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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير  إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي  %2-  170.00 المستهدف السعر
 30/11/2020 بتاريخ 174.00 السعر الحالي 

 

     

 زيادة المراكز   المحافظة على المراكز   تخفيض المراكز 
المراكز  على المحافظة  

 

    

 استنتاجات رئيسية

أعمال   التركيز على  أن تؤدي  ان استراتيجية  المتوقع  العصير من 

مؤشرات العائد الكلية. تحسين  الى زيادة هوامش الربح االجمالية و

تفضيالت  مع  كبير  بشكل  تتوافق  الشركة  منتجات  عروض  ان 

العربية  المملكة  في  السكان  غالبية  يمثلون  الذين  لألغذية  الشباب 

الدخل  تزايد  في  تتمثل  العوامل،  من  مجموعة  وهناك  السعودية. 

زيادة  الى  باإلضافة  السياحة،  معدالت  وارتفاع  لإلنفاق،  المتاح 

لصناعة مطاعم   تمثل عوامل أخرى محركة للنمو  الترفيه،  وسائل 

 الوجبات السريعة ككل. 

 أداء السعر  
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 األرباح 

 Period End (SAR '000) FY18 FY19 FY20E FY21E

Revenue 108,660 138,433 93,894 101,875

Revenue Growth 45% 27% -32% 9%

Gross Profit 14,940 19,520 7,350 16,300

Gross Margin % 14% 14% 8% 16%

EBITDA 11,942 14,780 (1,454) 17,256

EBITDA Margin % 11% 11% -2% 17%

Net Profit 7,742 8,304 (7,133) 5,245

Net Margin % 7% 6% -8% 5%

EPS 3.10 3.32 (2.85) 2.10

Return on Equity % (ROE) 30% 24% -20% 16% 
 المالية  والراجحي , الشركة معلومات: المصدر

 التقييم 

 FY18 FY19 FY20E FY21E

EV/Sales 0.6x 0.5x 0.7x 0.6x

EV/EBITDA 5.1x 8.2x NM 5.6x

P/E 10.7x 23.8x NM 82.9x

P/B 2.7x 5.1x 13.8x 12.2x 
 المالية  والراجحي , الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pratik Khandelwal 

Tel +966 11 836 5486, pratikk@alrajhi-capital.com 

شركة األعمال التطويرية الغذائية ) التطويرية 
 الغذائية(.

  170بدأنا تغطيتنا للشركة بسعر مستهدف للسهم يبلغ 
 لاير.

األعمالتقوم   بتشغيل    شركة  الغذائية  بمطاعم    43التطويرية  يعرف  ما  أو   ( السريعة  الخدمة  مطاعم  من  مطعما 

ويزنوز صب" و " مشوار بيتزا".  الوجبات السريعة( تحت مظلة ثالث عالمات تجارية هي " وقت العصير" ، " ك 

و  وقد الكتاكيت"  بيت   " التجاريتين  عالمتيها  مؤخرا  الشركة  من   محبوب"     رماشاو"باعت  العديد  أغلقت  كما 

التطويرية   إيرادات  معظم  وتتحقق  الكورونا.  لجائحة  نتيجة  القطاع  هذا  على  أثرت  التي  المشاكل  بسبب  محالتها 

الشركة للتوسع في هذه العالمة أكثر في المدن القائمة حاليا    " وتهدفالغذائية من عالمتها التجارية " وقت العصير

ا المناطق  في  المشاركة  وكذلك  طريق  وعن  جديدة  محالت  فتح  طريق  عن  وذلك  شركات  لجديدة  منصات  عبر 

بكامله الذي    توصيل الوجبات السريعة  األغذية. وال تزال الشركة في مراحل نموها األولى كما أن قطاع مطاعم 

الشركة،  اطاره  في  األغذية تعمل  قطاع  من  األخرى  باألقسام  مقارنة  أسرع  بمعدل  للنمو  جدا  والوجبات    مستعد 

السريعة. ان العوامل الرئيسية المحركة للنمو لهذه الصناعة، تتمثل في التركيبة السكانية التي تغلب عليها األعمار 

وارتفاع مستوى السياحة في المملكة، بينما نجد أن عوامل المخاطر الرئيسية   لإلنفاقالشابة، ارتفاع الدخل المتاح  

تالرتفاع   تقييمنا،  عن  الشركة  المطاعم  سهم  في عدد  وحدوث توسع  جديدة  تجارية  على عالمات  االستحواذ  شمل 

اآلونة    المملكة. لقدبأعلى من التوقعات في   االجمالية للشركة وعائدها على حقوق المساهمين في  ظلت الهوامش 

نعتقد   أننا  غير  انخفاضي  مسار  في  المتوقع  األخيرة،  من  أنأنه  التجارية   لها  العالمات  من  التخلص  بعد  ترتفع 

جديدة. بافتتاح محالت  والتوسع  األداء  نتوقع إضافة  منخفضة  جديد خالل الفترة    45  اننا    2023  -2021مطعم 

من   ابتداء  القائمة  المحالت  في  إيجابي  نمو  وحدوث  إيرادات  2021تقريبا  أن  الى  تشير  تقديراتنا  فان  وعليه   ،

تقريبا بحلول    166سوف تصل الى    الشركة تغطيتنا لشركة األعمال التطويرية    استهللنا. وقد  2023مليون لاير 

يبلغ   لسهمها  مستهدف  بسعر  بين طريقتين    170الغذائية  بالمزج  ذلك  الى  توصلنا  وقد  بأوزان    للتقييملاير/السهم. 

