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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 المراعي

عن تحقيق ربح صافي بللل    5102كشفت القوائم المالية لشركة المراعي للربع الثاني من عام 

، كما ارتلفل لت ااربلا  % 5.6مليون  خالل الربع المقابل بنمو بل   426مليون ريال مقابل  426

، وبذلك بلغت ااربلا  نصلا الولنلويلة 5102% عن الربع ااول من عام 012الصافية للشركة 

%2.4بلنلملو  5104مليون ريال في اللنلصلا ااول ملن علام  762مليون ريال مقابل  00115

 %.2وجاءت ااربا  الفصلية أعلى من توق اتنا بنوبة 

رغلم انلالفلا   -5104يرجع االرتفاع في أربا  الشركة باللملقلارنلة ملع اللربلع اللثلانلي ملن علام 

إلى ارتفاع هوامش الربحية حيث نجحت الشركة فلي خلفلك تل لللفلة  -%  6.5االيرادات بنوبة 

المبي ات ومصروفات التشغيل على الرغم من ارتفاع ت لفة البرسيلم وانلالفلا  ملتلحلصلالت 

مللليلون ريلال  266بيع ال جول، ولهذا فقد حققت الشركة ربحًا تشغيليًا خالل الربع الثاني قدره 

 %.  50% إلى 07.9% عن الربع المقابل وتحون هامش الربح التشغيلي من 9.7يزيادة 

% علن اللربلع 6.6على موتوى القطاعات، انافضت مبي ات قطاع االبان وال صائلر بلنلولبلة 

ويرجع ذلك إلى ظروف الووق غير المواتية فضال علن انلالفلا  قليلملة  5104الثاني من عام 

%، بينما ارتف ت مبي ات الدواجن خلالل اللربلع 2.02الجنيه المصري، وتراج ت مبي ات الماابز 

مللليلون ريلال، ويل لتلبلر قلطلاع  962% لتوجل مبيل لات قلدرهلا 2.7الثاني من ال ام الحالي بل 

، 5104الدواجن هو القطاع الوحيد الذي ارتف ت ايراداته بالمقارنة مع اللربلع اللثلانلي ملن علام 

%نلتليلجلة النلالفلا  اللملبليل لات  7.7قطاع االبان بنلولبلة  على موتوى ااربا ، تراج ت أربا 

%، بينما تقلصت خولائلر 01.5وارتفاع ت لفة البرسيم، كما انافضت أربا  قطاع الماابز بنوبة 

مليون ريال في الربع اللملقلابلل  24مليون ريال مقابل  4.6% لتوجل 70قطاع الدواجن بنوبة 

 لرفع كفاءة التشغيل بالتزامن مع ارتفاع اإليرادات وانافا  م دل وفيات الدواجن. 

بالمقارنة مع الربع ااول من ال ام الحالي، ساهمت التغيرات الموسلمليلة فلي اللنلملو الل لبليلر  

اربا  الشركة حيث تزامن الربع الثاني مع شهر رمضان اللملبلارا واللذي خلاللله يصلل اللطللل  

على المنتجات الغذائية إلى ذروته الموسمية ، وأيضآ يواهم ارتفاع درجلة اللحلرارة فلي ةيلادة 

 الطل  على مشروبات ال صائر واالبان.

% خلالل اللنلصلا 01% خالل الربع الثاني و 51في قطر ، انافضت مبي ات المراعي بنوبة  

ااول مقارنة مع نفس الفترتين من ال ام الماضي على خلفية قطع  الممل ة ل القاتلهلا  ملع 

قطر في الاامس من يونيو الماضي، جدير بالذكر أن مبي ات الشركة فلي قلطلر ملثلللت نلحلو 

 % من اجمالي مبي ات الشركة خالل الربع ااول من ال ام الجاري. 2

وبصفة عامة، فقد كشفت نتائج النصا ااول عن تأثر مبي ات الشركة باللتلبلاالق االقلتلصلادي 

في الو ودية ودول الاليج وتراجع الصادرات لب ك الدول فضال عن انلالفلا  سل لر صلرف 

% خلالل اللنلصلا 97الجنيه المصري والذي نتج عنه انافا  مبي ات الشركة في مصر بنوبة 

%، ل ن الشركلة تلمل لنلت ملن تل لويلك 96ااول على الرغم من نمو المبي ات بالجنيه بنوبة 

التراجع في المبي ات من خالل خفك ت لفة اإلنتاج ومصروفات التشغيلل خلاصلة فلي قلطلاع 

الدواجن  والذي وصل إلى نقطة الت ادل علي موتوى ااربا  التشغيلية للملرة ااوللى خلالل 

الربع الثاني من ال ام الحالي وإن كان من المتوقع أن ي ود القطاع إلى الاوارة اللتلشلغليللليلة 

 خالل الربع الثالث نظرًا للتغيرات الموسمية في أنماط الطل .

