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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 نادك

حيث حقَقت ربحًا  6182أعلنت شركة نادك عن نتائجها المالية األولية للربع الرابع والعام 

% عن الربع المماثل 7847مليون ريال بارتفاع  4343يبلغ  6182صافيًا في الربع الرابع من 

% عن الربع السابق 6341مليون ريال4 بينما جاءت األرباح أقل بـ  61والذي بلغت أرباحه 

مليون ريال  83844مبلغ  6182مليون ريال، وبذلك بلغت األرباح لعام  3247والبالغة 

جاءت األرباح الصافية دون توقعاتنا %، 4841بارتفاع  6183مليون ريال لعام  81746مقابل 

 مليون ريال4 41مليون ريال وأعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة  43البالغة 

إلى  6183أرجعت الشركة نمو أرباحها خالل الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من عام 

% بفضل زيادة مبيعات قطاع األلبان 143ثالثة عوامل، )أ( زيادة مبيعات الشركة بنسبة 

%, )ب( تحسن 6842% ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 743والتصنيع الغذائي بنسبة 

مجمل الربح نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات، ونتج عن ذلك تحسن في الربح التشغيلي 

%، )ج( نمو االيرادات غير التشغيلية، وجاء النمو في االرباح الصافية 2241للشركة بمقدار 

على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية نتيجة توسع 

 أنشطة الشركة، فضاًل عن ارتفاع مصروفات التمويل والزكاة4

% 347، كان النخفاض مبيعات الشركة بنسبة 6182وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 

% 241دور كبير في تراجع األرباح حيث انخفضت مبيعات األلبان والتصنيع الغذائي بنسبة 

% نتيجة تأثرها بالعوامل الموسمية 8341بينما نمت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 

للزراعة والحصاد وتغير االنماط االستهالكية لمنتجات األلبان والتصنيع الغذائي4 وارتفعت 

مصروفات التشغيل والتمويل والزكاة، وجاء التراجع في األرباح بالرغم نمو االيرادات غير 

 %4  644التشغيلية وارتفاع مجمل الربح بنسبة 

% 8442من جهة أخرى، جاء النمو السنوي في األرباح نتيجة زيادة مبيعات الشركة بنسبة 

% ومبيعات القطاع الزراعي 346بدعم من زيادة مبيعات قطاع األلبان والتصنيع الغذائي 

% فضاًل عن نمو االيرادات غير التشغيلية، وذلك على الرغم من زيادة 2248بنسبة 

مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية باإلضافة إلى ارتفاع مصروفات 

 التمويل والزكاة4

 6182أعلنت الشركة في يناير الجاري عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 

ريال للسهم ، كما أوصى المجلس بطرح  142مليون ريال، وبواقع  4142بإجمالي قدره 

أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم قائمة، وبذلك يرتفع  رأسمال الشركة من 

 مليون ريال4 137مليون ريال الى  771

مليون ريال  881 - 811قدرت الشركة األثر المالي من تغيير أسعار الطاقة والمياه بين 

ومع األخذ في االعتبار التأثير المتوقع للشركة من مجلس الوزراء إيقاف زراعة  6182لعام 

األعالف الخضراء في المملكة خالل ثالث سنوات، نعتقد أن إدارة الشركة ستعمل على 

إعادة تسعير بعض المنتجات وترشيد مصروفات التشغيل للحد من أثر تلك المتغيرات، 

لكن تلك المتغيرات ستفرض ضغوطا على هوامش ربحية الشركة بشكل ملحوظ ولهذا 

ريال مع التوصية بزيادة المراكز4  62ريال إلى  42413نخفض تقييمنا لسهم الشركة من   

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 62411 القيمة العادلة )ريال(
 81417 )ريال( 6182يناير  81السعر كما في 

 %4143 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.6010 رمز تداول

 37.80 أسبوع )ريال( 26أعلى سعر لـ 

 17.00 أسبوع )ريال( 26أدنى سعر لـ 

 -43.9% التغير من أول العام

 502 أشهر )ألف سهم( 4متوسط حجم التداول لـ 

 1,391 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 371 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 77 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %6141 صندوق االستثمارات العامة

 %1444 عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 %2488 شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

 6183A 6182E 6182F 6187F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 2448 2412 2421 7431 واإلستهالك واإلطفاء والزكاة

 8413 8482 8463 8434 قيمه المنشأة /االيرادات

 88414 83413 3413 84417 مضاعف الربحية

%642 عائد األرباح  641%  641%  641%  

 1434 1431 8416 8488 مضاعف القيمة الدفترية

 1433 1424 1423 1427 مضاعف االيرادات

 1472 1434 8486 1413 نسبة رأس المال العامل

%742 نمو االيرادات  8442%  8842%  346%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 التغير )%( *Q4 2014 Q4 2015 قائمة الدخل )مليون ريال(

  %8.8  552.9  508.1 إجمالي االيرادات 

 (%0.1)  277.6  277.9 تكلفة المبيعات 

  %17.9  163.0  138.2 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 (%59.7)  0.4  0.9 مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها 

