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التوصيات                                                    ملخص

حياد التوصية

136.0 القيمة العادلة

121.8 سعر إغالقأخر

2.7 )%(التوزيعات عائد

14.4 )%(احتمالية الصعود 

المالية األساسيةالمؤشرات

32.5 (سهممليون)األسهم املصدرة 

161.7 أسبوع52أعلى سعر ل 

99.5 أسبوع52أدنى سعر ل 

3,958 (مليون ريال)القيمة السوقية 

0.3 )%(األسهم احلرة 

(2.2) ()%منذ بداية العام التغري

0.63 بيتا للسهممعامل

الل عامنيمكرر الرحبية لسدافكو مقابل تاسي خ:1شكل رقم 
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 :امللخص التنفيذي

 
النظربغضستمرمالغذاءعلىالطلبجيعلممااإلنسان،حلياةالضروريةالعناصرأحدالغذاءُيعد

 .واملاليةاالقتصاديةالظروفعن

 

عاميفوالطلبالعرضنيبتوازنحالةيفالغذاءقطاعيستمرأن(فاو)والزراعةاألغذيةمنظمةَتتوقع

َتذبذبخنفاضاإىلباإلضافةالغذاء،منالعرضيفاالستقرارمنحبالةمدعومًا2016/2017
 .العامليةالغذاءأسعار

 

2015عامريالمليار224حنوالسعوديةالعربيةاململكةيفواملشروباتاألغذيةقطاعإيراداتَبلغت،

إيراداتتبلغأنونتوقع،(2015–2011)الفرتةخالل%6.9سنويمنومعدلمبتوسطوذلك

 .%6سنويمنومعدلمبتوسطوذلك،2018عامحبلولريالمليار266.8إىلالقطاع
 

عامريال2,488حنواململكةيفواملشروباتاألغذيةعلىللفردالشهرياإلنفاقمتوسطَسجل

ارتفعتنسبةالتلكأنوجندللفرد،الشهرياإلنفاقإمجاليمن%17.9حنوميثلوبذلك،2013

 .%17.4بلغتحيث2007بعاممقارنة
 

والعاداتيةالشخصالتفضيالتلتغرييؤديالدخلمستوىفإنالسكاني،للنموباإلضافة

جودةذاطعامستهالكاإىلاملرتفعةالدخولذوياألفرادمييلحيثالطعام،خيصفيمااالستهالكية

 .احلراريةالسعراتناحيةمنتوازنًاوأكثرأفضل

 

احلليبمسحوقأسعارإنSMP & WMP(األوليةاملواد)ممالسابقةاالسنواتخاللاخنفضتقد
عامنهايةاللخمرةلالرتفاععادتاألسعارولكنلأللبان،املنتجةللشركاتالربحهوامشدعم

 .2013اتمستويعننسبيًامنخفضةتظلسوفولكنها،2017عاميفاألسعارزيادةونتوقع،2016
 

بلغتسوقيةحبصةلكةاملميفاألجلطويلللحليباملنتجةالشركاتأكربأحدسدافكوشركةتعد

ثحيمنالثانياملركزيفتأتيكما،2015مارسيف%28بنحومقارنة2016مارسيف30%
 .(نكهاتبدون)العادياحلليبسوقيفالسوقيةاحلصة

 

إىل2015مارسيف%44منالطماطممعجونمنتجاتيفسدافكولشركةالسوقيةاحلصةزادت

مارس%19نمكريماأليسملنتجالسوقيةاحلصةارتفاعإىلباإلضافة،2016عاممارسيف46%

 .2016عاممارسيف%20إىل2015
 

اإلنتاج،كفاءةوسرعةلزيادةالسريعةالتعبئةطخطوعلىاستحواذلعملياتسدافكوشركةتهدف

 .املستهلكنيرغباتلتلبيةجديدةمنتجاتالشركةتطلقأننتوقعكما

 