قيمة الشركة/الربح قبل خصم   متساوية، هما طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي القائمة على

عند سعر السوق مما يشير ضمنا الى تصنيف " محايد"    )  EBITDAواالطفاء ) الفائدة والضرائب واالستهالك

يبلغ   الذي  الشركة  174الحالي  وكانت  الى    قد لاير.  واالنتقال  للتسجيل  المالية  السوق  لهيئة  بطلب  مؤخرا  تقدمت 

 سهم الموازي.السوق السعودية الرئيسية من سوق األ

الهوامش االجمالية وتحسين  الى زيادة  العصير، سوف تؤدي  التوسع في عالمة وقت  التركيز على  استراتيجية 

الكلية العائد  دورة  مؤشرات  في  المبكر  النمو  مرحلة  تحت  الغذائية  التطويرية  األعمال  شركة  تصنيف  يمكن   :

يدا مع تفضيالت الشباب لألغذية. وكانت الشركة قد باعت األعمال كما أن المنتجات التي تطرحها الشركة تتوافق ج

"وقت    مؤخرا محالت  بعض  أغلقت  كما  محبوب"  وشاورما  الكتاكيت  بيت   " باسم  التجارية  عالماتها  من  اثنتين 

العصير" ذات األداء الضعيف. وهذه استراتيجية جيدة في رأينا نظرا ألن قسم العصير يعتبر قسما محققا لهوامش 

% تقريبا( كما تتوفر له  45، بلغ هامش الربح اإلجمالي لهذا القسم  2016،  2015بيا ) في السنة المالية  مرتفعة نس

فيها تغطية السوق  فرص توسع كبيرة في مناطق المملكة المختلفة، وخاصة في مدن الدرجة الثانية التي تنخفض 

مستوى اإليجارات المنخفض بشكل عام   فان  وتكلفة الفائدة المنخفضة، توفر أيضا  بشكل كبير. عالوة على ذلك، 

رأسمالي.بيئة   إنفاق  أي  الى  يتمثل في    تؤدي  أن  يمكن  القريب،  المدى  في  التوسع  يجابه  الذي  الوحيد  التحدي  ان 

 ، في رأينا.2021التعاقد مع العمالة األجنبية والذي سوف يصبح ممكنا بحلول النصف الثاني من 

  عند   2022  لعام  السهم  ربح   تقديرات  على  بناء  مرة  38.1  يبلغ  ربح   مكرر  عند  حاليا  الشركة  سهم  يتداول  :التقييم 

 50:50  متساوية  أوزان  بمنح  الغذائية  التطويرية  األعمال  شركة  قيمنا  وقد.  رأينا  في  مرتفع،  تقييم  وهو  لاير  4.57

طريقة  التقييم  لطريقتي أي   قيمة   على   القائمة  النسبي  التقييم  وطريقة  المخصومة  النقدية  التدفقات  المستخدمتين، 

  النقدي  التدفق  بطريقة   للسهم  المستهدف  سعرنا   وبلغ.  واالطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفائدة  قبل  الربح  /الشركة

  182  ،%7.92  تبلغ  المال  رأس  لتكلفة  مرجح  متوسط  ونسبة%  2  تبلغ  نهائي  نمو  نسبة  أساس  على  المخصوم

قيمة  على  القائم  النسبي  التقييم  بطريقة  المستهدف  السهم  سعر  بلغ  بينما  تقريبا،   السهم/رياال  مكرر 

  وعليه، .  السهم/لاير  158   ، 2023  لعام  التقديرية  EBITDA  أساس  على  مرة  16.8  يبلغ  EBITDA/الشركة

 سعر  انخفاض  احتمال  الى   ضمنا  يشير  مما  السهم، /لاير  170  يبلغ  للطريقتين  المستهدف  السهم  سعر   متوسط  فان

  التطويرية   األعمال  لشركة  تغطيتنا  بدأنا  وقد  هذا،.  لاير  174  يبلغ   الذي  الحالي   السوق  سعر  من%  2  بنسبة  السهم 

 . سهمها في المراكز على بالمحافظة التوصية يتضمن" محايد"  بتصنيف الغذائية

 

