونتوقع،2019عامحبلولاملاشيةطعاممن
مماأكربكونتأنونتوقعالتكاليف،هيكلعلىإضافيةزيادة

 .ريالمليون200لنحويصلوالذياملراعيشركةأعلنته
 

املراعيشركةىعلسلبيًااملصرياجلنيهتعويميؤثرأننتوقع

 .مبيعاتهاإمجاليمن%1.5إىل%1بنحو
 

البودراحلليبباخلاصةاخلاماملوادأسعارتتعافىأننتوقع

هذالربحاهامشمنيقللسوفالذياألمرلالرتفاع،وتعود

 .املستقبليفاحلليبمنالنوع

يادالتوصية                                                   ح

70.0 القيمة العادلة

67.1 سعر إغالقأخر

1.3 )%(التوزيعات عائد

5.6 )%(العائد املتوقع 

800 املصدرةاألسهم 

67/41 أسبوع52أعلى سعر ل /أدنى

53,680 (مليون ريال)القيمة السوقية 

2.4 )%(احلرة األسهم 

14.3 )%(منذ بداية العام التغري

0.7 بيتا للسهممعامل

.ملاليةاأرباح تقارير الشركة، تداول، بلومربج، : املصادر

أداء السهم

 األلبان

63% 

 العصائر

14% 

 املخابز

13% 

 الدواجن

9% 

 %1أخرى
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مكرر الرحبية للمراعي مقابل تاسي خالل عامني

16.4X  متوسط تاسي

24.3X  متوسط املراعي

شركة المراعي3.2

13/12/2016 أسعار اإلغالق بتاريخ : مالحظة
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األرقام باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلكل ك( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة املركز املالي

3,363 1,929 1,389 2,039 وما يف حكمهاالنقدية

3,726 3,367 3,117 2,836 املخزون

1,619 1,485 1,370 1,277 ذمم مدينة

10 9 8 3 أخرى

8,717 6,789 5,884 6,155 املتداولةإمجالي األصول 

26,260 25,436 23,886 19,924 الثابتة صايفاألصول

1,837 1,684 1,554 1,094 متداولة أخرىأصول غري

28,295 27,318 25,619 21,216 املتداولةغريإمجالي األصول 

37,012 34,108 31,503 27,371 إمجالي األصول

3,216 2,906 2,691 2,730 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون

2,387 2,189 2,020 1,821 قروض قصري األجل  

339 306 284 255 متداولة أخرىخصوم 

5,942 5,402 4,994 4,807 اخلصوم املتداولةإمجالي 

11,839 10,871 10,015 9,343 قروض طويلة األجل

801 724 670 603 غري متداولة أخرىخصوم

12,640 11,595 10,685 9,946 اخلصوم غري املتداولةإمجالي

8,000 8,000 8,000 6,000 رأس املال

10,418 9,111 7,823 6,618 نظامي وأخرىمبقاة واحتياطيأرباح 

37,012 34,108 31,503 27,371 اخلصوم وحقوق املساهمنيإمجالي 

شركة المراعي3.2
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ذكر خالف ذلكباملليون ريال ما مل يكل األرقام ( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة الدخل

17,570 16,115 14,870 13,795 اإليرادات

(11,316) (10,226) (9,468) (8,511) تكلفة املبيعات

6,255 5,889 5,402 5,283 مجالي الربحإ

(3,916) (3,565) (3,257) (3,021) مصروفات إدارية وعمومية

4,228 3,920 3,545 3,335 هالكالزكاة والضرائب واإلالدخل قبل

2,339 2,324 2,145 2,262 من العمليات الرئيسيةالدخل

(146) (134) (124) (280) إيرادات أخرى

(72) (72) (66) (66) الزكاة

2,120 2,117 1,954 1,916 صايف الربح

800 800 800 800 املصدرةاألسهم 

2.7 2.6 2.4 2.4 (ريال)رحبية السهم 

1.0 1.0 0.9 1.2 (ريال)التوزيعات للسهم 

2018 2017 2016 2015 قائمة التدفقات النقدية

3,858 3,586 2,965 4,932 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات

(2,866) (3,296) (5,803) (4,409) النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات

442 249 2,188 732 التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة

1,929 1,389 2,039 797 النقد يف بداية الفرتة

1,434 540 (650) 1,255 التغري يف النقدية

3,363 1,929 1,389 2,039 النقد يف نهاية الفرتة

شركة المراعي3.2
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2018 2017 2016 2015 النسب املالية

نسب النمو

%9.0 %8.4 %7.8 %9.4 اإليرادات

%7.9 %10.6 %6.3 %11.5 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

نسب الرحبية

%35.6 %36.5 %36.3 %38.3 اإلمجاليهامش الربح 

%24.1 %24.3 %23.8 %27.9 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

%13.3 %14.4 %14.4 %16.4 قبل الزكاة والضرائبالدخل

%12.1 %13.1 %13.1 %13.9 الربحهامش صايف

%5.7 %6.2 %6.2 %7.5 األصول على العائد

%11.5 %12.4 %12.3 %19.6 العائد على حقوق امللكية

نسب املديونية

%77.2 %76.3 %76.1 %73.2 (إمجالي األصول/ الديون)الديون نسبة

%38.4 %38.3 %38.2 %40.8 (حقوق املساهمني/ الديون)نسبة الرفع املالي 

التقييمنسب  

2.9x 3.1x 3.4x 4.2x القيمة الدفرتية/ السوقيةالقيمة

24.8x 24.8x 27.9x 27.9x مكرر الرحبية

3.1x 3.3x 3.6x 3.9x املبيعات/السعر 

%1.5 %1.5 %1.3 %1.6 عائد التوزيعات

3.2x 3.5x 3.8x 4.0x املبيعات/ الشركةقيمة

13.4x 14.4x 15.9x 17.0x هالكاإلالدخل قبل الزكاة والضرائب و/ ة الشركةقيم

شركة المراعي3.2
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النقدية املخصومةملخص التدفقات

ريال مليون 15,221 (2021-2016)املساهمنيحلقوق التدفقات النقدية

10,488مليون ريال النقدية املخصومة حلقوق املساهمنيالتدفقات

%3.0 معدل النمو 

76.896مليون ريال  للشركة القيمة النهائية

46,046مليون ريال  القيمة النهائية املخصومة للشركة

ريال مليون 56,534 قيمة الشركة 

%10.0 تكلفة حقوق امللكية

سهممليون 800 األسهمعدد 

70.0ريال القيمة العادلة

احلساسيةحتليل

تكلفة حقوق امللكية

%11.0 %10.5 %10.0 %9.5 %9.0

و 
نم

ال
ل 

عد
م

)%
(

54.5 58.3 62.7 67.7 73.3 %2.0

57.3 61.6 66.4 72.0 78.4 %2.5

60.4 65.2 70.0 77.0 84.3 %3.0

64.0 69.4 75.6 82.8 91.4 %3.5

68.1 74.2 81.3 89.7 99.8 %4.0

املقارنة مع املنافسني

ةالعائد على حقوق امللكي يالسنوالتوزيعات منو معدل شهر12التوزيعات ألخر عائد مكرر الرحبية (لريامليون )السوقية القيمة

%15.7 %1.9 %21.4 23.0x 72,061 للمنافسنياملتوسط املرجح

%16.8 %1.3 %14.4 25.0x 53,600 املراعي

وبناءً  على منهجيتنا يف منوذج التقييم ، %10.0وتكلفة حقوق املساهمني ، %3.0خصم التدفقات النقدية كمنهجية للتقييم، ونفرتض أن معدل النمو النهائي أسلوب سوف نستخدم 

.ريال70.0املراعي اخلاص بنا فإن القيمة العادلة لشركة 

شركة المراعي3.2
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ية الشركة الوطنية للتنمية الزراع3.3
:الشركةعلىعامةنظرة
وغيرها،وخضراواتفاكهةمنالمختلفةالمحاصيلبزراعةالشركةوتقوم،1993عامينايرفيالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراجتموقد،1981عاميونيوفينادكأنشئت

.السوداندولةفيأخرىأراضيلزراعةالشركةوتسعيهذاالمملكة،داخلهكتارألف30منيقاربمابزراعةالشركةوتقومالمختلفة،والعصائرالحليبإنتاجإلىباإلضافة

نموذج األعمال 
 :األلبان.1

يوميًا،احلليبنملرتمليونمنأكثرتنتجماشية،رأسألف70منأكثرنادكمتلك

مننادكركةشمنتجاتوتتكون،(سنويًااحلليبمنلرتمليون382إنتاجهابلغوقد)
والقشطة،الزبدةوواجلنبوالزباديواللنباألجلطويلواحلليبالطازجاحلليب

عامخاللماشيةرأس10,000منيقربماالشركةباعتفقدذلكإىلوباإلضافة

2015. 

 :الزيتون.2
مساحةتغطيزيتونشجرةمليون2.7متتلكحيثالزيتونبزراعةنادكشركةتقوم

 .هكتار1,715

 :الزراعيةاحملاصيل.3
،هكتار11,000:حائلهكتار،9,000:حرض)اململكةيفمزارعأربعةنادكمتتلك

لسودانادولةيفمزرعةإىلباإلضافة،(هكتار5000:الدواسرهكتار،5000:اجلوف

نعةاملصالبطاطسسوقمن%60علىالشركةوتستحوذ.هكتار3,200:كردفانجبنوب
مايليوفيماواتواخلضرالفواكهمنالعديدبزراعةنادكشركةتقومكمااململكة،يف

 :2015عاميفبزراعتهالشركةقامت

65البطاطسحمصولمنطنألف. 

62القمححمصولمنطنألف. 

21.7الذرةحمصولمنطنألف. 

10البصلحمصولمنطنالفآ. 

216التمورمنطن. 

1.17الفاكهةمنطنألف. 

 :العصائر.4
حاوياتعأرببرتكيبالشركةقامتوقدالعصائر،منمتنوعةجمموعةنادكتنتج

إىل2010عام%21.7منالسوقيةاحلصةزادتوقد،2015عاميفللعصائرجديدة

 .2015عام24.7%

.تقارير الشركة، تداول، بلومربج، أرباح املالية: املصدر



 األلبان

61.4% 

 العصائر

19.0% 

 الزراعة

14.9% 

 أخرى

4.7% 
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هيكل اإليرادات حمفزات االستثمار

يفلتوسعاجراءودعممنافععلىالشركةحتصلأننتوقع

 .السوداندولةيفاألراضيواستصالحالزراعة

 

ديدةجإنتاجخطوطثالثةبرتكيبنادكشركةقامت

 .عبوةألف64إنتاجيةبطاقةواحلليبالعصائرلعبوات
 

أننتوقعإننافواملتوقعاحلالياملاشيةقطيعألعدادبالنظر

تقوماليتتوسعاتالظليفاملستقبليفاحلليبإنتاجيزيد

 .حاليًاالشركةبها

 

خاللقويةنتائجإظهاريفاللحومقطاعيستمرأننتوقع

 .القادمةالفرتة

 

رأسألف12إنتاجيةبطاقةجديدةأبقارمزرعةنادكأنشئت
اصيلاحملمناهلكتارإنتاجيةتزيدأنونتوقعماشية،

 .الزراعية

 

لتلبيةكرةاملبتاملنتجاتمنجمموعةتقدمأننادكحتاول

 .املستهلكنيحاجة

املخاطر

أنهاحيثةالشركإيراداتعلىالبذورزراعةحظريؤثرسوف

 .2015عامقمحطنألف62بإنتاجقامت
 

إلطعاماالستريادعلى%100بنسبةنادكتعتمدسوف

 .التكاليفمنسيزيدمما،2019عامحبلولاملاشية
 

للشركةبريكحتدييشكلسوفللزراعةاملياهتوافرعدم. 