46إىلالنقديةتوزيعاتالنسبةيصلأنونتوقعالقروض،منخاليةمبيزانيةسدافكوشركةتتمتع%

 .2017مارسيفاملنتهيللعاماألرباحمن
 

العادلةالقيمةبلغتفقدالسهم،جتاهباحليادنوصيفإنناسدافكولشركةاألوليةتغطيتناعلىبناًء

 .سعوديريال136.0للشركةاملاليوالتحليلالتقييممنهجيةعلىبناًء

18.1X  متوسط سدافكو

14.3X  متوسط تاسي

بلومبرج: المصدر

09/01/2017أسعار إغالق 

(سدافكو)الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية 
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نظرة على القطاع. 1

جسمحيتاجهاليتااألساسيةاملنافعكلعلىواحدطعامحيتويوالاحلياة،مقوماتأهمأحدالغذاءيعد

 .وشرابهطعامهمصادرلتنويعالفردحيتاجلذلكاإلنسان،

 

2015عامالسعوديةالعربيةكةباململ(املنزليف)الطعامعلىالفردإنفاقفإنللزراعةاألمريكيةللهيئةوطبقًا

 .سنة/دوالر1,500لغبوالذيالدولمنخمتارةعينةمتوسطعنقلياًليزيدوالذيسنة،/دوالر1,954بلغقد
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المانيا

قطر

(دوالر أمريكي)لى الطعام املنزلي لكل فرد اإلنفاق ع:3شكل رقم 

األسعارمستوياتيفملحوظحتسنفهناكذلكومعمنخفضة،مستوياتعندالغذائيةالسلعأسعارماتزال

%11.7قدرهابزيادةوذلك،171.3(فاو)والزراعةالغذاءملنظمةاألغذيةمؤشربلغحيثاألخرية،الفرتةيف

أسعارمؤشرليصل%38.1إىلتصلبنسبةاألكربهوارتفعًاالسكرأسعارشهدتوقد،2016نوفمربحتى

 .الفرتةنفسخالل%6.7بنسبةاحلبوبأسعارمؤشراخنفضحنييف،287.1إىلالسكر
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 لفاو العاملي ألسعار السلع األغذيةمؤشر منظمة ا:4شكل رقم

واللحوماخلضرواتزيوتواحلبوبأسعارتزدادأناملتوقعفمنالسلعألسعارالدوليالبنكلتوقعاتوطبقًا

 .والسكرالدواجنمنكاًلسعارأتنخفضأناملتوقعمنأنهحنييفالقادمة،السنواتخاللتدرجييةبصورة

وزارة الزراعة األمريكية: المصدر

منظمة الفاو: المصدر

 بيًا أسعار السلع سوف تظل منخفضة نس
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 حمركات النمو األساسية يف القطاع. 2
 

لمؤشراتلوطبقًاواملشروبات،األطعمةالستهالكاألساسياحملركهيالسكانيالنمومعدالتإن

مليون31.2حنولكةاملمسكانعددبلغفقدواملعلوماتلإلحصاءالعامةاهليئةعنالصادرةالدميوغرافية

أنعونتوقاملاضية،سنواتالعشرخالل%3.1بلغسنويمنومعدلومبتوسط،2015عاممنتصفيفنسمة

معبالتوازيسنويًا%2منومعدلمبتوسط،2020عامحبلولنسمةمليون34.4حنوالسكانعدديبلغ
 .الدوليالنقدصندوقتوقعات
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 (باملليون نسمة)دد سكان اململكة ع:5شكل رقم

حملركاتشكلاليتهيالفئةوهذهسنة،44إىل15منالعمريةللفئةاململكةيفالسكانمن%55حنوينتمي
.القادمةالسنواتاللخالفئةلتلكالنسيبالوزنيزيدأنونتوقعواملشروبات،الطعامالستهالكاألساسي

 .بالتبعيةالطعاممناالستهالكيزيدسوفوبالتالي

من السكان % 55حنو 

يةينتمون هلذه الفئة العمر

.، وزارة الصحة، أرباح المالية.الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر

.، وزارة الصحة، أرباح المالية.الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر

 وزيع سكان اململكة حسب الفئات العمريةت:6شكل رقم

فيمااالستهالكيةالعاداتوالشخصيةالتفضيالتلتغرييؤديالدخلمستوىفإنالسكاني،للنموباإلضافة

