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وحققت اجملموعة خالل الربع ال ول صايف  .1122أ علنت مجموعة صافوال عن نتاجئ أ عاملها للربع ال ول من عام 

مليون رايل خالل الربع املامثل من العام املايض ابرتفاع  514.4مليون رايل مقارنة بـ  5.1.2أ رابح 

%. فامي بلغ اجاميل الرحب والرحب 1.42مليون رايل خالل الربع السابق ابرتفاع  545.5% ومقارنة بـ 22.22

مليون رايل عيل التوايل  411.4مليون رايل و 2.212.1التشغييل جملموعة صافوال خالل الربع ال ول 

% مقارنة مع الرحب 11..1% مقارنة مع اجاميل الرحب للربع املامثل من العام املايض وابخنفاض 1.21ابرتفاع 

 التشغييل للربع املامثل من العام السابق. 

والربع  1125أ رجعت الرشكة ارتفاع صايف أ رابهحا خالل الربع ال ول من العام احلايل مقارنة ابلربع ال ول من 

ىل حتقيق رحب رأ ساميل قدره  مليون رايل نتيجة بيع اجملموعة لاكمل حصصها يف رشكة  112.1السابق ا 

ىل منو مبيعات قطاعي التجزئة وال غذية،  صافوال ل نظمة التغليف. بيامن أ رجعت الرشكة ارتفاع اجاميل الرحب ا 

اخنفاض حصة حقوق ال قلية واخنفاض النفقات المتويلية للمجموعة بسبب اخلسائر املرتتبة عن اخنفاض 

سعر رصف العمالت وزايدة الرضائب عىل رشاكت اجملموعة الفرعية خارج اململكة. فامي أ رجعت الرشكة 

ىل ارتفاع املرصوفات التشغيلية للمجموعة نتيجة افتتاح قطاع التجزئة ابجملموعة  اخنفاض الرحب التشغييل ا 

حدى الرشاكت الزميةل. ىل اخنفاض ادلخل احملقق من ا   عدًدا من الفروع اجلديدة ابال ضافة ا 

% عىل التوايل .40.1% و21.21كام أ رجعت الرشكة اخنفاض اجاميل الرحب والرحب التشغييل للمجموعة بـ 

ىل اخنفاض املبيعات  مقارنة ابلربع السابق عىل الرمغ من اخنفاض الزاكة ورضيبة ادلخل وحقوق ال قلية ا 

اذلي حدث بسبب مومسية املبيعات، زايدة النفقات التشغيلية للمجموعة، اخنفاض ادلخل احملقق من 

حدى الرشاكت الزميةل، ارتفاع النفقات المتويلية بسبب اخلسائر الناجتة عن سعر رصف العمالت وأ خرًيا  ا 

 عدم وجود دخل مايل من رشكة صافوال ل نظمة التغليف نتيجة لبيعها. 

عادة تبويب مجيع املبالغ املدرجة يف القوامئ املالية اخلاصة برشكة صافوال ل نظمة التغليف.  كام أ شارت بأ نه مت ا 
 أ برز املس تجدات

دارة صافوال بتوزيع أ رابح بواقع  رايل للسهم الواحد عن  1.2يف أ بريل من العام اجلاري أ ويص جملس ا 
 أ بريل اجلاري. 12عىل أ ن يس تحق التوزيع يف  1122أ رابح الربع ال ول من العام 

مليارات درمه يف قطاع التجزئة يف  4يف مارس املايض أ علنت رشكة بندة التابعة جملموعة صافوال استامثر 

فتاح ما بني الامارات،  ىل  1حيث تنوي ا   متجرًا خالل الس نوات الثالث القادمة.  21ا 

 التقيمي والتوصية
ارتفاع صايف أ رابح اجملموعة مقارنة ابلربع املامثل من عام  1122أ ظهرت النتاجئ ال ولية للربع ال ول من عام 

مليون رايل. بيامن اخنفضت ال رابح  112.1والربع السابق نتيجة حتقيق الرشكة أ رابح رأ ساملية بقمية  1125

دارة الرشكة حتقيق أ رابح بقمية 22.4بـ  % مقارنة بأ رابح الربع املامثل مع اس تثناء الرحب الرأ س مايل. تتوقع ا 

 مليون رايل خالل الربع الثاين من العام اجلاري دون أ ية أ رابح رأ ساملية. 510
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 التوصية
 89.30 القمية العادةل )رايل(