ن تقد أن قرار إعادة البدالت لل املين بالدولة انل ل لس ايلجلابليلا علللى اللطللل  علللى ملنلتلجلات 

الشركة خاصة ااجبان وال صائر والدواجن، ل ن ملن جلهلة أخلرى فلرن اللرسلوم اللجلديلدة علللى 

ال مالة الوافدة ومرافقيهم فضال عن توق ات رفع أس ار الطاقة سلتلفلر  تلحلديلات ملهلملة 

للشركة للحفاظ على النمو في ااربا  مع ااخذ في االعتبلار ارتلفلاع اللملنلافولة فلي الولوق 

والظروف االقتصادية غير المواتية. بناءا على نتائج الربع الثاني نرفع تقليلملنلا لولهلم الشلركلة 

ريال للوهم، ل ن يظل الوهم متداواًل عن مضاعا ربحية مرتفلع  21ريال للوهم إلى  44من 

 .      مرة 90يبل  

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة اابحاث:

 تركي فدعق

 مدير اابحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 تخفيض المراكز التوصية
 21.11 القيمة ال ادلة )ريال(

 60.15 )ريال( 5102يوليو  52الو ر كما في 

 %09.4- ال ائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.5561 رمز تداول

 76.91 أسبوع )ريال( 25أعلى س ر لل 

 20.21 أسبوع )ريال( 25أدنى س ر لل 

 06.9% التغير من أول ال ام

 649 أشهر )ألا سهم( 9متوسط حجم التداول لل 

 460604 الرسملة الووقية )مليون ريال(

 020566 الرسملة الووقية )مليون دوالر(

 611 ااسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المواهمين )أكثر من 

 %94.25 شركة مجموعة صافوال 

 %59.47 اامير سلطان محمد س ود ال بير آل س ود

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 5106A 5102A 5104A 5102E ديومبر  -نهاية ال ام المالي 

%05.6 نمو االيرادات  7.6%  4.4%  -5.0%  

%00.2 نمو صافي الدخل  06.6%  6.4%  5.2%  

%09.9 ال ائد على المبي ات   09.7%  06.5%  06.6%  

 1.6 1.7 1.7 1.6 الديون/ حقوق المواهمين

%0.5 نوبة رأس المال ال امل  0.9%  0.0%  0.5%  

%1.70 عائد ااربا   0.16%  0.17%  0.57%  

  2.9  2.5  2.4  4.0 قيمه المنشأة /المبي ات

  6.4  6.2  6.6  2.5 مضاعا االيرادات

  91.7  90.2  96.2  97.6 مضاعا 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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 نمو صافي الربح )مليون ريال(

2002النصف األول  -نمو المبيعات حسب الدولة   

 المجموع اانشطة ااخرى الدواجن المابوةات االبان وال صائر القطاع )مليون ريال(

  5102النصا ااول 

 20062 65 266 716 20602 المبي ات 

%22.6 نوبة القطاع من االيرادات  05.2%  01.6%  0.0%  011%  

(94) 025 796 ااربا  الصافية  )25( 0115 

%02 ال ائد على المبي ات   02%  (2)%  (49)%  06%  

%(6) نمو المبي ات  (0)%  6.9%  02.6%  (5)%  

%(01) نمو ااربا  الصافية  1.6%  61%  52%  4%  

 

  5104النصا ااول 

 20911 20 462 701 20495 المبي ات 

%22.5 نوبة القطاع من االيرادات  05.2%  7.6%  0.1%  011%  

(061) 020 0162 ااربا  الصافية  )47( 762 

%07 ال ائد على المبي ات   02%  (54)%  (72)%  09%  

  2002و  2002مبيعات القطاعات التشغيلية في النصف األول لعامي 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

66%

10%
5% 5% 5% 4% 2% 2% 1%

2002النصف األول  -تقسيم المبيعات حسب الدولة   

1.1% 1.3% 1.9% 

(9.8%)

6.2% 5.2% 

-38.9%

1.6% 

-25.5%

نوبة المنتج من 
 المنتج المبي ات  نوبة التغير االيرادات

 األلبان الطازجة 2,989 )%0.9( %42

 طويلة األجل  722 )%9.6( %10

 العصائر  758 )%06.0( %11

 األجبان  946 %1.9 %13

 اإلجمالي 5,415 )%6( %76

 تفاصيل مبيعات قطاع العصائر واأللبان )مليون ريال(

287
343 349

380 398
433

530

629
674
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 ةائم* م ايير المحاسبة الدولية                  ** تشمل استهالكات وإافاء أصول                   *** تشمل حقوق ااقلية  والص وا الد

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تاتلا اريقة عر  بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتب ها الشركة. ول ن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،ف لية :E ،تقديرية :F.متوق ة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 *5109A 5106A 5102A 5104A 5102E قائمة الدخل )مليون ريال(