منتوازنًاوأكثرفضلأجودةذاطعاماستهالكإىلاملرتفعةالدخولذوياألفرادمييلحيثالطعام،خيص

 .احلراريةالسعراتناحية

احلاليالدميوغرايفالتوزيعبنفسالسكانيالنموإن

حيفزانألفراداتفضيالتيفوالتغيريالدخليفوالزيادة

 القطاعيفالنمو

منالعمريةةللفئاململكةيفالسكانمن%55حنوينتمي

 .سنة44إىل15
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 استهالك الطعام يف اململكة. 3
 
وتغطيالكبري،سكانالحجمبسببوذلكاخلليجمنطقةيفللطعاممستهلكةدولةأكرباململكةتعد

 .اخلارجمنمنها%80حنواستريادطريقعنالغذاءمناحتياجاتهااململكة
 

348بنحوةاململكيفالطعاممنالفرداستهالكقدرنافقد،(2025-2016)الفاومنظمةلتوقعاتوفقًا

 .سنويًاجرامكيلو320بلغوالذيالعامليباملتوسطمقارنةسنويًا،كيلوجرام
 

اخلمسخالل%14.9بلغتوبزيادة،2016نوفمربشهربنهاية137.5باململكةاملعيشةتكلفةمؤشربلغ

.الفرتةنفسخالل%17.5قدرهازيادةليسجل،145.4والشرابالطعاممؤشربلغبينمااملاضية،سنوات
 .ملعيشةالتكلفةالعاماملؤشرمنأكرببوتريةوالشرابالطعامأسعارزيادةذلكليعكس
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 ؤشر تكلفة املعيشة يف اململكةم:7شكل رقم

.الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر

نويالساالقتصادياملسحعلىبناًءريالمليار223.8اململكةيفواملشروباتالطعاممناإليراداتبلغتوقد

يصلأنونتوقع،(2015-2011)الفرتةخالل%6.9سنويمنومعدلمبتوسطوذلك،2015للمؤسسات

 .%6سنويمنومعدلومبتوسط،2018عامحبلولريالمليار266.8حنوإىلالطعاممناإليراداتإمجالي

عامللطالشهرياالستهالكياإلنفاقأمناطفإن2013و2007عامييفلألسرةالسنوياإلنفاقملسحوطبقًا

.للفرداإلنفاقإمجاليمن%17.9نسبةلتمثل2013عاميفريال2,488حنواملتوسطيفبلغتقدواملشروبات

 .2007عاميف%17.4بنحومقارنةوذلك
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 (ريال)توسط اإلنفاق الشهري لألسرة م:8شكل رقم

.الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر

قدرهازيادةليسجل،145.4والشرابالطعاممؤشربلغ

 املاضيةسنواتاخلمسخالل17.5%

عام%17.9ليبلغزادوالشرابالطعامعلىاإلنفاق

 .2007عام%17.4بنحومقارنة2013
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املركزحيتلواملشروباتطعامالبندأنجندواخلدماتالسلععلىاملختلفةاإلنفاقبنودتفاصيلإىلوبالنظر

 .السعوديةلألسرةاإلنفاقبنودبنياملسكنبعدمباشرةالثاني

املتوقعومنالبنية،ليموسصحيجمتمعوجودعلىتساعدواليتالصحيةاملنتجاتأهمأحدومشتقاتهااأللبانتعد

العامة،بالصحةالوعييادةزنتيجةوذلكاملستقبليفوالفواكهاأللبانمناململكةيفاألفراداستهالكيزدادأن

 .البالغنيبنيالسمنةانتشارمثلالصحيةللمشاكلواالنتباه
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 (باأللف طن)مشتقاتها يف اململكة منتجات األلبان و:9شكل رقم

 أللباناومنتجاتللحليبصايفمستوردهياململكة

وزارة الزراعة األمريكية: المصدر

فقدالروسيةداتالوارعلىواحلظرالصنيجانبمنالدسممنزوعاحلليبمسحوقعلىالطلباخنفاضبسبب

أنناإال،2016عامةبنهايجمددًااالرتفاعتعاودبدأتولكنهااملاضيةالفرتةخاللاحلليبمسحوقأسعاراخنفضت
وأسرتاليااألوروبيحتاداالدولمنالعرضزيادةبسببالقريباألجليفنسبيًامنخفضةاألسعارتظلأننتوقع