 78.20 )رايل( 1122أ بريل  12السعر كام يف 

 14.2% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.2050 رمز تداول

 90.50 أ س بوع )رايل( 21أ عىل سعر لـ 

 63.50 أ س بوع )رايل( 21أ دىن سعر لـ 

 -1.0% التغري من أ ول العام

 552 أ شهر )أ لف سهم( 4متوسط جحم التداول لـ 

 41,757 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 11,135 الرمسةل السوقية )مليون دوالر(

 534 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 11.23% رشكة ماسك القابضة

 10.23% املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية

 8.21% عبدهللا محمد عبدهللا الربيعة

 7.96% رشكة عبدالقادر املهيدب واوالده

 6.36% رشكة املهيدب القابضة

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   
2011 2012 2013 2014 

 23.70 20.68 20.86 25.97 قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والاس هتالك واال طفاء والرضائب والزاكة

 1.88 1.95 1.80 1.88 قميه املنشأ ة /الايرادات

 20.41 24.81 30.16 35.18 مضاعف الرحبية

 2.8% 2.5% 1.8% 1.6% عائد ال رابح

 3.87 3.88 4.28 4.66 مضاعف القمية ادلفرتية

 1.59 1.67 1.54 1.68 مضاعف الايرادات

 1.01 0.99 0.92 1.00 النس بة احلالية

 5.2% -7.7% 8.7% 19.8% منو الايرادات
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 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(

جامىل الايرادات   - -  7.190.6 ا 

-   2.530.1 تلكفة املبيعات   - 

-   818.9 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع  - 

-   4.154 الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة  - 

%6.1 هامش الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة    -  - 

-  021.0 الاس هتالاكت واال طفاءات  - 

 - -   ي  بق  اخملصصات

 - -  533.7 دخل الاستامثر

 (27.2%) .565.  055.. الرحب التشغييل 

(23.3) صاىف مصاريف المتويل    -  - 

-   9.0 أ خرى   - 

-   45656 الرحب قبل الزاكة والرضيبة   - 

-   52.8 الزاكة والرضيبة   - 

 - -  46055 صايف ادلخل

 - -  36.2 حقوق ال قلية

%.115 .4.05  .5..4 صايف ادلخل القابل للتوزيع  

%7.2 العائد عىل املبيعات   - - 

 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(
 - -  923.0 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  0.373.5 ذمم مدينة 

 - -  1.277.2 اخملزون 

 - -  5.113.9 أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل   - -  .565..7 ا 

      

 - -  7.112.2 صاىف املوجودات الثابتة 

 - -   ي  بق  مرشوعات حتت التنفيذ 

 - -  0.353.2 موجودات غري ملموسة

 - -  8.358.1 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل   - -  54..16.0 ا 

جاميل املوجودات   - -  4451.... ا 

      

 - -  1.117.6 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - -  5.202.9 ذمم دائنة 

 - -  5.231.6 مرصوفات مس تحقة

 - -  95.1 أ خرى

 - -  .7.1575 مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - -  1.571.8 دين طويل ال جل

 - -  712.1 مطلوابت غري جارية 

 - -  .445..11 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني   - -  4451.... ا 

 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
(008.5) التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية  - - 

(028.2) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  - - 

(035.7) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  - - 

(101.7) التغري يف النقد  - - 

 - -  923.0 النقد يف هناية الفرتة

 *حسب البيا ا  المتاحة

  ي  بق: ت ير إلى الب و  التي لم يتم  رضها ب ك  م ف   في القوائم المالية لل ركة

  هائية للقوائم المالية.ال    تختلف  ريقة  رض بيا ا  القوائم المالية في التقرير  ن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن   تأثير من ه ا ا ختالف  لى ال تيجة
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 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة ادلخل )مليون رايل(

جاميل الايرادات    57.286.8  52.581.6  56.390.2  52.092.6  50.159.2 ا 

  50.166.9  51.026.8  55.377.5  51.910.6  06.160.6 تلكفة املبيعات 

  3.112.3  5.637.2  5.726.1  5.135.3  5.513.0 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  10456..  5654...  6550...  .1.5.15  .45...1 الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%8.3 هامش الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   6.5%  8.7%  9.1%  6.9%  

 756.2 726.1 271.1 228.5 805.8 الاس هتالاكت واال طفاءات

-  اخملصصات   -   -  (011.1)  (76.1)  

  966.7  671.1  725.3  236.1  227.9 دخل الاستامثر

  .5.5...  .575...  .4.65..  1.50055  1.47555 الرحب التشغييل 

(511.3) صاىف مصاريف المتويل   (306.2)  (156.1)  (511.5)  (537.7)  