 التصنيف الحالي 
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

  الرئيسية المالية البيانات

 :  ملخص قائمة الدخل.  1الشكل 

 SAR ('000) FY18 FY19 FY20E FY21E FY22E

Revenue 108,660 138,433 93,894 101,875 122,688

Cost of Revenue (93,720) (118,913) (86,544) (85,575) (100,604)

Gross Profit 14,940 19,520 7,350 16,300 22,084

Operating Expenses (9,251) (12,871) (17,101) (8,150) (7,361)

Operating Income or (Losses) 5,689 6,649 (9,752) 8,150 14,723

Depreciation & Amortization 6,253 8,131 8,297 9,106 10,401

EBITDA 11,942 14,780 (1,454) 17,256 25,123

Interest expense, net 2,262 1,923 2,718 2,629 2,693

Pretax Income 7,951 8,572 (7,034) 5,521 12,030

Income Tax (Expense)/Benefit (209) (268) (99) (276) (601)

Net Income/Net Profit (Losses) 7,742 8,304 (7,133) 5,245 11,428

EPS 3.10 3.32 (2.85) 2.10 4.57

DPS 0.00 0.00 0.00 0.42 1.14 
 .المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية

 

: ملخص بيان التدفقات النقدية. 2الشكل     

 (SARmn) FY18 FY19 FY20E FY21E FY22E FY22E

Cash flow from operations 9,496 20,695 4,084 15,927 23,738 33,673

Capex (24,196) (82,077) (7,384) (11,329) (16,902) (18,635)

Free cash flow (14,700) (61,382) (3,300) 4,598 6,836 15,038

Cash flow from financing activities 14,888 53,482 9,368 (3,603) (4,396) (9,392)

Change in cash 197 (1,207) 8,700 549 1,979 5,168  
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.   

  

ملخص الميزانية العمومية. : 3الشكل  

 SAR ('000) FY18 FY19 FY20E FY21E FY22E

Current Assets 27,607 27,717 27,794 28,330 30,515

Non-Current Assets 46,490 113,750 87,209 89,878 96,840

Total Assets 74,097 141,467 115,003 118,208 127,355

Current Liabilities 10,558 31,678 19,003 21,485 23,438

Non-Current Liabilities 33,248 71,190 64,534 61,061 59,684

Total Non-Current Liabilities 43,806 102,868 83,537 82,546 83,122

Shareholders' Equity 30,291 38,595 31,462 35,658 44,229

Total Liabilities & Shareholder Equity 74,097 141,463 114,999 118,204 127,351  
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.   

 

 

: التقييم بناء على طريقة التدفقات النقدية المخصومة.4لشكل ا      

 (SAR'000) FY20E FY21E FY22E FY23E FY24E FY25E

Free Cash Flow to Firm (2,154) 8,685 11,097 19,441 26,924 38,570

Sum of present values of FCFs 76,586

Present value of terminal value 451,181

EV 527,767

Less: Net debt (24,102)

Less: Minority 0

Equity value 454,605

Fair value per share (SAR) 182

Shares O/s ('000) 2,500  
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

السعر المستهدف بناء على التدفقات النقدية المخصومة الفتراضات معدل النمو النهائي والمتوسط المرجح لتكلفة  :  حساسية5لشكلا
  رأس المال.
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 المصدر: الراجحي المالية. 

 

الربح اإلجمالي% للسنة النهائية . المستهدف الفتراضات عدد المحالت المضافة  وهامش : حساسية السعر6الشكل   
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 المصدر: الراجحي المالية. 

 

: العائد على حقوق المساهمين.7لشكل ا  
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 المصدر : بيانات الشركة، الراجحي المالية. 
 

: هامش الربح اإلجمالي.8لشكل ا  
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 بيانات الشركة ، الراجحي المالية. 
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

 :الشركة عن  وخلفية استعراض

"  تقوم شركة   التجارية  للعالمة  امتياز  إدارة حق  تتولى  كما  العصير"  " وقت  التجارية  العالمة  بتشغيل  الغذائية،  التطويرية  األعمال 

مطعما )بعد التخلص من شاورما محبوب وبيت الكتاكيت( معظمها    40كويزنوز صب" في المملكة العربية السعودية. وتملك الشركة  

وتقدم محالت " وق تقدم محالت كويزنوزفي الرياض وجدة.  بينما   ت العصير" العصائر الطازجة، الموكتيالت، الملك شيك، الخ، 

عام   في  التشغيلية  عملياتها  الشركة  بدأت  وقد  والمشروبات.  البيتزا  أنواع  من  منتقاة  ومجموعة  وي،  الصب    2012ساندويتشات 

مدفوعة بالتوسع    2019مليون لاير في السنة المالية    138مليون لاير وظلت في ارتفاع حتى بلغت    3بإجمالي مبيعات سنوية بلغت  

في عدد المطاعم وكذلك بنمو المحالت القائمة. وقد أدت جائحة الكرونا الى تعطل قطاع مطاعم الوجبات السريعة بكامله ولذلك فقد  