 .القريباألجليفللشركةإجيابيةميزةذلكحيققأناملتوقعمنوبالتاليونيوزيالندا،

يفسبيًانمنخفضةالدسماملنزوعاحلليبمسحوقأسعار

 2013عاماألسعاربذروةمقارنة2016و2015عام

وزارة الزراعة األمريكية: المصدر
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 نظرة عامة على الشركة. 4
 

الشركةومتتلك،2005مارس23يفاملاليةالسوقيفالشركةإدراجومت،1976إبريل21يفالشركةأنشئت
النكهاتذوواحلليبلعاديااحلليبجدةيفاملصنعنيوينتجالدمام،مدينةيفومصنعجدةمدينةيفمصنعني

واألجبانطماطمالمعجونالدماممصنعينتجبينماكريم،واأليساملبخر،واحلليبواللنباملختلفة،

اململكةيفمتواجدينمستودع24طريقعنمنتجاتهاالشركةوتوزع.العربيةوالقهوةوالعصائرواملقرمشات
 .واألردنوقطروالكويتوالبحرين

القرين
40.1%

ملكية 
عامة
59.9%

حليب
69%

أيس كريم
11%

معجون 
طماطم

10%

أجبان
3%

ةحليب بودر
2%

أخرى
5%

منتجات الطماطم وأخرى

معجون الطماطم والكاتشب

العصائر واملقرمشات والصويا

ماجستيك وأخرى

منتجات األلبان

احلليب طويل األجل والبودرة

احلليب ذو النكهات املختلفة

األجبان والزبدة واأليس كريم 

والقشطة واللنب والقهوة العربية

 تجات اآلتيةتتكون تشكيلة منتجات الشركة من املن:14شكل رقم

 يكل امللكيةه:                            11شكل رقم 

 سب املنتجاتتوزيع اإليرادات ح:          12شكل رقم 

 املواد اخلام املستخدمة. 5
 

 :التاليةاخلاماملوادعلىمنتجاتهاتصنيعيفالشركةتركز
 

 احلليبودهنالدسممنزوعاحلليبمسحوق5.1
ويتمإلنتاجاتكاليفمنكبريجزءيشكالناخلاماحلليبودهن(SMP)الدسممنزوعاحلليبمسحوقإن

.كريماأليسومنتجات،(شهر18إىلتصلصالحيةذو)األجلطويلاحلليبإنتاجيفمعًااستخدامهما
بالشراءتقومحيثبا،وأوروونيوزيالنداأسرتاليامنالدسممنزوعاحلليبمسحوقباستريادسدافكووتقوم

نطاقعلىاحلليبدهنتخداماسويتم.سنةخاللالتسليمويتمالعاملي،السوقيفاحلاليالسعرحسب

تصنيعهويتمكريم،األيسوالدسمقليلاحلليبوالدسمكاملاحلليبمثلاملنتجاتمنالعديديفواسع

 .الدسممنزوعاحلليبملسحوقاملصنعةالشركاتنفسقبلمن

 

 الطماطممعجونُمركَّز5.2
وهواملركزماطمالطمعجوناستخدامخاللمنوالكاتشبالطماطممعجونبإنتاجسدافكوشركةتقوم

سدافكووتقوم،%50حنوإىلاملنتجسعرمناخلامةاملادةتكلفةتصلحيثالتصنيعيفاألساسيةاملادة
 .وأمريكاأوروبامنالطماطممعجونمركزباسترياد

 

 العصائرُمركَّزات5.3
التكاليفمن%27وحنتشكلواليتالعصائرمركزاتطريقعنالعصائربتصنيعسدافكوشركةتقوم