يادحالتوصية

26.5 القيمة العادلة

24.0 سعر إغالقأخر

2.1 )%(التوزيعات عائد

12.5 )%(العائد املتوقع 

77.0 (ملبون سهم)األسهم املصدرة

32/15 أسبوع52أعلى سعر ل /أدنى

1,848 (مليون ريال)القيمة السوقية 

0.2 )%(احلرة األسهم 

(17.7) )%(منذ بداية العام التغري

1.2 بيتا للسهممعامل

.املاليةأرباح تقارير الشركة، تداول، بلومربج، : املصادر

أداء السهم

PUBLIC 
INVESTMEN

TS FUND, 
20.00%

AL RAJHI 
ABDULLAH , 

8.33%

Kaluoti
Essam
, 6.55%

AL-OTHMAN 
ABDUL AZIZ 

MOHD , 
4.80%

Public
, 60.32%
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مكرر الرحبية لنادك مقابل تاسي خالل عامني

19.3X  متوسط نادك

16.4X  متوسط تاسي

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 3.3
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ككل األرقام باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذل(                                        السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة املركز املالي

356 195 61 101 وما يف حكمهاالنقدية

660 619 581 501 املخزون

460 428 399 351 ذمم مدينة

55 51 48 43 أخرى

1,531 1,294 1,088 996 املتداولةإمجالي األصول 

3,099 2,980 2,879 2,794 الثابتة صايفاألصول

40 38 37 36 متداولة أخرىأصول غري

3,139 3,019 2,916 2,830 املتداولةغريإمجالي األصول 

4,670 4,312 4,004 3,826 إمجالي األصول

569 534 501 452 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون

855 795 740 570 قروض قصري األجل  

69 67 64 62 متداولة أخرىخصوم 

1,493 1,395 1,306 1,084 اخلصوم املتداولةإمجالي 

1,259 1,171 1,092 1,243 قروض طويلة األجل

205 178 155 135 غري متداولة أخرىخصوم

1,464 1,350 1,247 1,377 اخلصوم غري املتداولةإمجالي

770 770 770 770 رأس املال

942 797 682 595 نظامي وأخرىمبقاة واحتياطيأرباح 

4,670 4,312 4,004 3,826 اخلصوم وحقوق املساهمنيإمجالي 

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 3.3
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ن ريال ما مل يذكر خالف ذلكباملليوكل األرقام ( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة الدخل

2,759 2,567 2,391 2,354 اإليرادات

(1,650) (1,548) (1,452) (1,417) تكلفة املبيعات

1,109 1,019 940 937 مجالي الربحإ

(867) (811) (764) (742) مصروفات إدارية وعمومية

460 418 380 460 هالكالزكاة والضرائب واإلالدخل قبل

242 208 175 195 من العمليات الرئيسيةالدخل

(53) (49) (46) 46 إيرادات أخرى

(6) (5) (4) 8 الزكاة

183 154 125 141 صايف الربح

77 77 77 77 املصدرةاألسهم 

2.4 2.0 1.6 1.8 (ريال)رحبية السهم 

0.5 0.5 0.5 0.5 (ريال)التوزيعات للسهم 

2018 2017 2016 2015 قائمة التدفقات النقدية

173 141 64 503 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات

(120) (103) (86) (601) النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات

108 96 (18) 122 التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة

195 61 101 77 النقد يف بداية الفرتة

161 134 (40) 25 التغري يف النقدية

356 195 61 101 النقد يف نهاية الفرتة

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 3.3
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2018 2017 2016 2015 النسب املالية

نسب النمو

%7.3 %6.9 %1.6 %13.6 اإليرادات

%10.0 %10.0 (%17.4) %23.3 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

نسب الرحبية

%40.2 %39.7 %39.3 %39.8 اإلمجاليهامش الربح 

%16.7 %16.3 %15.9 %19.5 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

%8.8 %8.1 %7.3 %8.3 قبل الزكاة والضرائبالدخل

%6.6 %6.0 %5.2 %6.0 الربحهامش صايف

%3.9 %3.6 %3.1 %61.5 األصول على العائد

%10.7 %9.8 %8.6 %10.3 العائد على حقوق امللكية

نسب املديونية

%124.5 %125.7 %126.2 %132.8 (إمجالي األصول/ الديون)الديون نسبة

%45.4 %45.6 %45.8 %47.4 (حقوق املساهمني/ الديون)نسبة الرفع املالي 

التقييمنسب  

1.1x 1.2x 1.3x 1.3x القيمة الدفرتية/ السوقيةالقيمة

10.0x 12.0x 15.0x 13.5x مكرر الرحبية

0.7x 0.7x 0.8x 0.8x املبيعات/السعر 

%2.1 %2.1 %2.1 %2.2 عائد التوزيعات

0.7x 0.8x 0.9x 0.7x املبيعات/ الشركةقيمة

4.4x 4.9x 5.4x 3.7x هالكاإلالدخل قبل الزكاة والضرائب و/ ة الشركةقيم

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 3.3
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النقدية املخصومةملخص التدفقات

مليون ريال  797 (2021-2016)حلقوق املساهمنيالتدفقات النقدية

مليون ريال  523 النقدية املخصومة حلقوق املساهمنيالتدفقات

3.0% معدل النمو 

مليون ريال  2,715 للشركة القيمة النهائية

مليون ريال  1,520 القيمة النهائية املخصومة للشركة

مليون ريال  2,044 قيمة الشركة 

12.3% تكلفة حقوق امللكية

سهممليون 77.0 األسهمعدد 

ريال 26.5 القيمة العادلة

احلساسيةحتليل

تكلفة حقوق امللكية

13.0% 12.5% 12.3% 12.0% 11.5%

و 
نم

ال
ل 

عد
م

)%
(

22.7 23.9 24.5 25.3 26.8 %2.0

23.5 24.9 25.4 26.4 28.0 %2.5

24.4 25.9 26.5 27.5 29.4 %3.0

25.5 27.1 27.8 28.9 30.9 %3.5

26.6 28.4 29.1 30.3 32.6 %4.0

املقارنة مع املنافسني

يةالعائد على حقوق امللك السنويالتوزيعات منو معدل شهر12أخر التوزيعات عائد  مكرر الرحبية  (المليون ري)القيمة السوقية 

%(12.0) %2.8 %2.7 27.0x 391 للمنافسني املتوسط املرجح

%9.2 %1.9 %32.2 13.3x 1,848 نادك

وبناءً  على منهجيتنا يف منوذج التقييم ، %12.3وتكلفة حقوق املساهمني ، %3النهائي خصم التدفقات النقدية كمنهجية للتقييم، ونفرتض أن معدل النمو أسلوب سوف نستخدم 

.ريال26.5نادكاخلاص بنا فإن القيمة العادلة لشركة 

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 3.3
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شركة هرفي للخدمات الغذائية3.4
:الشركةعلىعامةنظرة
مصنعىلإباإلضافةهريفمطاعمسلسلةتشغيليفاألساسيةالشركةأعمالوتتمثل،2010عامفربايريفالسعوديةاملاليةالسوقيفأسهمهاإدراجمتوقد،1981عامهريفشركةأنشئت

.للمواطننيالبيعمنافذيفاملباشروالبيعاملطاعماحتياجاتلتلبيةاملصنعةوالدواجنللحوم

نموذج األعمال 
 املطاعم1.

مطعم بنهاية شهر 323متتلك شركة هريف جمموعة كبرية من املطاعم بلغت 

 :لى النحو التاليمنتشرة يف أحناء اململكة وتصنف حسب امللكية ع2016سبتمرب 

39مطعم ملك لشركة هريف. 

284مطعم مت استئجاره. 
لوسطى من اململكة وترتكز معظم إيرادات مطاعم هريف حسب املناطق يف املنطقة ا

 : وذلك على النحو التالي

61: املنطقة الوسطى.% 

31: املنطقة الشرقية.% 

10: املنطقة اجلنوبية.% 

9:   املنطقة الغربية.% 

7: املنطقة الشمالية.% 

املطاعم

 املخبوزات.2

احللوياتإلنتاج2003عامالرياضيفللمخبوزاتمصنعهريفشركةأنشئت

عاملرياضايفآخرمصنعبإنشاءقامتكمااملخبوزات،منغريهاوواملعجنات

اخلبز،مناملطاعماحتياجاتبتلبيةاملخبوزاتمصانعتقومكما،2012

 .منفذ16دهاعدبلغالرياضيفاملخبوزاتببعخاصةمنافذإىلباإلضافة

 :اللحوممصنع.3

ذاهويقومالرياض،منطقةيف2005عاميفللحوممصنعهريفشركةأنشئت

املصنعإنتاجمن%91.6أنحيثاملطاعم،احتياجاتبتلبيةاألساسيفاملصنع
التجزئةتاجرميفللبيعالباقيةالنسبةتذهببينماالشركة،ملطاعميذهب

 .احمللية

.تقارير الشركة، تداول، بلومربج، أرباح املالية: املصدر
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حمفزات االستثمار

هوامشحققاقدهريفشركةيفواملخبوزاتاللحومقطاعإن

 .املاضيةالفرتةخاللجيدةونتائجقويةربح

 

يفوذلك،2016سبتمربحيتجديدمطعم23إضافةمت

 .سنويًاجديدمطعم25حنوإلضافةالشركةخطةإطار
 

ومنعالن،واإلالدعايةعلىاملبيعاتمن%3حنوهريفأنفقت
 .القادمةفرتةالخاللاملبيعاتيفذلكينعكسأناملتوقع

 

تلبيةلاخلاصمصنعهاعلىباالعتمادهريفشركةتقوم

كاليفتهيكليدعموالذياللحوم،مناملطاعماحتياجات

 .للشركةكفء

 

21و%18بنييرتاوحربحهامشهريفحتققأنونتوقع%
 .القادمةالسنواتخالل

املخاطر

منالوسطيقةاملنطيفاملبيعاتكبريةنسبةالشركةحتقق

يفرسةشمنافسةتواجهالشركةأننعتقدوحنناململكة،

تكونوفساملبيعاتمعدالتزيادةواحتماليةاملنطقةتلك

 .جديدةفروعافتتاحطريقعنإالصعبة

 

بعد%0.5بواقعالشركةتكاليفهيكليزيدأننتوقع
 .العامةاخلدماترسومتطبيق

 

قتصادياالالوضعبظروفالشركةتتأثرأناحملتملمن

 .فراداألجانبمناالستهالكياإلنفاقاخنفاضوحالة

يادحالتوصية

89.5 القيمة العادلة

84.8 سعر إغالقأخر

3.9 )%(التوزيعات عائد

9.4 )%(العائد املتوقع 

46.2 املصدرةاألسهم 

105/61 أسبوع52أعلى سعر ل /أدنى

3,918 (مليون ريال)القيمة السوقية 

0.2 )%(احلرة األسهم 

(15.8) )%(منذ بداية العام التغري

0.8 بيتا للسهممعامل

.املاليةأرباح تقارير الشركة، تداول، بلومربج، : املصادر
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 مطاعم

78.2% 

 مصنع 

 اللحوم

9.2% 

املخبوزات 

 وأخرى

12.6% 

اإليراداتهيكل 
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47.60%
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, 20.30%
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3.5%
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مكرر الرحبية هلريف مقابل تاسي خالل عامني

18.8X  متوسط اهريف

16.4X  متوسط تاسي

شركة هرفي للخدمات الغذائية3.4
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األرقام باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلككل (ديسمربالسنة املنتهية يف )القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة املركز املالي