تجارية " وقت العصير" بفتح اضطرت الشركة الى اغالق العديد من محالتها بشكل مستديم ولكن لديها خطط للتوسع في عالمتها ال

" وقت   على عالمة  التركيز  نحو  الشركة  استراتيجية  تغير  ان  المملكة.  لسوق  اختراقها  زيادة  جانب  الى  أخرى  مناطق  في  محالت 

العصير" يمكن أن يؤدي الى توقع زيادة هوامش الربح االجمالية نظرا ألن عالمة العصير تحقق هوامش ربح أعلى مقارنة بالعالمات 

 تقريبا.      2025% بحلول عام 22ألخرى. اننا نتوقع أن تصل هوامش الربح االجمالية للعصير الى ا

 :والمشروبات األغذية صناعة استعراض

  ينمو   أن  يتوقع  كما  ال  ال  جي  لتقديرات  وفقا  دوالر  مليار  45  السعودية  العربية  المملكة  في  والمشروبات  األغذية  قطاع  حجم  يبلغ

  األزمة   بتداعيات  متأثرا  2020  لعام  النمو  معدل  يظل   أن  يتوقع)  القادمة  سنوات  الخمس  مدى  على%  6  يبلغ مركب  سنوي   نمو  بمعدل

  المنطقة   شركات  من  العديد  وجود  مع  كبيرة  بدرجة  مجزأة  الصناعة  هذه  تعتبر  الراهن،   الوقت  وفي(.  كرونا  بجائحة  المرتبطة

 تشهد  أن  لها  يتوقع  ولكن 2020  عام  في  الصناعة  هذه  نشاطات  تعطل  الى  19  كوفيد  أدت  وقد.  المملكة  في  العاملة  العالمية  والشركات

 سكانها  من%  70  لتطعيم  تخطط  السعودية  العربية  المملكة  ألن  نظرا  2021  عام  خالل  بقوة  السابقة  أوضاعها  الى  وتعود  انتعاشا

  في   تأتي   بينما%  16  على  تربو  السوق  في  بحصة  ماكدونالدز  شركة  هي  المجال  هذا  في  العاملة  الشركات  أكبر  ان.  2021  عام  بحلول

  شركات   فان  صرف،   بشكل  المشروبات  مجال   في  تعمل  التي  للشركات  وبالنسبة%.  9  تبلغ  بحصة  هرفي  شركة  الثانية  المرتبة

 فإنها  والمشروبات،   األغذية  صناعة   لنمو  المحركة  الرئيسية  العوامل  أما.  السوق  على  تسيطر  دونتس،   ودنكن  هورتون  وتيم  ستاربكس

 التغيرات  جانب  الى  متزايدا،   لإلنفاق  قابال  دخال   لديها  والتي  المملكة  سكان  من  كبيرا  جزءا  تمثل  التي  الشابة  األعمار  شريحة  في  تتمثل

  .الترفيه وسائل وتزايد السياحية التأشيرات  نظام ادخال  مثل المضطردة االجتماعية

 السوق.: تركز 9الشكل 

KSA Food Service Market

Consolidated - Market dominated by 1-5 
major player

Fragmented - Highly competitive market 
without dominant players

  
 .المصدر: موردر انتاليجانس، الراجحي المالية

عاما. وهذه المجموعة يكون لديها بشكل   35سكان المملكة يقعون في شريحة األعمار دون    2/3بشكل تقريبي يمكن القول إن حوالي  

أوساط الشباب من أجل تحسين أساليب  عام ميال عاليا لالستهالك. عالوة على ذلك، فهناك تحول تجاه خيارات األغذية الصحية في  

حياتهم. وهذا يخلق فرصا جيدة لمطاعم األغذية الصحية لتحسين عروض منتجاتهم وخلق صورة ذهنية قوية حول عالماتهم التجارية  

 مما سيؤدي الى دعم نموها في المستقبل. 

ربية السعودية اذ وظف العديد من المستثمرين من وفي سياق متصل فان صناعة السياحة بدأت االن تأخذ شكال جديدا في المملكة الع

التي تركز بشكل رئيسي على زيادة عدد السياح في    2030القطاع الخاص استثمارات كبيرة في هذا القطاع مدعومين برؤية المملكة  

تأثير رئيسي على جودة  المملكة. وفي المدى البعيد، سوف يكون ذلك عامال إيجابيا لصناعة األغذية والمشروبات حيث سوف يكون له 

  وتنوع المفاهيم المتعلقة بهذه الصناعة.