(88.6) أ خرى   006.1  17.6  530.1  519.6  

  6054...  5150...  .5..0..  1.60055  1.16.57 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  081.1  313.3  578.0  035.1  011.0 الزاكة والرضيبة 

  15050..  .5..0..  1.50.54  .1.4655  .5..1.0 صايف ادلخل

  028.1  115.6  112.5  577.1  039.1 حقوق ال قلية

  .5..0..  .045..1  .1.40.5  0.54..1  .5565 صايف ادلخل القابل للتوزيع

%1.5 العائد عىل املبيعات  1.8%  2.0%  7.6%  6.8%  

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة املركز املايل )مليون رايل(

  0.731.2  0.373.6  913.3  0.501.0  266.1 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  0.129.5  0.572.0  0.118.1  0.802.7  0.766.8 ذمم مدينة 

  1.103.0  1.186.6  3.963.1  3.025.1  5.256.0 اخملزون 

  3.031.9  0.953.9  5.081.3  0.290.7  0.058.1 أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل    .5....10  7.04054  4457..5  55.....  71056.. ا 

            

  1.287.1  1.273.7  1.387.2  1.181.8  1.591.0 صاىف املوجودات الثابتة 

  5.079.2  0.809.1  0.393.1  899.7  112.0 مرشوعات حتت التنفيذ 

  0.072.7  0.313.8  0.355.0  0.315.3  0.151.8 موجودات غري ملموسة

  8.515.8  6.992.6  6.791.7  2.711.8  7.016.3 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل    16.16.57  .5.....1  7656..14  56.....1  .11.5.15 ا 

جاميل املوجودات    6.40156.  6.57..4.  .415....  0.10154.  5157...1 ا 

            

  1.701.3  1.581.9  1.138.5  3.100.2  5.668.8 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

  5.651.9  5.778.3  5.611.5  5.608.9  5.058.8 ذمم دائنة 

  5.165.6  5.171.1  0.970.3  0.158.2  0.707.5 مرصوفات مس تحقة 

  626.6  95.6  029.5  080.3  511.1 أ خرى 

  .10.1615  7.10.54  0.57..7  .405...  451...6 مطلوابت قصرية ال جل 

            

  1.715.6  1.057.1  3.705.5  5.850.2  5.391.8 دين طويل ال جل

  619.1  715.7  211.3  178.8  118.0 مطلوابت غري جارية 

  10.7.551  .10.5715  7.55.51  7.0.055  1457..5 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني    6.40156.  6.57..4.  .415....  0.10154.  5157...1 ا 

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة التدفقات النقدية
  5.050.2  0.209.7  0.790.5  0.263.2  0.111.8 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(0.019.1) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  (078.2)  198.1  (908.8)  (793.7)  

(769.7) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  (678.3)  (5.171.0)  90.0  (0.106.1)  

(153.8) التغري يف النقد  737.6  (561.8)  151.2  561.8  

  0.731.2  0.373.6  913.3  0.501.0  266.1 النقد يف هناية الفرتة

  هائية للقوائم المالية.ال    تختلف  ريقة  رض بيا ا  القوائم المالية في التقرير  ن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن   تأثير من ه ا ا ختالف  لى ال تيجة
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 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق وع تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون. دراج ال سهم املغطاة مضن ا  الوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

ماكنية الصعود  الهبوط./التوصية التالية بناًء عىل سعر اال غالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر. 21-0%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 21القمية العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر. 21-0%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 21القمية العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر . 21-0% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 21القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل النتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية.

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 0111 – 114 – 22 – 011+ اال دارة العامة:
 1112 – 221 – 111 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 01.1 – 114 – 22 – 011+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد اال لكرتوين:

 0101 – 114 – 22 – 011+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 0151 – 114 – 22 – 011+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية

 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 0130 – 114 – 22 – 011+  هاتف:

 

خالء املسؤولية  ا 

ن رشكة البالد ا لية ومديرهيا وموظفهيا ال يقدمون أ ي ضامانت أ و تعهدات رصاحة أ و مضنًا بشـأ ن ملابذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة يف هذا التقرير حصيحة ودقيقة ومع ذكل فا 

 .حمتوايت التقرير وال يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و جزئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    .ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ال جيوز ا 

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ال تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و الختاذ قرار استامثري.

جراء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جزئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده  .يعترب أ ي ا 

ىل ننا ننصح ابلرجوع ا  جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال. ذلكل فا   .ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي ا 

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير.

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