145 110 87 23 وما يف حكمهاالنقدية

121 111 104 109 املخزون

30 28 25 23 ذمم مدينة

126 115 104 97 أخرى

422 364 320 252 املتداولةإمجالي األصول 

1,290 1,185 1,081 937 الثابتة صايفاألصول

-- -- -- -- متداولة أخرىأصول غري

1,290 1,185 1,081 937 املتداولةغريإمجالي األصول 

1,712 1,548 1,402 1,189 إمجالي األصول

80 73 68 69 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون

148 135 123 88 قروض قصري األجل  

73 67 61 48 متداولة أخرىخصوم 

301 274 253 204 اخلصوم املتداولةإمجالي 

333 303 276 197 قروض طويلة األجل

74 68 61 53 غري متداولة أخرىخصوم

407 371 338 250 اخلصوم غري املتداولةإمجالي

462 462 462 462 رأس املال

1,546 1,342 1,160 1,009 نظامي وأخرىمبقاة واحتياطيأرباح 

1712 1,548 1,402 1,189 اخلصوم وحقوق املساهمنيإمجالي 

شركة هرفي للخدمات الغذائية3.4
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باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلكل األرقام ك( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة الدخل

1,503 1,371 1,248 1,077 اإليرادات

(1,030) (947) (883) (756) تكلفة املبيعات

474 425 364 321 مجالي الربحإ

(160) (146) (132) (113) مصروفات إدارية وعمومية

386 342 286 288 هالكالزكاة والضرائب واإلالدخل قبل

314 279 232 208 من العمليات الرئيسيةالدخل

2 2 2 3 إيرادات أخرى

6 5 4 4 الزكاة

310 276 230 207 صايف الربح

46.2 46.2 46.2 46.2 املصدرةاألسهم 

6.7 6.0 5.0 4.5 (ريال)رحبية السهم 

4.5 4.0 3.3 3.0 (ريال)التوزيعات للسهم 

2018 2017 2016 2015 قائمة التدفقات النقدية

378 335 301 292 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات

(178) (166) (198) (273) النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات

(166) (146) (39) (25) التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة

110 87 23 29 النقد يف بداية الفرتة

35 23 64 (6) التغري يف النقدية

145 110 87 23 النقد يف نهاية الفرتة

شركة هرفي للخدمات الغذائية3.4
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2018 2017 2016 2015 النسب املالية

نسب النمو

%9.6 %9.9 %15.9 %18.3 اإليرادات

%12.9 %19.6 (%0.7) %15.9 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

نسب الرحبية

%31.5 %31.0 %29.2 %29.8 اإلمجاليهامش الربح 

%25.7 %24.9 %22.9 %27.1 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

%20.9 %20.4 %18.6 %19.3 قبل الزكاة والضرائبالدخل

%20.6 %20.1 %18.4 %18.8 الربحهامش صايف

%18.1 %17.8 %16.4 %17.4 األصول على العائد

%15.4 %15.3 %14.2 %14.1 العائد على حقوق امللكية

نسب املديونية

%24.0 %24.3 %24.6 %19.4 (إمجالي األصول/ الديون)الديون نسبة

%28.1 %28.3 %28.5 %24.0 (حقوق املساهمني/ الديون)نسبة الرفع املالي 

التقييمنسب  

1.9x 2.2x 2.4x 2.7x القيمة الدفرتية/ السوقيةالقيمة

12.7x 14.2x 17.1x 19.0x مكرر الرحبية

2.6x 2.8x 3.1x 3.6x املبيعات/السعر 

%5.3 %4.7 %3.9 %3.5 عائد التوزيعات

2.7x 3.0x 3.3x 3.8x املبيعات/ الشركةقيمة

10.7x 12.0x 14.4x 14.3x هالكاإلالدخل قبل الزكاة والضرائب و/ ة الشركةقيم

شركة هرفي للخدمات الغذائية3.4
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النقدية املخصومةملخص التدفقات

ريال مليون 1,530 (2021-2016)حلقوق املساهمنيالتدفقات النقدية

ريال مليون 1,189 النقدية املخصومة حلقوق املساهمنيالتدفقات

%3.0 معدل النمو 

ريال مليون 4,725 للشركة القيمة النهائية

ريال مليون 2,948 القيمة النهائية املخصومة للشركة

ريال مليون 4,137 قيمة الشركة 

%10.0 تكلفة حقوق امللكية

سهممليون 46.2 األسهمعدد 

ريال 89.5 القيمة العادلة

احلساسيةحتليل

تكلفة حقوق امللكية

11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0%

و 
نم

ال
ل 

عد
م

)%
(

71.9 76.1 80.8 86.1 92.2 %2.0

74.9 79.5 84.7 90.7 97.6 %2.5

78.3 83.4 89.5 96.0 103.9 %3.0

82.1 87.8 94.4 102.2 111.3 %3.5

86.4 92.9 100.5 109.5 120.3 %4.0

املقارنة مع املنافسني

يةالعائد على حقوق امللك السنويالتوزيعات منو معدل شهر12أخر التوزيعات عائد  مكرر الرحبية (المليون ري)السوقية القيمة

15.6% 3.3% 17.6% 29.4x 5,289 للمنافسنياملتوسط املرجح

28.7% 3.5% (1.3%) 19.0x 3,934 هريف

اص وبناءً  على منهجيتنا يف منوذج التقييم اخل، %10وتكلفة حقوق املساهمني ، %3النهائي خصم التدفقات النقدية كمنهجية للتقييم، ونفرتض أن معدل النمو أسلوب سوف نستخدم 

.ريال89.5هريفبنا فإن القيمة العادلة لشركة 

شركة هرفي للخدمات الغذائية3.4
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الخطوط السعودية للتموين3.5
:نظرة عامة على الشركة

الغذائيةواداملجماليفالتموينخدماتمثلخدماتهابتقديمللتموينالسعوديةاخلطوطشركةوتقوم،2012عاميونيويفالسعودياملاليةبالسوقللتموينالسعوديةاخلطوطإدراجمت

.الصاالتوإدارةاجملمدة،الطعاموجباتوإنتاجاجلوية،للرحالتالطعامقوائموختطيطوتنسيقواملشروبات،

نموذج األعمال 
 :متوين رحالت الطريان1.