  060966  060477  090272  050414  000507 إجمالي االيرادات 

  60447  60642  60200  60109  20542 ت لفة المبي ات **

 %41.9 %41.9 %40.2 %49.4 %46.6 نوبة البند من المبي ات  

  90054  90575  90150  50272  50022 المصروفات ال مومية واالدارية ومصروفات البيع والتوةيع**

 %50.2 %55.6 %50.7 %51.4 %07.5 نوبة البند من المبي ات  

  50276  50265  50545  00776  00272 الربح التشغيلي 

 %06.1 %02.9 %04.6 %02.6 %04.1 هامش الربح التشغيلي

 )974( )962( )976( )569( )526( أخرى 

  50072  50022  00646  00222  00265 الدخل قبل الضريبة والزكاة 

  24  26  44  20  65 الضريبة والزكاة 

 )06(  5 )002(  01 )5( حقوق ااقلية 

  50094  50161  00704  00426  00215 صافي الدخل 

 %06.6 %06.5 %09.7 %09.9 %09.6 ال ائد على المبي ات 

      

 5109A 5106A 5102A 5104A 5102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  00011  291  50197  272  00600 النقدية واستثمارات قصيرة ااجل

  50290  90047  50694  50247  50262 المازون 

  50040  00612  00560  00964  775 أخرى 

  20775  20912  40022  60705  20966 إجمالي الموجودات قصيرة ااجل 

           

  590261  550690  070756  020564  020156 صافى الموجودات الثابتة والحيوية 

  00154  790  00117  00921  50915 موجودات غير ملموسة

  926  924  565  660  679 أخرى

  520061  590206  500502  070192  020659 إجمالي الموجودات اويلة ااجل 

  900095  570159  520921  590767  590020 إجمالي الموجودات 

           

  00412  00666  50197  00650  00469 الدين قصير ااجل والموتحق من الدين اويل ااجل 

  90129  90512  50291  50012  00767 ذمم دائنة 

  522  015  92  006  67 أخرى 

  60792  60279  60612  60169  90251 مطلوبات قصيرة ااجل 

           

  010050  010092  70969  20292  60061 دين اويل ااجل

  217  496  419  296  214 مطلوبات غير جارية 

  020946  090622  050402  000490  010246 حقوق المواهمين***

  900095  570159  520921  590767  590020 إجمالي المطلوبات وحقوق المواهمين 

      

 5109A 5106A 5102A 5104F 5102E قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  60676  60976  60795  90077  50264 التدفقات النقدية من اانشطة التشغيلية

 )602( )205(  295 )00165(  50002 التدفقات النقدية من اانشطة التمويلية

 )90917( )60711( )60617( )90002( )90915( التدفقات النقدية من اانشطة االستثمارية

  921 )00507(  00526 )776(  00976 النقد في نهاية الفترة
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 شر  نظام التصنيا في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم . وتوتادم البالد المالية هي ل التقييم الااص بها من ثالث ابقات  وت تمد التوصيات على البيانات ال مية وال يفية التي يجم ها المحللون

 الهبوط./دلدينا بردراج ااسهم المغطاة ضمن إحدى منااق التوصية التالية بناًء على س ر اإلغالق، والقيمة ال ادلة التي نحددها، وإم انية الص و

 %.01القيمة ال ادلة تزيد على الو ر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة ال ادلة تزيد أو تقل عن الو ر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة ال ادلة تقل عن الو ر 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:

 الووق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة ال مالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 7666 – 519 – 00 – 744+ اإلدارة ال امة:

 1110 – 004 – 611 الهاتا المجاني:
 
 

 إدارة ااصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 4561 – 571 – 00 – 744+  هاتا:
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 4527 – 571 – 00 – 744+  هاتا:

 
 
 

 إدارة اابحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اإلل تروني:

 4521 – 571 – 00 – 744+  هاتا:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

  إدارة الوسااة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 4591 – 571 – 00 – 744+  هاتا:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االل تروني:

 4524 – 571 – 00 – 744+  هاتا:

 إخالء الموقولية

مالليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى الم لومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فرن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو ت هدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي موقولية قانونية نات

ااغلرا  دون اللملوافلقلة اللالطليلة  ملن ال يجوة إعادة نوخ أو إعادة توةيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي شاص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا اي غلر  

  .الموبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه الم لومات ال تش ل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التااذ قرار استثماري.

 .ي تبر أي إجراء استثماري يتاذه الموتثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو موقوليته ال املة وحده

ولتلشلار اسلتلثلملاري ملقهلل قلبلل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يوتادم أو ي تبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يم ن أن يتحقق موتقبال. لذلك فرننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 .االستثمار في مثل هذه اادوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 16011–92تصريح هيئة الووق المالية رقم 

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