وباإلضافة الى ما ذكرنا انفا، فان هناك العديد من خيارات الترفيه المتوفرة للسكان مثل دور السينما، تزايد نشاطات الرياضة، موسم  

طاعم الوجبات السريعة. اننا نعتقد أنه بالرغم  الرياض، موسم جدة، ...الخ، التي توجد فرص نمو لصناعة خدمات األغذية وخاصة لم

من وجود عدد كبير من المطاعم العادية ومطاعم الوجبات السريعة، فانه التزال هناك فرصا ضخمة للتوسع أكثر في المدن العمالقة  

 وكذلك في مدن الدرجة الثانية.
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

ساط الشباب، وعليه فان عمالء المطاعم في المملكة العربية ان األطعمة الصحية تمثل االتجاه السائد حاليا على مستوى العالم في أو

السعودية، يفضلون أيضا خيارات األغذية الصحية. ونتيجة لذلك، فقد بدأت العديد من المطاعم ذات العالمات التجارية، تدخل في قوائم  

خيارات   الطازجة،  العصائر  المشوي،  بيرجر  الباتي  مثل  الصحية،  األطعمة  خيارات  الكربوهيدرات، طعامها  منخفضة  األطعمة 

التجارية لألطعمة التي أصبحت معروفة كصديقة للنظام الغذائي  العالمات  نعتقد أن  فإننا  أو الصحية،   األطعمة النباتية. الخ. وهكذا، 

الشباب في لديها فرصا قوية لخلق صورة ذهنية للعالمة التجارية في أوساط الشباب ومن ثم استهداف جزء كبير من شريحة السكان  

 المستقبل. 

بسبب تعطل النشاطات المرتبط بجائحة كورونا، من المتوقع   2020ان قطاع مطاعم الوجبات السريعة، الذي شهد انخفاضا حادا في  

فصاعدا. ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق الكلي ليصل   2021وخالل عام  2020أن يسجل انعكاسا إيجابيا قويا في النصف الثاني 

 . 14مليار لاير كما هو موضح في الشكل  28الى 

 . : اتجاه إيرادات مطاعم الوجبات السريعة والتوقعات10الشكل 
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 لمصدر: ايومونيتور، الراجحي المالية. 

 

  2025  بحلول  لاير   مليار  12  يتخطى  أن  له   ويتوقع  لاير  مليار   10  من  قريبا  ، 2019  في  كما  المملكة  في  العصائر  سوق  حجم  كان

 العالمات  لبعض  كبيرة  فرصا  يوفر  سوف  مما  ،   الصحي   الغذائي  للنمط  السعوديين  الشباب  أوساط  في  التفضيالت  بتزايد  مدعوما

 ". العصير وقت"  مثل التجارية

 : اتجاه إيرادات مطاعم الوجبات السريعة والتوقعات.  11لشكل ا
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 لمصدر: ستاتيستا، الراجحي المالية. 
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

المستهلكين على المطاعم سوف يدعم نمو سوق الوجبات السريعة ككل.تزايد إنفاق   

الماضية  القليلة  السنوات  خالل  سريعة  بوتيرة  تزايدا  يشهد  المنازل،  خارج  الوجبات  وتناول  المطاعم  على  المستهلكين  إنفاق  ظل 

اإلقليمية والعالمية في المملكة. وهناك حضور مدعوما بتزايد الدخل المتاح لإلنفاق وتوفر العديد من أنواع مطاعم األغذية السلسلية  

كبير لمطاعم الوجبات السريعة السلسلية التي تتخذ من أمريكا مقرا لها، مثل ماك دونالدز، بيرجر كنج، دومينوز بيتزا، بيتزا هت، 

شركات للوجبات السريعة   5ستاربكس. الخ. ومن بين شركات األغذية المحلية، تعتبر هرفي والبيك ألنظمة األغذية، من بين أكبر  

  2024مليار دوالر بحلول عام    8العاملة في المملكة. ان قطاع مطاعم الوجبات السريعة، من المتوقع له أن ينمو ليصل حجمه الى  

تقلص السوق في    2020مليار دوالر في    5و    2019مليار دوالر في    7.2من   فقد  وفقا 2020تقريبا )بسبب جائحة كورونا،   )

مما يشير ضمنا الى وجود إمكانات ضخمة لبعض الشركات مثل شركة األعمال التطويرية الغذائية، لطرق أبواب هذه   وقلتقارير الس

 الفرص عن طريق التوسع في شبكة فروعها في جميع مناطق المملكة. 

متوسط االنفاق الشهري لألسر حسب مجموعة االنفاق وجنسية رب األسرة.   : 12لشكل   

 Major Expenditure Group (SAR) Saudi % of Total Total % of Total

  Food And Beverages 2,621 16% 2,202 17%

  Tobacco 50 0% 70 1%

  Fabric, Apparel and Footwear 599 4% 492 4%

  Housing, Water, Electricity, Gas, and other Fuels 3,616 22% 2,989 23%

  Furniture and Furnishings 1,048 6% 789 6%

  Health 225 1% 167 1%

  Transport 1,992 12% 1,532 12%

  Communications 827 5% 658 5%

  Recreation and Culture 460 3% 359 3%

  Education 358 2% 336 3%

 Restaurants and Hotels 726 4% 657 5%

  Miscellaneous Personal Goods and Services 3,605 22% 2,567 20%

Total 16,125 100% 12,818 100%  
.المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الراجحي المالية     

 ان تزايد بيانات عمليات نقاط البيع في المطاعم والمقاهي، يشير الى تزايد إنفاق المستهلكين على تناول الوجبات خارج المنازل. 