جلويةاللخطوطاجلويةللرحالتالتموينخدماتبتقديمالشركةتقوم

سنويًا،وجبةمليون27بإنتاجتقومحيثأخرىأجنبيةطريانوشركاتالسعودية
يليفيماووالقاهرةواملدينةوالدماموالرياضجدةمطاراتمنكليفوتعمل

 :املطاراتهذهبيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صالة 13)صالة 23وتدير الشركة عدة قاعات لألعمال مثل صالة الفرسان، وهم 

 (.صاالت حملية7دولية ، و

Inflight Catering 
الطاقة االستيعابية املوقع

.يوميًا/وجبة36,000 امللك خالد بالرياضمطار 

.يوميًا/وجبة39,000 مطار امللك عبد العزيز جبدة

.يوميًا/وجبة9,000 مطار امللك فهد بالدمام

.يوميًا/وجبة5,000 األمري حممد بن عبد العزيز باملدينةمطار

.يوميًا/وجبة3,000 مطار القاهرة 

 :قطاع التجزئة2.

Sky)التجزئةقطاعيقوم Sales)ملرتفعةااجلودةذاتالسلعمنالعديدببيع
يفلشركةامنافذيفوذلكالتجميل،وموادواجملوهراتوالعطورالساعاتمن

 .املطارات

 :خدمات التموين واملرافق. 3
ديدية والشركات تقوم الشركة أيضًا بتقديم خدمات متنوعة خلطوط السكة احل

والصناعة واملواقع أخري تشمل خدمات متوين احلج والعمرة خدمات رجال األعمال

 .وخدمات تنظيف املالبس وغريها

.تقارير الشركة، تداول، بلومربج، أرباح املالية: املصدر



الرحالت 
الجوية
70.6%

التجزئة
11.4%

تموين لغير 
الطيران
8.8%

الصاالت
6.8% أخرى

2.4%
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اإليراداتهيكل حمفزات االستثمار

رحالتماتخدإيراداتعلىاالعتمادلتقليلالشركةتسعى

،2019عام%59إىلحاليًا%70مننسبتهاوخفضالطريان

 .األخرىاألنشطةمن%41املتبقيةالنسبةوتكون
 

جاحللرحالتالضيافةخدماتبتقديمالشركةتقوم

مليون30إىلاحلجاجأعدادلزيادةاململكةوتسعىوالعمرة

 .للشركةإجيابيامريعدمما،2030عامومعتمرحاج
 

السعوديةللخطوطجديدةطائرة56إضافةيتمسوف

رأثلهسيكونمما،2019عامحبلولطائرة175لتصبح
 .الشركةعلىإجيابي

 

منوعدلممتوسطيبلغأنللنقلالدولياالحتاديتوقع

-2015الفرتةخالل%5.2األوسطالشرقيفاملسافرين

 .لفرتةاخاللالعاملمستوىعلى%3.1بنحومقارنة،2020
 

جيدةتائجنحتقيقيفاألعمالصاالتتستمرأننتوقع

 .جديدةصاالتإضافةظليفخاصة

املخاطر

امللكيةتزيدثحيالشركةيفامللكيةمنطيفتغريهناك

ألسعاراعلىأكربضغوطًايضعقدممالألسهمالعامة

 .للسهمالسوقية

 

مماوليةاألالغذائيةاملوادأسعارتتعايفأناملتوقعمن

 .للوجبةالربحهامشسيقلص

 

خاللصتتناقالشركةلدىالسريعةالسيولةنسبةإن

 .مرة0.54لغتبحيث،(النقدوأشباهالنقد)املاضيةالفرتة

مراكزيادةالتوصية                                          ز

120.0 القيمة العادلة

104.8 سعر إغالقأخر

6.7 )%(التوزيعات عائد

21.2 )%(العائد املتوقع 

82.0 املصدرةاألسهم 

126/80 أسبوع52أعلى سعر ل /أدنى

8,593 (مليون ريال)القيمة السوقية 

0.5 )%(احلرة األسهم 

(15.1) )%(منذ بداية العام التغري

0.8 بيتا للسهممعامل

.املاليةأرباح تقارير الشركة، تداول، بلومربج، : املصادر

Saudi 
Airlines 
35.7%

Strategic 
Catering 

Co.
23.1%

Public
41.2%
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أداء السهم

13/12/2016 أسعار اإلغالق بتاريخ : مالحظة
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األرقام باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلكل ك( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة املركز املالي

162 158 181 304 وما يف حكمهاالنقدية

205 180 158 142 املخزون

943 839 747 553 ذمم مدينة

378 341 317 335 أخرى

1,689 1,517 1,403 1,335 املتداولةإمجالي األصول 

824 687 573 458 الثابتة صايفاألصول

84 79 75 55 متداولة أخرىأصول غري

908 766 647 513 املتداولةغريإمجالي األصول 

2,598 2,283 2,051 1,848 إمجالي األصول

257 225 198 210 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون

-- -- -- -- قروض قصري األجل  

357 319 286 174 متداولة أخرىخصوم 

606 540 484 384 اخلصوم املتداولةإمجالي 

-- -- -- -- قروض طويلة األجل

199 177 158 146 غري متداولة أخرىخصوم

199 177 158 146 اخلصوم غري املتداولةإمجالي

820 820 820 820 رأس املال

964 742 589 498 نظامي وأخرىمبقاة واحتياطيأرباح 

2,598 2,283 2,051 1,848 اخلصوم وحقوق املساهمنيإمجالي 

الخطوط السعودية للتموين3.5
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باملليون ريال ما مل يذكر خالف ذلكل األرقام ك( السنة املنتهية يف ديسمرب)القوائم املالية 

