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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 المراعي

عن تحقيق ربح  احا حي بحلح    5102كشفت النتائج المالية لشركة المراعي للربع األول من عام 

، بحيحنحمحا اتح حفح حت % 0832مليون  خالل الربع المقابل بنمو بل   532مليون ريال مقابل  853

لتأتي دون متوسح  تحوقح حات الحمحححلحلحيحن   5102% عن الربع األخير من عام 01األرباح بنسبة 

محلحيحون ريحال، وتح حتحقحا أن الحرحاتح  األكحبحر محن  822مليون ريال وتوق نا البالح   802البالغة 

االختالف بين الرقم المحقق والتوق ات يرجع إلى أثر تطبيق م ايير المحاسبة الاولية كما تحم 

 مليون ريال بسب  3 51خفض أرباح الربع المقابل أي ا بنحو 

%، ويرجحع هحذا الحنحمحو الحمحححاود 138خالل الربع األول من هذا ال ام  زادت المبي ات  بنسبة 

% وذلك لظروف السوق غحيحر الحمحواتحيحة  835إلى تراجع مبي ات قطاع األلبان وال صائر بنسبة 

مبي ات قطحاع الحمح حابحز بحنحسحبحة رتفاع وت ويم الرنيه المصري، لكن هذا التراجع تم ت وي ه با

 58%، وزيادة ايرادات األتشطة األخرى محن 00%، وارتفاع مبي ات قطاع الاواجن بنسبة 3.7

% 033مليون ريال، وقا ات ف ت تكلفة المبحيح حات االجحمحالحيحة لحلحشحركحة  20مليون ريال إلى 

تححظححرا التحح ححفححاخ تححكححلححفححة مححاخححالت االتححتححاا بحح ححالف الححبححرسححيححم، كححمححا تححمححكححنححت الشححركححة مححن 

محلحيحون ريحال   5332مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف ال مومية واإلداريحة بحمحبحلح   خفض 

محلحيحون ريحال محمحا ححا محن أثحر زيحادة مصحر حات  0833وحققت مكاس  عمالت أجنبية بمبل  

ملحيحون بسحبح   52مليون ريال وارتفاع المصرو ات األخرى )اا ي( بمبل   52التمويل بمبل  

 تتيرة لالستيراد الحر للحوم األبقار3 تراجع أس ار بيع ال رول

% عحن الحربحع الحمحمحاثحل وزادت أربحاح 00قطاعيًا، تراج ت أرباح قطاع األلبان وال صائر بنسحبحة 

% بف ل خفض تكلفة التشغيل، بحالحمحقحابحل تحراجح حت خسحائحر قحطحاع 51قطاع الم ابز بنسبة 

 010% من مبي ات القطاع محقحارتحة بح حسحائحر قحارهحا 335مليون ريال لتمثل  52الاواجن إلى 

% من مبي ات القطاع بحالحربحع الحمحمحاثحل وذلحك تحتحيحرحة ر حع كحفحا ة 8532مليون ريال وبنسبة 

 التشغيل بالتزامن مع ارتفاع اإليرادات وات فاخ م ال الو يات3 

% وبالتالي سحاهحمحت الحمحمحلحكحة 032جغرا يًا، ارتف ت إيرادات الشركة  ي الس ودية بنسبة 

% من اجمالي ايرادات المراعي، وجا ت دولة األمارات  ي المركز الحثحاتحي بحنحسحبحة 22بنسبة 

% من اجمالى االيرادات، من جهة أخرى تراج ت ايحرادات الحمحرحمحوعحة  حي مصحر بحنحسحبحة 01

% تظرا الت فاخ س ر ارف الحرحنحيحة الحمحصحري أمحام الح حمحالت األجحنحبحيحة، ويحأتحي هحذا 82

%، وبحذلحك سحاهحمحت 88االت فاخ علي الرغم من ارتفاع االيرادات بالرنيه المصري بنحسحبحة 

 % من ايرادات الشركة أي تحو تصف مساهمة الربع المقابل83مصر بنسبة 

،  قا تراج ت أرباح الشركة على النحححو الحمحذكحور جحرا  5102بالمقارتة مع الربع األخير من عام 

 %3  832الطبي ة الموسمية لمبي ات الشركة والتي أدت الى ات فاخ المبي ات 

ت مل الشركة  ي مصر من خالل قطاع األلبان وال صائر، بالتالحي بحتحرحنحيح  أثحر الحتحغحيحر  حي 

س ر الصرف سيكون أدا  القطاع أ  ل على مستوى االيرادات، لكن علحى مسحتحوى األربحاح 

تأثر القطاع أي ا بارتفاع تكلفة األعالف، من جهة أخرى، حقق قطاع الاواجن ت حا حيحا محلحححو حا 

خالل الربع األول، ويمكن للقطحاع تح حزيحز هحذا الحتحححسحن خحالل الح حام الحححالحي محن خحالل  )أ( 