 .املوردينمعاملباشرةاملفاوضاتطريقعناملركزاتشراءويتمللتصنيع،املباشرة

92.7%

2.5%

2.1%

0.6%

0.4%

1.7%

KSA

Qatar

Bahrain

Kuwait

Jordan

Exports

 سب  التوزيع اجلغرايفتوزيع اإليرادات ح:          13شكل رقم 

.تقارير شركة سدافكو، أرباح المالية: المصدر

.تقارير شركة سدافكو: المصدر
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 اإليرادات وهامش الربح. 6
 

العامبنهاية(11بالشكلموضحهوكما)الشركةإيراداتمن%69حنواألجلطويلاحلليبإيراداتتشكل

 .املولدةاإليراداتمناألكربالنسبةعلىاملسيطرةهياحلليبمنتجاتتظلأنونتوقع،2016مارساملالي
 

حققتوقد،2016-2013الفرتةخالل%7.4بلغسنويمنومعدلمبتوسطالشركةإيراداتزادتولقد

وقدالتوالي،على%9.7و%16.4منومبعدل2016و2015العامنيخالليفجيدةمنومعدالتالشركة
األلبانملنتجاتلسوقيةااحلصةبلغتحيثاملاضينيالعامنيخاللالسوقيةاحلصةيفزيادةالشركةحققت

واليتوقيةالسحصتهامنضئيلجزءالشركةلتستعيدوذلك،2015عام%28بنحومقارنة2016عام30%

واأليس%46بلغوالذيالطماطمملعجونبالنسبةالسوقيةحصتهامعظماستعادتكما.2013عام%55بلغت

 .%20.4كريم
 

عاممناألولبالنصفمقارنة%4.9بنحو2017عاممناألولالنصفخاللالشركةمبيعاتاخنفضتوقد

باإلضافةلألفرادكياالستهالاإلنفاقواخنفاضاملنافسنيقبلمنالتنافسيةاألسعاربسببوذلك،2016
 .الشركةإدارةأعلنتهماحسبوذلكالتصدير،الخنفاض

 يرادات الشركة وهامش الربحإ:                                                15شكل رقم

1,336 1,599 1,553 1,807 1,983 1,906 1,990 2,079 

31.1%
32.8% 31.8%

30.6%

35.7%
34.3% 34.0%

34.8%

20%

23%

26%

29%

32%

35%

38%

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17e 2017/18e 2018/19e

Revenue Gross Profit Margin تقارير شركة سدافكو، أرباح المالية: المصدر .

2017مارسيفاملنتهياملاليالعاممناألولالنصفخاللمستوياتهأعلىإىلاإلمجاليالربحهامشبلغلقد

و%34بنياإلمجاليلربحاهامشيرتاوحأننتوقعأنناإال.اخلاماملوادأسعاراخنفاضبسبب%40.7إىلليصل

35.7%. 
 

بلغهولكناخلاماملوادأسعاريفالزيادةبسبب2015عام%7.8عندمنخفضًاالربحصايفهامشظلولقد

 .أخرىمرةاخلاماملوادأسعاريفاالخنفاضبسبب2016عاميف13.1%

وزيادةوقيةالساحلصةزيادةعلىيعتمدالشركةمنوإن

 .االستيعابيةالطاقة

خلامااملوادأسعارمندعمتلقىالرحبيةهوامشإن

 القريباألجليفاملنخفضة
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 االستثمارحمفزات.7
 

اململكةيفاأللبانتجاتمنمنتجيكبارمنوهي«السعودية»مميزةجتاريةعالمةمتتلكسدافكوشركةإن

لطماطمامعجونإنتاجلتصدرهاباإلضافةالسابق،العامعن%2بزيادة2016عام%30بلغتسوقيةحبصة

 .السابقالعامعن%2وبزيادة%46بلغتسوقيةحبصةاململكةيف
 

إىل2015عام%19نمالسوقيةحصتهازادتحيثجيدالشركةأداءفإنكريماأليسملنتجاتوبالنسبة

 2013عام%21بنسبةاألعلىهوكريماأليسملنتجالربحصايفهامشويعد،2016عام20.4%
 

الروسيةالوارداتلىعواحلظرالصنيجانبمنالدسممنزوعاحلليبمسحوقعلىالطلباخنفاضبسبب

عامبنهايةجمددًااعاالرتفتعاودبدأتولكنهااملاضيةالفرتةخاللاحلليبمسحوقأسعاراخنفضتفقد

االحتاددولمنالعرضيادةزبسببالقريباألجليفنسبيًامنخفضةاألسعارتظلأننتوقعأنناإال،2016
 .القريباألجليفلشركةلإجيابيةميزةذلكحيققأناملتوقعمنوبالتاليونيوزيالندا،وأسرتاليااألوروبي