2018 2017 2016 2015 قائمة الدخل

2,887 2,598 2,308 2,261 اإليرادات

(1,952) (1,711) (1,505) 1,436 تكلفة املبيعات

980 887 803 825 مجالي الربحإ

(189) (168) (149) 151 مصروفات إدارية وعمومية

864 780 703 693 هالكالزكاة والضرائب واإلالدخل قبل

776 707 644 669 من العمليات الرئيسيةالدخل

21 22 21 18 إيرادات أخرى

797 729 665 687 صايف الربح

82 82 82 82 املصدرةاألسهم 

9.7 8.9 8.1 8.4 (ريال)رحبية السهم 

7.0 7.0 7.0 7.0 (ريال)التوزيعات للسهم 

2018 2017 2016 2015 قائمة التدفقات النقدية

710 652 517 580 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات

(142) (119) (134) (188) النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات

(563) (556) (506) (565) التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة

158 181 304 477 النقد يف بداية الفرتة

(5) (23) (123) (172) التغري يف النقدية

162 158 181 304 النقد يف نهاية الفرتة

الخطوط السعودية للتموين3.5
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2018 2017 2016 2015 النسب املالية

نسب النمو

%11.1 %12.6 %2.1 %5.8 اإليرادات

%10.8 %11.0 %1.4 %6.4 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

نسب الرحبية

%33.9 %34.1 %34.8 %36.5 اإلمجاليهامش الربح 

%29.9 %30.0 %30.5 %30.7 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

%26.9 %27.2 %27.9 %29.6 قبل الزكاة والضرائبالدخل

%27.6 %28.0 %28.8 %30.9 الربحهامش صايف

%30.6 %31.8 %32.4 %32.9 األصول على العائد

%44.6 %46.5 %47.1 %48.6 العائد على حقوق امللكية

نسب املديونية

- - - - (إمجالي األصول/ الديون)الديون نسبة

- - - - (حقوق املساهمني/ الديون)نسبة الرفع املالي 

التقييمنسب  

4.8x 5.5x 6.1x 6.7x القيمة الدفرتية/ السوقيةالقيمة

10.7x 11.7x 12.9x 12.7x مكرر الرحبية

3.0x 3.3x 3.7x 3.9x املبيعات/السعر 

%6.7 %6.7 %6.7 %6.5 عائد التوزيعات

3.4x 3.8x 4.2x 4.1x املبيعات/ الشركةقيمة

11.4x 12.6x 14.0x 13.4x هالكاإلالدخل قبل الزكاة والضرائب و/ ة الشركةقيم

الخطوط السعودية للتموين3.5
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النقدية املخصومةملخص التدفقات

مليون ريال 4,040 (2021-2016)حلقوق املساهمنيالتدفقات النقدية

مليون ريال 3,094 النقدية املخصومة حلقوق املساهمنيالتدفقات

%3.0 معدل النمو 

11,159مليون ريال للشركة القيمة النهائية

6,743مليون ريال القيمة النهائية املخصومة للشركة

9.836مليون ريال قيمة الشركة 

%10.6 تكلفة حقوق امللكية

سهممليون 82.0 األسهمعدد 

120.0ريال القيمة العادلة

احلساسيةحتليل

تكلفة حقوق امللكية

11.5% 11.0% 10.6% 10.0% 9.5%

و 
نم

ال
ل 

عد
م

)%
(

99.5 104.9 109.7 117.7 125.4 %2.0

103.3 109.2 114.5 123.5 132.1 %2.5

107.6 114.1 120.0 130.0 139.8 %3.0

112.3 119.6 126.2 137.5 148.7 %3.5

117.8 125.9 133.3 146.3 159.3 %4.0

املقارنة مع املنافسني

ةالعائد على حقوق امللكي السنويالتوزيعات منو معدل شهر12أخر التوزيعات عائد  مكرر الرحبية (مليون ريال)السوقية القيمة

24.7% 2.3% 7.1% 26.0x 8,165 ني للمنافساملتوسط املرجح

48.6% 6.7% 6.9% 13.5x 8,618 التموين

التقييممنوذجيفمنهجيتناعلىًوبناء،%10.6املساهمنيحقوقوتكلفة،%3النهائيالنمومعدلأنونفرتضللتقييم،كمنهجيةالنقديةالتدفقاتخصمأسلوبنستخدمسوف

.ريال120.0للتموينالسعوديةاخلطوطلشركةالعادلةالقيمةفإنبنااخلاص

الخطوط السعودية للتموين3.5
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الخالصة4.0
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االحتياجاتتلبيةبيقوملكونهنظرًاالدفاعيةالطبيعيةذاتالقطاعاتأحدهوالغذائيةوالصناعاتالزراعةقطاعإن

 .للعيشاألساسية

يستمرأناملتوقعومنهواجهتاليتاالقتصاديةالتحدياتبرغماملاضيةالفرتةخاللجيدةنتائجاألغذيةقطاعحققلقد

 .القادمةالفرتةخاللجيدةنتائجحتقيقيفالقطاع

مناملعروضلوفرةوذلك2016/2017عامخاللتوزانحالةيفاألغذيةقطاعيستمرأنوالزراعةاألغذيةمنظمةتتوقع
 .نسبيًاومنخفضةمستقرةاألسعارواستمرارالسلع

علىإجيابيأثرلهيكونسمماالقادمة،سنواتالثالثخاللطفيفبشكلالغذائيةالسلعأسعارتتعايفأناملتوقعمن

املصنعةالشركاتعلىسليبثرألهسيكونبينماتكرير،مصايفَتمتلكاليتأواألوليةاملوادبإنتاجتقوماليتالشركات

 .اإلنتاجتكاليفستزيدحيثالغذائيةللمواد

الزراعيةاإلنتاجيةعلىسلبًاسينعكسممااملوارد،تلكجتددعدمبسبباملائيةاملوارديفُندرةلديهااخلليجمنطقةإن

 .بالكاملللمنطقة

منومعدلومبتوسط،2015عامريالمليار45.9حنوالتقريريشملهااليتاخلمسةللشركاتاجملمعةاإليراداتبلغت

ريالمليار53.9حنواخلمسةللشركاتاجملمعةاإليراداتتبلغأنونتوقع،2015-2011الفرتةخالل%5.6بلغسنوي

 .%5.4سنويمنومعدلمبتوسط،2018عامحبلول

احتمالية،ريال70.0:العادلةةالقيم)املراعيشركةمنلكلباحليادنوصيبنااخلاصاملاليوالتحليلالتقييمعلىبناًء

:العادلةالقيمة)هريفوشركة،(%12.5:الصعوداحتمالية،ريال26.5:العادلةالقيمة)نادكوشركة،(%5.8:الصعود

للتموينسعوديةالاخلطوطشركةمنلكلاملراكزبزيادةتوصيتناتأتيبينما،(%9.4:الصعوداحتماليةريال،89.5

:الصعوداحتمالية،ريال47.0:العادلةالقيمة)صافوالوشركة،(%21.2:الصعوداحتماليةريال،120:العادلةالقيمة)

24.7%). 