 : اتجاه عمليات نقاط البيع في المطاعم والمقاهي. 13شكللا
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 سة النقد العربي السعودي، الراجحي المالية.المصدر: التقرير الشهري لمؤس   

 

 

 

 

 

 

 



Development Works Food 
Restaurants –  Industrial 

01 December 2020 

  

 
    
    

 

   
 7 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

 : اتجاه عمليات نقاط البيع في قطاع المشروبات واألغذية.  14الشكل 
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 المصدر : التقرير الشهري لساما. 

 

 العوامل السكانية المواتية توفر فرصا كبيرة لمطاعم الوجبات السريعة.

مطاعم   صناعة  نمو  من  األكبر  الجزء  شريحة  ان  هو  له  المحرك  الرئيسي  العامل  يكون  أن  يتوقع  المملكة،  في  السريعة  الوجبات 

تأثرت عاداتهم في تناول الوجبات بالثقاف ة الشباب في المملكة العربية السعودية الذين غالبا ما يكون لديهم ميال عاليا لإلنفاق والذين 

 35ة العربية السعودية، هم في الوقت الراهن في شريحة األعمار دون % من اجمالي سكان المملك67الغربية. ان ما يقرب من نسبة 

االجتماعية التي   الخارطة  انتفضل تناول وجباتها خارج المساكن في مطاعم عالمية ومحلية رئيسية.    الجديدة عاما، كما أن األجيال

الترفيه وتزايد سياحة الترفيه، توفر أيضا فرصا للنمو المستدام على المدى     تشهد تغيرا في الوقت الراهن، وبخاصة مع تزايد وسائل

 البعيد لقطاع مطاعم الوجبات السريعة ككل. 

  : التوزيع حسب النسب المئوية للشباب السعودي وفقا للفئات العمرية والجنس )ذكر/أنثى(.15الشكل    ا
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 المالية.المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الراجحي 
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 8 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

 .2019: السكان حسب الفئات العمرية والجنس ) ذكر/أنثى( كما في منتصف العام 16لشكلا

 Age group     MALE % of Total    FEMALE % of Total TOTAL % of Total

4 - 0 1,449,705 7% 1,394,796 10% 2,844,501 8%

9 - 5 1,506,148 8% 1,450,289 10% 2,956,437 9%

14 - 10 1,317,077 7% 1,271,948 9% 2,589,025 8%

19 - 15 1,205,027 6% 1,154,954 8% 2,359,981 7%

24 - 20 1,401,128 7% 1,226,566 8% 2,627,694 8%

29 - 25 1,806,124 9% 1,460,587 10% 3,266,711 10%

34 - 30 1,950,461 10% 1,362,914 9% 3,313,375 10%

39 - 35 2,326,154 12% 1,381,077 10% 3,707,231 11%

44 - 40 2,118,142 11% 1,198,365 8% 3,316,507 10%

49 - 45 1,628,848 8% 831,711 6% 2,460,559 7%

54 - 50 1,175,456 6% 539,183 4% 1,714,639 5%

59 - 55 786,126 4% 397,103 3% 1,183,229 3%

64 - 60 487,714 2% 291,415 2% 779,129 2%

69 - 65 236,215 1% 197,537 1% 433,752 1%

74 - 70 150,559 1% 137,517 1% 288,076 1%

79 - 75 91,832 0% 81,006 1% 172,838 1%

+ 80 102,340 1% 102,145 1% 204,485 1%

Total 19,739,056 100% 14,479,113 100% 34,218,169 100%

     Total Population

 

 

 فرص التوسع في مناطق المملكة المختلفة 

محال للعالمة التجارية “وقت العصير" تتركز    40يبلغ عددها  في الوقت الراهن تملك شركة األعمال التطويرية الغذائية، منافذ بيع  

كما باعت   19بشكل رئيسي في الرياض وجدة. وكانت الشركة قد أغلقت العديد من المحالت في اآلونة األخيرة بسبب جائحة كوفيد  

ب باسم  تجاريتين  في  عالمتين  العصير"  " وقت  تواجد عالمة  الشركة في زيادة  استراتيجية  وتتمثل  وشاورما محبوب.  الكتاكيت  يت 

جميع أنحاء المملكة. اننا نعتقد أن الشركة لديها مجال لتحقيق مزيد من الدخول في أسواق مدينتي الرياض وجدة كما لديها فرصا جيدة  

ة والشرقية. وهناك عدد قليل جدا من العالمات التجارية التي يمكن أن تنافس حاليا  للدخول في أسواق مدن أخرى في المنطقتين الغربي

بشكل مباشر في قطاع العصير الطازج، العالمة التجارية " وقت العصير" ولذلك فان شركة األعمال التطويرية يمكنها أن تستهدف 

 .7لمدينة المنورة، كما هو موضح في الشكل رقم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة نسبيا مثل، مكة المكرمة، القصيم، وا

 . 2019: توزيع السكان حسب المناطق كما في 17الشكل 
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 المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء، الراجحي المالية.