 

تتأثرلنوبالتاليألبقارلمزارعمتتلكالأنهاحيثونادكاملراعياحمللينياملنافسنيعنسدافكوختتلف

 .الطعامتكلفةلىعيؤثرسوفوالذياملياهعلىللمحافظةاحلكومةتفرضهاليتالزراعةعلىباحلظر

 

خاللوغريهاليبباحلوالتمركريسيبالذرةورقائقماجستيكمثلجديدةمنتجاتبتقديمالشركةقامت

 .كاملستهلرغباتتلبيةحنوسعيهايفالشركةمميزاتأحديعدوالذياملاضي،العام

 

2017للعام%46النقديةالتوزيعاتنسبةتبلغأنونتوقعالشركة،علىديونأييوجدال. 
 

منعبواتطرحأندنعتقكمااإلنتاج،عمليةلتسريعسريعةإنتاجخطوطعلىلالستحواذالشركةتتجه

 .التكاليفختفيضسياسةيدعمالكبرياحلجم

 

 

 

 

 االستثمارخماطر.8
 

يفاألسعاريفارتفاعوقعنتالولذلكاحلكومة،جانبمنمراقبةوغريهااأللبانمنتجاتمنالسلعأسعارإن

 .القريباألجل

 

بأسعاراخلاماملوادوفرتعدموإناخلام،املوادأسعاراخنفاضبسبببقوةمدعومللشركةالرحبيةهامشإن

 .الشركةعلىسلبًاينعكسمعقولة

 

الشركةيدفعقدامماألجل،طويلاحلليبمنتجاتيفاملراعيشركةمنمنافسةسدافكوشركةتواجه

 .الربحهامشمنذلكويقللمنافسة،بأسعاراملنتجلتقديم

 

خطواتبأيتقومالسدافكووشركةالعملة،أسعاريفالتقلبملخاطرتتعرضالشركةنشاططبيعةإن

 الصرفأسعاريفالتقلباطرخممنللتحوط
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األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلككل ( في مارسالسنة المنتهية )القوائم المالية 

2019 2018 2017 2016 قائمة المركز المالي

308 259 269 246 وما في حكمهاالنقدية

402 390 371 381 المخزون

214 204 195 171 ذمم مدينة

36 35 33 15 أخرى

961 888 868 813 المتداولةإجمالي األصول 

837 744 657 577 الثابتة صافياألصول

0.2 0.2 0.2 0.2 متداولة أخرىأصول غير

837 744 657 577 المتداولةغيرإجمالي األصول 

1,798 1,631 1,525 1,391 إجمالي األصول

102 99 94 67 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون

-- -- -- -- قروض قصير األجل 

109 102 126 129 متداولة أخرىخصوم 

211 201 220 197 الخصوم المتداولةإجمالي 

-- -- -- -- قروض طويلة األجل

114 108 102 100 غير متداولة أخرىخصوم

114 108 102 100 الخصوم غير المتداولةإجمالي

325 325 325 325 رأس المال

1,148 997 878 769 نظامي وأخرىمبقاة واحتياطيأرباح 

1,798 1,631 1,525 1,391 الخصوم وحقوق المساهمينإجمالي 

 املاليةالقوائم.8

2019 2018 2017 2016 قائمة الدخل

2,096 1,999 1,906 1,983 اإليرادات

(1,354) (1,314) (1,253) (1,274) تكلفة المبيعات

742 685 653 709 جمالي الربحإ

(458) (436) (414) (433) مصروفات إدارية وعمومية

331 294 281 358 هالكالزكاة والضرائب واإلالدخل قبل

284 250 240 276 من العمليات الرئيسيةالدخل

-- -- -- -- إيرادات أخرى

(20) (17) (16) (15) الزكاة

265 233 223 261 صافي الربح

32.5 32.5 32.5 32.5 المصدرةاألسهم 

8.1 7.1 6.9 8.0 (لاير)ربحية السهم 

3.5 3.5 3.5 3.5 (لاير)التوزيعات للسهم 
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2019 2018 2017 2016 قائمة التدفقات النقدية