  %23.0  111.9  91.0 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

  %2.3  0.2  0.2 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

  %9.6  66.8  60.9 االستهالكات واإلطفاءات

  %56.8  47.1  30.0 الربح التشغيلي 

  %7.6 (10.5) (9.8) صافى مصاريف التمويل 

 (%20.0)  0.6  0.7 دخل االستثمار

  %137.7 (4.2) (1.8) أخرى

  %71.5  32.9  19.2 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  %76.1 (1.5) (0.8) الزكاة والضريبة 

  %71.7  34.4  20.0 صافى الدخل 

  %2.3 %6.2 %3.9 العائد على المبيعات 

    

 التغير )%( *Q4 2014 Q4 2015 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

% 83348  81741  7242 النقدية واستثمارات قصيرة األجل  

% 4744  31242  63243 ذمم مدينة  

% 8443  23844  37246 المخزون   

% 6244  81344  1642 أخرى   

% .332  3921..1  9.929 إجمالي األصول قصيرة األجل   

       

% 244  6,82444  6,13346 صافى الموجودات الثابتة  وأصول حيوية  

%(8442)  42343  36742 مشروعات تحت التنفيذ  

% 6642  4443  6744 أخرى  

% 23.  55222..  99922.. إجمالي الموجودات طويلة األجل   

% 1223  3.39923  3.9.929 إجمالي الموجودات   

       

%(748)  22243  71247 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل   

% 8442  41341  62143 ذمم دائنة   

% 8348  83241  86141 أخرى   

% 229  1.12323  1.12321 مطلوبات قصيرة األجل   

       

% 6341  8,81142  32642 دين طويل األجل  

% 8741  84342  88346 مطلوبات غير جارية   

% 929  1.32925  5929..1 حقوق المساهمين   

% 1223  3.39923  3.9.929 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   

    

 التغير )%( *Q4 2014 Q4 2015 قائمة التدفقات النقدية

 (%55.7)  76  172 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  (152)  21 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   110 (188) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  %585.5  35  5 التغير في النقد

  %144.1  187  77 النقد في نهاية الفترة

 *أرقام تقديرية

 نهائية للقوائم المالية4ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة4 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 2013A 2014A 2015E 2016F 2017F قائمة الدخل )مليون ريال(

  612747  626744  642341  617643  836148 إجمالي االيرادات 

  823341  832346  864342  886441  817848 تكلفة المبيعات 

  72746  78346  22441  22346  26243 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

(641) مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها   441  243  242  741  

  99323  99.23  95522  33525  33322 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

  146  146  146  146  146 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

  41742  61241  62142  66741  61443 االستهالكات واإلطفاءات

  19221  15223  19521  19329  .1322 الربح التشغيلي 

(4243) صافى مصاريف التمويل   (4742)  (3346)  (2646)  (2744)  

  143  143  142  147  643 دخل االستثمار

(441)  241 أخرى  (243)  (743)  (141)  

  .1.12  9223  19929  12329  12922 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  642  648  448  147  441 الزكاة والضريبة 

  11922  9922  19123  .1232  .1222 صافى الدخل 

%246 العائد على المبيعات   246%  241%  442%  348%  

      

 2013A 2014A 2015E 2016F 2017F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  81241  3748  81741  7242  4341 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  37241  33341  31242  63243  67341 ذمم مدينة

  23642  23641  23844  37246  33744 المخزون 

  88342  88643  81344  1642  7342 أخرى 

  .1.3932  9229..1  3921..1  9.929  99223 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  6,43646  6,62143  6,82444  6,13346  8,12143 صافى الموجودات الثابتة  وأصول حيوية

  48842  61241  42343  36742  67748 مشروعات تحت التنفيذ

  3646  4741  4443  6744  6243 أخرى

  39222..  59122..  55222..  99922..  15929.. إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  .9.2992  3.93925  3.39923  3.9.929  99525.. إجمالي الموجودات 

            

  8,66641  14643  22243  71247  22642 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  31343  42746  41341  62143  68648 ذمم دائنة 

  82246  82246  83241  86141  84641 أخرى 

  1.39223  1.39529  1.12323  1.12321  1.22329 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  28442  38243  8,81142  32642  73144 دين طويل األجل

  811412  822441  843432  883487  32433 مطلوبات غير جارية 

  1.99929  1.91929  1.32925  5929..1  1.15.29 حقوق المساهمين 

  .9.2992  3.93925  3.39923  3.9.929  99525.. إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015E 2016F 2017F قائمة التدفقات النقدية

  31142  38146  46643  43142  82446 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(81742)  81242  68141  62341 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (8141)  

(34343) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (27143)  (48742)  (46142)  (32842)  

(844) التغير في النقد  4742  88143  (1343)  143  

  81241  3748  81741  7242  4341 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية4ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة4 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F4متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 4 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط4/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 شهر4 86-3%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  81القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر4 86-3%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية 81القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 4 86-3% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  81القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية4

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3111 – 614 – 88 – 322+ اإلدارة العامة:

 1118 – 882 – 111 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 88 – 322+  هاتف:
 
 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 88 – 322+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 88 – 322+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 88 – 322+  هاتف:

 إخالء المس ولية

ماليـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 4عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  4المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري4

 4يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـ هـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال4 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 4االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير4

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