االستفادة من ات فاخ اادرات البرازيل من الاواجن ب ا أزمة اللحوم الفحاسحاة، ) ( ارتحفحاع 

تكلفة االستيراد وس ر ارف ال ملة البرازيلية مقارتة بال ام الماضي، )ا( اطحالق محرحمحوعحة 

من المنترات الراياة، لكن  الواول إلى تقطة الت ادل يظل مرهحوتحا بحالحزيحادات الحمحتحوقح حة 

 ي أس ار الطاقة خالل النصف الثاتي من ال ام الحححالحي، وتح حتحقحا أن قحرار إعحادة الحبحاالت 

لل املين بالاولة سين كس ايرابيا على الطل  على منترات الشركة خااة األجبان وال حصحائحر 

ريال للسهم لحخخحذ  حي االعحتحبحار   22ريال إلى  21والاواجن، تر ع تقيمنا لسهم الشركة  من 

استمرار التحسن  ي تكلفة االتتاا، ترشيا االتفاق الرأسمالحي والحتح حا حي الحقحوي  حي أدا  

 قطاع الاواجن3      

 CFAأحما هنااوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواال مع إدارة األبحاث 

 تركي  اعق

 ماير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التواية
 22311 القيمة ال ادلة )ريال(

 25322 )ريال( 5102أبريل  50الس ر كما  ي 

 %-9.27 ال ائا المتوقع

   

  بياتات الشركة

 SE.2280 رمز تااول

  74.50 أسبوع )ريال( 25أعلى س ر لح 

   51.50 أسبوع )ريال( 25أدتى س ر لح 

 6.20% التغير من أول ال ام

 279 أشهر )ألف سهم( 8متوس  حرم التااول لح 

 58,200 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 15,520 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 800 األسهم المصارة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %82325 شركة مرموعة اا وال 

 %58322 األمير سلطان محما س ود الكبير آل س ود

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 ال ائا على المبي ات  المبي ات 

 المصار  القوائم المالية للشركة، تقايرات أبحاث البالد المالية

 5100A 5102A 5102A 5102E ديسمبر  -تهاية ال ام المالي 

%0530 تمو االيرادات  230%  232%  535%  

%0032 تمو اا ي الاخل  0030%  332%  232%  

%0838 ال ائا على المبي ات   0832%  0035%  0032%  

 133 132 132 133 الايون/ حقوق المساهمين

%035 تسبة رأس المال ال امل  038%  030%  030%  

%0318 عائا األرباح  0303%  0350%  0388%  

  032  032  231  232 قيمه المنشأة /المبي ات

  832  031  035  032 م اعف االيرادات

  5238  5331  8130  8033 م اعف الربحية

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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5102الربع األول  -تقسيم المبيعات حسب الدولة   

 نمو صافي الربح )مليون ريال(

7.7% 
0.3% 2.8% 1.4% 

5.5% 3.4% 

-39.2%

3.5% 

-52.4%

5102الربع االول  -نمو المبيعات حسب الدولة   

 القطاع 
األلبان 
 المرموع الاواجن الم بوزات وال صائر

األتشطة 
 األخرى

 20 89830 822 022 59020 المبي ات 

تسبة القطاع من 
%2832 االيرادات  0832%  0132%  032%  011%  

 (53( 855 (29( 28 880 األرباح الصا ية

%08 ال ائا على المبي ات   02%  (3)%  (35)%  01%  

%(835) تمو المبي ات  8321%  0030%  138%  02032%  

%2530 0232% (11.1%) تمو األرباح الصا ية  0832%  (232)%  

5102الربع األول  -مبيعات القطاعات التشغيلية )مليون ريال(   

 المصار  القوائم المالية للشركة، تقايرات أبحاث البالد المالية
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 * م ايير المحاسبة الاولية                  ** تشمل استهالكات وإطفا  أاول                   *** تشمل حقوق األقلية 

 نهائية للقوائم المالية3ال قا ت تلف طريقة عرخ بياتات القوائم المالية  ي التقرير عن الطريقة التي تتب ها الشركة3 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيرة

A ،لية    E ،تقايرية  F3متوق ة   

 المصار  القوائم المالية للشركة، تقايرات أبحاث البالد المالية

 *2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة الاخل )مليون ريال(

  029152  009222  089222  059212  009502 إجمالي االيرادات 

  29100  39322  39200  39108  29522 تكلفة المبي ات **

%2033 تسبة البنا من المبي ات    2832%  2032%  2138%  2135%  

  89803  89525  89150  59222  59022 المصرو ات ال مومية واالدارية ومصرو ات البيع والتوزيع**

%0235 تسبة البنا من المبي ات    5132%  5032%  5530%  5538%  

  59288  59205  59525  09223  09222 الرب  التشغيلي 

%0231 هامش الرب  التشغيلي  0233%  0230%  0238%  0232%  

(520) أخرى   (508)  (823)  (832)  (885)  