 ارتفاع الدخل المتاح لإلنفاق نتيجة لتوظيف النساء، يعتبر عامال إيجابيا لإلنفاق في قطاع األغذية والمشروبات. 

ل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة تزايدا بمعدل مضطرد في المملكة العربية السعودية. فقد نما هذا المعدل من  يشهد معد

، كما أدى الى تزايد الدخل المتاح لإلنفاق المتوفر لدى األسر 2020% في الربع الثاني  31.4الى    2016% في الربع الثاني  17.7

يتوقع له أن  والذي بدوره يدعم زيادة االنف والذي  تزايد تركيز الحكومة على توظيف النساء،  اق في اتجاه األغذية والمشروبات. ان 

 يستمر، من شأنه أن يدعم نمو قطاع المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية.
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 تزايد تفضيل األطعمة الصحية:  

فقد وجد أن نسبة   % تقريبا من شريحة السكان 60وفقا للمسح األخير لشريحة الشباب الذي أفصحت عنه الهيئة العامة لإلحصاء، 

الشباب، يهتمون اهتماما كبيرا بموضوع صحتهم ويمارسون الرياضة من أجل تحسين صحتهم. ويشير ذلك الى وجود تفضيل متزايد  

قبل األجيال الشابة للطعام الص  بتشغيل العالمات التجارية " وقت  من  تقوم  فان األعمال التطويرية الغذائية،  السياق،  حي. وفي هذا 

كخيار  الخيار  هذا  الى  وينظر  التوالي.  على  والساندويتشات،  الطازجة  الفواكه  عصائر  تبيع  التي  صب"،  كويزنوز   " و  العصير" 

 ارية" وقت العصير"، تنسجم بشكل جيد مع بيئة السوق الحالية.شبكة عالمتها التجصحي ولذلك فان استراتيجية الشركة لتوسعة 

 زيادة الضرائب على المشروبات المحالة يجعل العصير الصحي جذابا أكثر.  

للسكان. وهناك  تمثل جزءا من النظام الغذائي األساسي  فان المشروبات  والجاف في المملكة العربية السعودية،  نظرا للطقس الحار 

الملك   العديد من شركات تبيع العصائر، المشروبات القائمة على منتجات األلبان مثل اللبن،  االستهالكية سريعة الحركة التي  السلع 

بيد أنه مع ارتفاع الضرائب المفروضة على المشروبات المحالة وتزايد مستوى التفضيل للعصائر    شيك، الصودا المنكهة،... الخ.

ر المعبأة في اآلونة األخيرة. ومن حيث األسعار، ومع ارتفاع الضرائب على المشروبات الطازجة، فقد انخفض حجم السوق للعصائ

العصائر  شراء  نحو  يميلون  العمالء  جعل  مما  المعبأة  والعصائر  الطازجة  العصائر  بين  السعرية  الفجوة  انخفضت  فقد  المحالة، 

 الطازجة التي تعتبر خيارا صحيا أكثر.

ائل أخرى للتوسع:وستطبيقات توصيل األغذية توفر   

ظل توصيل األغذية عبر الوسائل اإللكترونية يحظى بحضور متزايد وخاصة بعد انتشار جائحة الكرونا التي أدت الى اعتماد الناس  

على وسائل التجارة االلكترونية على نطاق العالم. ومن احدى خصائص منصات شركات توصيل األغذية ، أنها تغطي مساحة واسعة  

الو ومطاعم  المطاعم  يساعد  األغذيةمما  توصيل  تطبيقات  وتوفر  العمالء.  من جمهور  أكبر  عدد  الى  الوصول  في  السريعة   جبات 

استراتيجية جيدة تستخدم طريقة القنوات المتعددة للبيع يمكن لقطاع خدمات األغذية االستفادة منها. ورغما عن أن البيع عن طريق 

ه رغما عن ذلك يؤدي الى زيادة اجمالي المبيعات بدون الحاجة منصات شركات توصيل األغذية يخضع لتكلفة في شكل عمولة، فان

كبيرة. رأسية أخرى  وتكاليف  رأسمالية  بال     الى مصروفات  يعرف  ما  مفهوم  تستخدم  أن  أيضا  السريعة  الوجبات  لمطاعم  ويمكن 

cloud kitchen  ضة جدا مع تزايد تركيزها على  أو المطاعم التي تقوم بتوصيل األطعمة فقط والتي تكون استثماراتها األولية منخف

 عمليات الترويج والتسويق.