257 190 216 363 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات

(93) (86) (79) (67) النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات

(114) (114) (114) (116) التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة

259 269 246 66 النقد في بداية الفترة

50 (10) 23 181 التغير في النقدية

308 259 269 246 النقد في نهاية الفترة

2019 2018 2017 2016 النسب المالية

نسب النمو

%5 %5 -%4 %10 اإليرادات

%13 %5 -%22 %58 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

نسب الربحية

%35 %34 %34 %36 اإلجماليهامش الربح 

%16 %15 %15 %18 هالكقبل الزكاة والضرائب واإلالدخل

%14 %13 %13 %14 قبل الزكاة والضرائبالدخل

%13 %12 %12 %13 الربحهامش صافي

%15 %14 %15 %19 األصول على العائد

%18 %18 %19 %24 العائد على حقوق الملكية

نسب المديونية

-- -- -- -- (إجمالي األصول/ الديون)الديون نسبة

-- -- -- -- (حقوق المساهمين/ الديون)نسبة الرفع المالي 

التقييمنسب  

2.8x 3.1x 3.5x 3.8x القيمة الدفترية/ السوقيةالقيمة

15.8x 17.8x 18.6x 16.0x مكرر الربحية

2.0x 2.1x 2.2x 2.1x المبيعات/السعر 

%3 %3 %3 %3 عائد التوزيعات

2.1x 2.2x 2.3x 2.2x المبيعات/ الشركةقيمة

13.3x 15.0x 15.7x 12.3x هالكالدخل قبل الزكاة والضرائب واإل/ ة الشركةقيم

 املاليةالنسب.9
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وبناءً  على منهجيتنا يف ، %7.8، وتكلفة حقوق املساهمني %3سوف نستخدم أسلوب خصم التدفقات النقدية كمنهجية للتقييم، ونفرتض أن معدل النمو النهائي 

.ريال136سدافكو منوذج التقييم اخلاص بنا فإن القيمة العادلة لشركة 

 التقييمملخص.10

النقدية املخصومةملخص التدفقات

ريال مليون 925 (2021-2016)حلقوق املساهمنيالتدفقات النقدية

ريال مليون 788 النقدية املخصومة حلقوق املساهمنيالتدفقات

%3.0 معدل النمو 

ريال مليون 4,901 للشركة القيمة النهائية

ريال مليون 3,630 القيمة النهائية املخصومة للشركة

ريال مليون 4,418 قيمة الشركة 

%7.8 تكلفة حقوق امللكية

سهممليون 35.5 األسهمعدد 

ريال 136.0 القيمة العادلة

املقارنة مع املنافسني

كيةالعائد على حقوق املل
أخرالتوزيعات عائد 

 شهر12
التوزيعات منو معدل

السنوي
مكرر الرحبية

السوقية القيمة

(مليون ريال)

%22.9 %2.1 %16.4 36.0x 14,296 للمنافسنياملتوسط املرجح

%29.7 %3.1 %85.1 13.3x 3,957 سدافكو

احلساسيةحتليل

تكلفة حقوق امللكية

8.5% 8% 7.8% 7.5% 7%

و 
نم

ال
ل 

عد
م

)%
(

103.5 112.0 115.8 122.0 134.0 %2.0

110.6 120.4 124.9 132.3 146.8 %2.5

118.9 130.6 136.0 144.8 162.7 %3.0

128.9 143.0 149.5 160.6 183.2 %3.5

141.1 158.5 166.7 180.8 210.5 %4.0
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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:اإللكترونيالبريد 
 64-3831-966+55:ت
 