  59810  59022  09320  09222  09205 الاخل قبل ال ريبة والزكاة 

  22  20  22  20  05 ال ريبة والزكاة 

(5) حقوق األقلية   01  (002)  5  2  

  59502  59131  09202  09220  09215 اا ي الاخل 

%0830 ال ائا على المبي ات   0838%  0832%  0035%  0032%  

      

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

  639  730  2,039  797  1,811 النقاية واستثمارات قصيرة األجل

  864  896  776  727  639 ذمم ماينة 

  2,849  3,169  2,836  2,769  2,545 الم زون 

  756  510  504  618  353 أخرى 

  5,109  5,305  6,155  4,912  5,348 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

           

  24,124  22,431  19,924  17,246  15,028 اا ى الموجودات الثابتة والحيوية 

  931  931  1,009  1,350  2,302 موجودات غير ملموسة

  339  356  282  441  493 أخرى

  25,394  23,718  21,215  19,037  17,823 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  30,503  29,023  27,370  23,949  23,171 إجمالي الموجودات 

           

  1,607  1,484  2,039  1,821  1,683 الاين قصير األجل والمستحق من الاين طويل األجل 

  2,791  3,207  2,730  2,107  1,989 ذمم دائنة 

  102  102  37  114  49 أخرى 

  4,500  4,793  4,807  4,043  3,720 مطلوبات قصيرة األجل 

           

  10,121  10,135  9,343  7,737  8,180 دين طويل األجل

  709  638  603  538  506 مطلوبات غير جارية 

  15,173  13,457  12,617  11,631  10,764 حقوق المساهمين***

  30,503  29,023  27,370  23,949  23,171 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016F 2017E قائمة التا قات النقاية )مليون ريال(

  4,472  4,394  4,932  3,199  2,586 التا قات النقاية من األتشطة التشغيلية

 (807) (712)  732 (1,082)  2,115 التا قات النقاية من األتشطة التمويلية

 (3,756) (4,900) (4,409) (3,115) (3,302) التا قات النقاية من األتشطة االستثمارية

  639  730  2,039  797  1,811 النقا  ي تهاية الفترة
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 شرح تظام التصنيف  ي البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم تظام التقييم 3 وتست ام البالد المالية هيكل التقييم ال اص بها من ثالث طبقات  وت تما التوايات على البياتات الكمية والكيفية التي يرم ها المحللون

 الهبوط3/دلاينا بإدراا األسهم المغطاة ضمن إحاى مناطق التواية التالية بناً  على س ر اإلغالق، والقيمة ال ادلة التي تحادها، وإمكاتية الص و

 %013القيمة ال ادلة تزيا على الس ر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %013القيمة ال ادلة تزيا أو تقل عن الس ر الحالي بأقل من    حياد:

 %013القيمة ال ادلة تقل عن الس ر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف  ر لم يتم تحايا قيمة عادلة التتظار مزيا من التحليل أو البياتات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري  ي أدا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسبا  أخرى خااة بأبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خامة ال مال 
 clientservices@albilad-capital.com البريا االلكتروتي 

 2333 – 518 – 00 – 222+ اإلدارة ال امة 

 1110 – 002 – 311 الهاتف المراتي 
 
 

 إدارة األاول
 abicasset@albilad-capital.com البريا االلكتروتي 

 6280 – 290 – 00 – 222+  هاتف 
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريا االلكتروتي 

 6259 – 290 – 00 – 222+  هاتف 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريا اإللكتروتي 

 6250 – 290 – 00 – 222+  هاتف 

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

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريا االلكتروتي 

 6230 – 290 – 00 – 222+  هاتف 

 

 المصر ية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريا االلكتروتي 

 6256 – 290 – 00 – 222+  هاتف 

 إخال  المس ولية

مالحيحة ومحايحريحهحا ومحو حفحيحهحا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جها للتأكا من أن محتوى الم لومات المذكورة   ي هذا التقرير  احيحة ودقيقة ومع ذلك  إن شركة البالد

 3عن ذلكرة يقامون أي ضماتات أو ت هاات اراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قاتوتية تات

األغحراخ دون الحمحوا حقحة الح حطحيحة  محن ال يروز إعادة تسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي ش ص آخر أو تشره كليًا أو جحزئحيحًا ألي غحرخ 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما تلفت االتتباه بأن هذه الم لومات ال تشكل تواية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو الت اذ قرار استثماري3

 3ي تبر أي إجرا  استثماري يت ذه المستثمر بناً  على هذا التقرير سواً  كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحاه

سحتحشحار اسحتحثحمحاري مح هحل قحبحل ى مليس الهاف من هذا التقرير أن يست ام أو ي تبر مشورة أو خياًرا أو أي إجرا  آخر يمكن أن يتحقق مستقبال3 لذلك  إتنا تحنحصح  بحالحرجحوع إلح

 3االستثمار  ي مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية برميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 13011–82تصري  هيئة السوق المالية رقم 

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