 : اتجاه قنوات مبيعات األغذية والمشروبات والتوقعات. 18الشكل 

0.15%

0.21%

0.25%

0.37%

0.40%

0.44%

0.47%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

0.50%

99.00%

99.25%

99.50%

99.75%

100.00%

2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E

Offline (LHS) Online (RHS)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Development Works Food 
Restaurants –  Industrial 

01 December 2020 

  

 
    
    

 

   
 10 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

    المصدر : ستاتيستا، الراجحي المالية.   

 

لاير وهو    4.57عند    2022مرة بناء على تقديرات ربح السهم لعام    38.1الشركة حاليا عند مكرر ربح يبلغ    سهم  يتداول   :التقييم

لطريقتي التقييم المستخدمتين وهما    50:50تقييم مرتفع، في رأينا. وقد قيمنا شركة األعمال التطويرية الغذائية بمنح أوزان متساوية  

ال قيمة  على  القائمة  النسبي  التقييم  وطريقة  المخصومة  النقدية  التدفقات  واالستهالك  طريقة  والضرائب  الفائدة  قبل  الربح  شركة/ 

% ونسبة متوسط مرجح 2واالطفاء. وبلغ سعرنا المستهدف للسهم بطريقة التدفق النقدي المخصوم على أساس نسبة نمو نهائي تبلغ  

لنسبي القائم على مكرر  رياال/السهم تقريبا، بينما بلغ سعر السهم المستهدف بطريقة التقييم ا  182%،  7.92لتكلفة رأس المال تبلغ  

الشركة/ أساس    16.8يبلغ    EBITDAقيمة  على  لعام    EBITDAمرة  متوسط    158،   2023التقديرية  فان  وعليه،  لاير/السهم. 

% من سعر السوق 2لاير/السهم، مما يشير ضمنا الى احتمال انخفاض سعر السهم بنسبة  170سعر السهم المستهدف للطريقتين يبلغ  

بالمحافظة    لاير. هذا، وقد بدأنا تغطيتنا لشركة األعمال التطويرية الغذائية بتصنيف " محايد" يتضمن التوصية  174الحالي الذي يبلغ  

 على المراكز في سهمها. 

 

 

 المخاطر الرئيسية:  

 تشمل المخاطر الرئيسية الحتمال ارتفاع سعر سهم الشركة عن تقديراتنا وتقييمنا، ما يلي:  

، فان ذلك سوف يكون له تأثير إيجابي  2025  -2021مطعما في كل عام خالل الفترة    20( إذا قامت الشركة بتشغيل أكثر من  1

 إيرادات الشركة وعلى تقييمنا. على 

تتمثل في احتمال 2 فان ذلك سوف يكون له مخاطر كبيرة  ( إذا ارتفعت هوامش الربح اإلجمالي وعادت الى مستوياتها التاريخية، 

 ارتفاع السعر عن تقديراتنا. 

إيجابيا ألعمال الشركة وسوف يكون له مخاطر ( ان إنفاق المستهلكين بأعلى من التوقعات وكذلك االنفاق الحكومي، يعتبر عامال 3
 إيجابية لتقييمنا.
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 11 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية 

 

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية  من خالء
تخدام العام من عمالء شركة الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعهااا أو إعااادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالس

ى ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم علإرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقد تم الحصول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضمنية( بشأن  وثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات م
المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي محدد. فوثيقة البحث هذه إنما  ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرضالبيانات والمعلومات 

ق مالية أو غيرها من المنتجااات االسااتثمارية ذات الصاالة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض لشراء أو بيع أي أورا
ت هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبااار األهااداف االسااتثمارية أو الوضااع المااالي أو االحتياجااا بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

الءمة االستثمار في أي أوراق مالية ، أو استثمار آخر أو أية اسااتراتيجيات اسااتثمار جاارت مناقشااتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى م
الاادخل ماان أوراق ماليااة ماان  حقق.  كذلك ينبغي للمستثمرين مالحظة أنالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار الصرف قد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوز أن يكون  تي من استثمارات معينة.  وبناء عليهيكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأ

األوراق المالية للجهااة أو الجهااات المصاادرة لتلااك األوراق  فيلشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصلحة مالية 
شااتقات ، أو غيرهااا ماان ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقااود اآلجلااة أو الخيااارات األخاارى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

أو السعي لتأمين الخدمات المصاارفية  يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخدمات األدوات المالية.  كما 
ركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيها ، ال تكون مسئولة عن االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وش

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

الااواردة فااي هااذه الوثيقااة ماان وثااائق  ة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المعلوماااتتخضع هذه الوثيق
كل أو بأي وسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهااة إلااى أو معاادة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي ش

م هذه ما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو استخداللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

    المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام  شرح

 وعدد  المالية الشركات أسهم باستثناء تغطيتها إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية  الراجحي شركة  تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عدم جيد بشكل تبرر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األسباب ونشرح ، السهم لذلك المقدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجاوز المعنية للشركة التشغيلي األداء أو األرباح كانت إذا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة  يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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