 قسم الوساطة

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

customercare@arbahcapital.com:خدمة العمالء 

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

 

وأعرضايعترباليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةاملاليةالسوقهيئةقبلمنبالعملهلاواملرخص(أرباح)املاليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن
املعلوماتإلعطاءلكممقدمالتوضيحيالعرضذاهإن.التزامأوعقدأليأساسًاحمتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتربوالمالية،أوراقةأييفاالكتتابأولالستثماردعوة

مينعمكانأييفأوالسعوديةالعربيةةاململكحدودخارجمنهنسخةةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعجيوزال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةجيوزوالفقط

 توزيعهالقانون

أرباحشركةتقموملمصداقيتها،لىعاالعتمادبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةاآلراءإىلوالوصولاملعلوماتجبمعأرباحشركةقامتلقد

هذايفاملطروحةاآلراءأواملعلوماتصحةأولاكتماأودقةأوبعدالةيتعلقفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناًء.مستقلبشكلاملعلوماتمصداقيةمنبالتأكد

بدقةأوالتوضيحيالعرضبهذاطةمرتبخسائرأوحمتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناجتةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرض

أواملتضمنةاملعلوماتمنالتحققعنمسؤواًلملستلماالشخصويكون،أرباحقبلمنشخصأيإىلإرسالهمتأوأرباحقبلمنإعدادهمتأخرمستندأييفأوفيهاكتماهلاأواملعلومات

 .مشابهمستندأيأوالتوضيحيالعرضهذاموضوعاملاليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموحتليلهاالتوضيحيالعرضهذايفليهاإاملشار

 .املستقبليةللنتائجضمانًايشكلالاملاليةلألوراقيالتارخياألداءإن.مسبقإشعارأيدونللتغيريخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن

خدماتلتقديمبعرضتتقدمأومصدرللخدماتتقدموقدالتوضيحيالعرضهذايفاملشمولةاملاليةاألوراقمصدريمنأليمتويلعملياتيفألخروقتمنأرباحتشاركقد

العرضهذانشرقبلاملاليةباألوراقمتعلقةعملياتبتقومأنالقانون،حدودضمنألرباح،املمكنمن.بهااملتعلقةاالختياراتأواملاليةاألوراقيفوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،

االلتزاماملستلميقبلالتوضيحيلعرضاهذابقبول.أعالهاملذكورةاحملدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنعلىو.وتوزيعهالتوضيحي

 .هذااملسؤوليةإخالءمبحتويات

البياناتاملاليةأرباحشركةمنوحمددسبقممكتوبأذنعلىاحلصولدونكليًاأوجزئيًاالنشرةهذهيفالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،خبالفيشرملما

شركةبذلتلقدذلكخلالفإلشارةاتتمملماأخرى،حمليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومربجوشركةرويرتزشركةمنعليهااحلصولمتالتقريرهذايفالواردة

ضمنا،مأكانتصراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيثاألوقاتكافةيفبالدقةتتسمالوثيقةهذهحمتوياتأنمنللتحققكبرياجهدااملاليةأرباح

إىلالنشرةهذهتهدفالالنشرةهذهحتتويهااليتاملعلوماتمنأيمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغريأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكما

.املستقبليفإجراءاتإجراءأيالختاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامها
ظروفحسبواالخنفاضلالرتفاععرضةنهاماملتحققوالدخلاملاليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهميكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

السوق
الستثمارهماحملتملةاالقتصاديةملخاطراحتملاملستثمرينمبقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،خماطرةعلىينطوياألخرىاملاليةاألدواتوبعضاألسهميفاالستثمارأن

كلاملاليةأرباحشركةتنصح.استثماراتهمجيعسرخيقدأواستثمره،الذياملبلغمناقلمبلغًااملستثمريسرتدوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعارميكن.جزئيًا؛أوكليًا

اليتالرئيسيةباملخاطراملتعلقملخاطربااخلاصاإلفصاحقراءةاملستثمرينمجيععلىوجيب،ليهإبالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديداخلاصنيمستشاريهاستشارةمستثمر

 .االستثمارعليهاينطوي

 مسؤوليةإخالء