الخالصة4.0
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 املالية أرباح 
، الدمام  8807طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد 

 .، اململكة العربية السعودية31492

 800-433-7777: الرقم اجملاني

 6444-831-13-966: ت

 4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع

قسم األحباث 

research@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني

 6483-3831-966+:ت

 قسم إدارة األصول
am@arbahcapital.com: الربيد اإللكرتوني

 64-3831-966+55:ت
 

 

 قسم الوساطة

a.alsyari@arbahcapital.com: الربيد اإللكرتوني
 6490-3831-966+: ت

 
 

customercare@arbahcapital.com: خدمة العمالء 

اتصل بنا

info@arbahcapital.com

http://www.arbahcapital.com/
mailto:am@arbahcapital.com
mailto:a.alsyari@arbahcapital.com
mailto:customercare@arbahcapital.com
mailto:info@arbahcapital.com


اهلبوطإمكانية الصعود أو / املتوقعالعائد التوصية 

%15من القيمة العادلة أكرب املراكز زيادة

%14و % 15+ العادلة بني القيمة حياد

%15أقل من القيمة العادلة املراكز ختفيض

 .املذكورةاملنهجيةعنقلياًلتلفختقداليتاخلاصةتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

الماليةأرباح نظام التقييم في 
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يعترباليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةاملاليةالسوقهيئةقبلمنبالعملهلاواملرخص(أرباح)املاليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن
لكممقدمالتوضيحيالعرضهذاإن.التزامأوعقدأليأساسًاحمتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتربوالمالية،أوراقةأييفاالكتتابأولالستثماردعوةأوعرضا

السعوديةالعربيةاململكةحدودخارجمنهةنسخةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعجيوزال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةجيوزوالفقطاملعلوماتإلعطاء

 توزيعهالقانونمينعمكانأييفأو

شركةتقموملمصداقيتها،علىعتماداالبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةاآلراءإىلوالوصولاملعلوماتجبمعأرباحشركةقامتلقد

املطروحةاآلراءأواملعلوماتصحةأواكتمالأوقةدأوبعدالةيتعلقفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناًء.مستقلبشكلاملعلوماتمصداقيةمنبالتأكدأرباح

التوضيحيالعرضبهذامرتبطةخسائروأحمتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناجتةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرضهذايف

منالتحققعنمسؤواًلاملستلمالشخصكونوي،أرباحقبلمنشخصأيإىلإرسالهمتأوأرباحقبلمنإعدادهمتأخرمستندأييفأوفيهاكتماهلاأواملعلوماتبدقةأو

 .مشابهمستندأيأويحيالتوضالعرضهذاموضوعاملاليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموحتليلهاالتوضيحيالعرضهذايفليهاإاملشارأواملتضمنةاملعلومات

للنتائجضمانًايشكلالاملاليةلألوراقلتارخييااألداءإن.مسبقإشعارأيدونللتغيريخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن

 .املستقبلية

خدماتلتقديمبعرضتتقدمأوللمصدراتخدمتقدموقدالتوضيحيالعرضهذايفاملشمولةاملاليةاألوراقمصدريمنأليمتويلعملياتيفألخروقتمنأرباحتشاركقد

هذانشرقبلاملاليةباألوراقمتعلقةبعملياتقومتأنالقانون،حدودضمنألرباح،املمكنمن.بهااملتعلقةاالختياراتأواملاليةاألوراقيفوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،

 .وتوزيعهالتوضيحيالعرض

إخالءمبحتوياتااللتزاماملستلميقبلالتوضيحيالعرضهذابقبول.أعالهاملذكورةاحملدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنعلى

 .هذااملسؤولية

املاليةأرباحشركةمنوحمددمسبقتوبمكأذنعلىاحلصولدونكليًاأوجزئيًاالنشرةهذهيفالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،خبالفيشرملما

ذلكخلالفاإلشارةتتمملما،أخرىحمليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومربجوشركةرويرتزشركةمنعليهااحلصولمتالتقريرهذايفالواردةالبيانات

عهداتتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيثاألوقاتكافةيفبالدقةتتسمالوثيقةهذهحمتوياتأنمنللتحققكبرياجهدااملاليةأرباحشركةبذلتلقد
هذهحتتويهااليتاملعلوماتمنأينفعةمأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغريأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكماضمنا،أمكانتصراحة

.املستقبليفإجراءاتإجراءأيالختاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامهاإىلالنشرةهذهتهدفالالنشرة
واالخنفاضلالرتفاععرضةمنهاتحققاملوالدخلاملاليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهميكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

السوقظروفحسب
احملتملةاالقتصاديةاملخاطرملحتاملستثمرينمبقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،خماطرةعلىينطوياألخرىاملاليةاألدواتوبعضاألسهميفاالستثمارأن

تنصح.استثماراتهمجيعخيسرقدأوتثمره،اسالذياملبلغمناقلمبلغًااملستثمريسرتدوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعارميكن.جزئيًا؛أوكليًاالستثمارهم

باملخاطراخلاصاإلفصاحقراءةثمريناملستمجيععلىوجيب،ليهإبالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديداخلاصنيمستشاريهاستشارةمستثمركلاملاليةأرباحشركة

.االستثمارعليهاينطوياليتالرئيسيةباملخاطراملتعلق

خالء مسؤوليةإ
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