
2017يناير  السلع االستهالكية األساسية

التوصياتملخص

حياد التوصية

25.0 القيمة العادلة

22.7 سعر إغالقأخر

2.2 )%(التوزيعات عائد

12.3 )%(احتمالية الصعود 

المالية األساسيةالمؤشرات

25.0 أسبوع52أعلى سعر ل 

15.2 أسبوع52أدنى سعر ل 

1,922.7 (لمليون ريا)القيمة السوقية 

84.7 (همباملليون س)األسهم املصدرة 

0.2 )%(األسهم احلرة 

(5.5) ()%منذ بداية العام التغري

1.2 بيتا للسهممعامل

1

31/01/2017إغالق أسعار 

(نادك)الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

التقييم
13.5 (2017المتوقع)مكرر الربحية 

1.2 (2017المتوقع )مكرر القيمة الدفترية 

0.8 (2017المتوقع)قيمة المنشأة للمبيعات 

السهمأداء

مليون2,296.5لتسجل%1.4بنسبةمنخفضة2016املاليللعامالشركةإيراداتجاءت

عاتناتوقمنبأقلاإليراداتجاءتحيث،2015عامريالمليون2,328.6بنحومقارنةريال

بنحووقعاتناتمنبأقلالربحصايفجاءبينماريال،مليون2,391والبالغة%4.0بنحو

 .ريالمليون125والبالغة19.8%
 

إيراداتاخنفاضإىليرجع2016عاماإليراداتاخنفاضفإناإلدارةلتوضيحاتووفقًا
للقطاعاتجملمعةااإليراداتأنحيثالغذائيوالتصنيعاأللبانقطاععدااألخرىالقطاعات

ادتزبينماسنوي،أساسعلى%27.1بنسبةاخنفضتوالعصائراأللبانقطاععدااألخرى

ربحالزادبينماسنوي،أساسعلى%2.3بنسبةالغذائيوالتصنيعاأللبانقطاعإيرادات

بينمااخلام،ملواداأسعارواخنفاضالتشغيليةالكفاءةزيادةعلىبناًء%1.7بنسبةاإلمجالي

 .%47.4بنسبةالتمويلتكاليفزيادةبسبب%29.1بنسبةالربحصايفاخنفض
 

الربععن%11.6باخنفاضريالمليون506حنو2016عاممنالرابعالربعإيرادبلغ

أساسعلى%8.3بنسبةالربعيةاإليراداتاخنفضتوقداملومسية،العواملبسببالسابق
بسببالربحهامشقىتلولقد،والعصائراأللبانمنتجاتاستهالكاخنفاضبسببسنوي

 .الطاقةأسعاراخنفاض

 

مقارنة،2016عاممنالرابعللربعبالنسبةريالمليون7.8بلغربحصايفنادكحققت

مليون34.4بنحومقارنة2016عاممنالثالثالربعيفريالمليون30.1بلغتبإيرادات

سنويأساسعلى%77.3بنسبةاخنفاضًاليسجل،2015عاممنالرابعالربعيفريال

أساسعلى%77.4بةبنسالربحصايفاخنفضذلكومعسنوي،ربعأساسعلى%29.1و

 .سنويربعأساسعلى%74.2وسنوي
 

استمرارمعللسهمريال25.0إىلالعادلةالقيمةخنفضفإننااملاليةالنتائجعلىوبناًء
مشروعهابدءيةخلفعلىالشركةأرباحتزدادأنونتوقعالسهم،جتاهباحليادتوصيتنا

تدعمسوفاليتوالوارداتعلىاجلماركيفالزيادةإىلباإلضافةالسودان،يفالزراعي

 .عامبشكلاحملليةالصناعات

 

فيالمساهمةاألساسيةالقطاعاتمستوىعلىمعقوالا أداء  الشركةحققت
متأثرةا %1.4بنسبة2016لعاماإليراداتانخفضتفقدذلكومعاإليرادات،

.الشركةفياألخرىالقطاعاتأداءبضعف

البند

(%4.0) 2,391.0 (%1.4) 2,296.5 2,328.6 اإليرادات

%2.0 940.0 %1.7 959.0 943.0 الربح اإلمجالي

%2.5 %39.3 %1.3 %41.8 %40.5 اإلمجاليهامش الربح

(%19.8) 125.0 (%29.1) 100.2 141.3 صايف الربح

(%0.8) %5.2 (%1.7) %4.4 %6.1 ش صايف الربحهام

(%20.0) 1.5 (%29.4) 1.2 1.7 السهم بالريالرحبية

بلومبرج: المصدر

جميع األرقام بالمليون لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك

تحديث النتائج المالية
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منهجية التقييم

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،

يقبلالتوضيحيالعرضهذاقبولب.أعالهاملذكورةاحملدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنعلىو.وتوزيعهالتوضيحيالعرض

 .هذااملسؤوليةإخالءمبحتوياتااللتزاماملستلم

املاليةأرباحشركةمنوحمددمسبقتوبمكأذنعلىاحلصولدونكليًاأوجزئيًاالنشرةهذهيفالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،خبالفيشرملما

لقدذلكخلالفاإلشارةتتمملما،أخرىحمليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومربجوشركةرويرتزشركةمنعليهااحلصولمتالتقريرهذايفالواردةالبيانات

صراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيثاألوقاتكافةيفبالدقةتتسمالوثيقةهذهحمتوياتأنمنللتحققكبرياجهدااملاليةأرباحشركةبذلت

الالنشرةهذهحتتويهااليتاملعلوماتمنيأمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغريأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكماضمنا،أمكانت

.املستقبليفإجراءاتإجراءأيالختاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامهاإىلالنشرةهذهتهدف
واالخنفاضلالرتفاععرضةمنهاتحققاملوالدخلاملاليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهميكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

السوقظروفحسب
احملتملةاالقتصاديةاملخاطرملحتاملستثمرينمبقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،خماطرةعلىينطوياألخرىاملاليةاألدواتوبعضاألسهميفاالستثمارأن

تنصح.استثماراتهمجيعخيسرقدأوتثمره،اسالذياملبلغمناقلمبلغًااملستثمريسرتدوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعارميكن.جزئيًا؛أوكليًاالستثمارهم

باملخاطراخلاصاإلفصاحقراءةمريناملستثمجيععلىوجيبإليه،بالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديداخلاصنيمستشاريهاستشارةمستثمركلاملاليةأرباحشركة

 .االستثمارعليهاينطوياليتالرئيسيةباملخاطراملتعلق

إخالء املسؤولية

األحباثقسم 

research@arbahcapital.com:الربيد اإللكرتوني

 6483-3831-966+:ت

 قسم إدارة األصول

am@arbahcapital.com:اإللكرتونيالربيد 
 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

املنهجيةعنقلياًلختتلفقدليتااخلاصةتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

 .املذكورة

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

المالية أرباح 
، 8807طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد

 .، اململكة العربية السعودية31492الدمام  
 800-433-7777: الرقم اجملاني

6444-831-13-966: ت

4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع


