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 مبيعات منخفضة غير متوقعة

تقديراتنا  دونلتأتي  ،لاير 0.61بلغ تبربحية سهم  ،2016من عام  الرابععن النتائج األولية للربع  المراعيأعلنت شركة 

% 0.7نمت اإليرادات بنسبة . يرادات المخيبة لآلماللإل نتيجة   للسهم لاير 0.71التي كانت تشير إلى بلوغها مستوى 

مليار لاير. جاء االنخفاض في قطاع  3.6كر على أساس ربعي لتصل إلى مستوى على أساس سنوي ومن دون تغيير يذ

فضة ساعدت تكاليف المدخالت المنخحيث يعزى ذلك لظروف السوق.  بشكل مفاجئ %2.4بنسبة االلبان والعصائر 

% في الربع المماثل من العام الماضي، 37.3% مقابل 40.5على ارتفاع هامش الدخل اإلجمالي ليصل إلى مستوى 

بنسبة )مليون لاير  488مستوى صافي دخل الشركة  بلغوذلك على الرغم من االرتفاع الحاصل في أسعار الطاقة. 

اإليرادات. مستوى %على أساس ربعي( نتيجة  للتغير في 25% على أساس سنوي، وبنسبة انخفاض تبلغ 1ارتفاع تبلغ 

افة إلى ارتفاع تكاليف التمويل. على باإلض ،أضر الشركة أثر كال  من مخصص هبوط قيمة أصولمن جهة أخرى، 
من جانب آخر، هناك آفاق بع، إال أنه جاء أقل من أداء السوق. % خالل الربع الرا28الرغم من ارتفاع أداء السهم بنسبة 

مما يعتبر مرة  26.6عند مكرر ربحية يبلغ  2017عام ل تقديراتنا يتداول سهم الشركة لمجملال تبدو مشجعة، حيث 

قمنا %. 1.7مرة، بينما يأتي عائد األرباح الموزعة منخفضا  عند  14.1البالغ  السوق مقارنة بمكرر ربحية مرتفعا  

 بالحياد.على توصيتنا للسهم  نزال نبقي اللاير، لكن  55.00لاير بدال  من  61.00السعر المستهدف للسهم ليبلغ  بتعديل

  % على أساس سنوي0.7بنسبة  اإليرادات ارتفاع
أتي بشكل %، لي2.4حيث سجل انخفاضا  بنسبة  بشكل ضعيفجاء قطاع األلبان والعصائر المحرك الرئيسي لإليرادات 

على . نحن على صدد إجراء مكالمة مع إدارة الشركة لمناقشة اآلمور المتعلقة في نتائج الربععلى غير العادة.  مفاجئ
وعلى أساس  % على التوالي16% و 7الدواجن ارتفاعا  في المبيعات بنسب اإليجابي، شهد قطاعي المخبوزات والجانب 

انخفاض المبيعات،  مليار لاير نتيجة  لضعف الجنية المصري باإلضافة إلى 3.6إيرادات الشركة لهذا الربع  بلغتسنوي. 

لمزيج  مساهمة قطاع المخبوزات ارتفعتمليار لاير.  3.8لتأتي بذلك دون تقديراتنا التي كانت تشير إلى بلوغها 

 %.10%، فيما أتى قطاع الدواجن قريبا  من 14صل إلى مستوى لتاإليرادات 

 المصاريف التشغيليةالسيطرة على 
 % في الربع نفسه من العام37، مقابل 2016% في الربع الرابع من عام 40تجاوز هامش الدخل اإلجمالي مستوى 

في  على الرغم من االرتفاع االرتفاعالسابق. جاءت فعالية اإلنتاج باإلضافة إلى انخفاض تكلفة المدخالت مساعدة لهذا 
قاد االرتفاع في  التقديرات. دونالتكاليف التشغيلية على أساس سنوي إال أنها أتت  ارتفاعتكاليف الطاقة. على الرغم 

بالربع نفسه من العام الماضي والتي  مليون لاير مقارنة 76معدالت الفائدة  لتحمل الشركة مصاريف تمويلية أكبر عند 

 مليون لاير. 59كانت عند 

 ظهور بوادر تحسن في قطاع الدواجن
 قطاع الدواجن يقدم تطورات جيدة فيما يتعلق بمعدل وفيات الدواجن وصافي خسائر منخفض. جاءت مبيعاتزال ي ال

 مليون لاير بينما جاء صافي خسائر القطاع منخفضا   376% على أساس سنوي لتبلغ مستوى 16القطاع مرتفعة بنسبة 
 اع لن يتضرر من التباطؤ االقتصادي علىمليون لاير. في اعتقادنا  أن القط 42% على أساس سنوي عند 14بنسبة 

 العكس تماما  لقطاع اللحوم التي تشهد ارتفاعا  باألسعار، لذلك نتوقع أن يكون األثر من هذا التباطؤ إيجابيا  لمبيعات
حصول أي مستجدات سنقوم  وفي حالةتحرز تقدما ، اإليرادات والمصاريف القطاع. ما زالت نقطة تعادل القطاع بين 

 عمالئنا.ل عليهابالتعليق 

 واسعةتقييمات 
% على أساس سنوي، دون 2مليون لاير بنسبة نمو تبلغ  488جاء صافي دخل الشركة المخيب لآلمال عند مستوى 

تغيير يذكر  صافي الدخلهامش  ه لم يطرأ علىيبدو أنمليون لاير.  567تقديراتنا التي كانت تشير إلى بلوغه مستوى 

الحالة اختلفت  ، جاء أداء سهم الشركة متفوقا  على أداء السوق على الرغم من أن2016على أساس سنوي. لمجمل عام 

لاير للسهم،  0.90 بمقدار 2016أعلنت المراعي عن توزيعات نقدية لمجمل عام لربع الرابع. عن ما كانت عليه خالل ا

لاير،  61.00ليبلغ  المستهدف حيث عدلنا السعر للشركةراجعنا تقديراتنا %. 1.6بعائد أرباح موزعة غير جذاب يبلغ 

 لكن ما زالت التوصية بالحياد.

 المراعي شركة
 2016 الرابع الربع – تقرير إلحاقي 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 ()لاير 2017 يناير 15 في سعرال 69.25

 العائد المتوقع لسعر السهم (%11.9)

 عائد األرباح الموزعة 1.7%

 إجمالي العوائد المتوقعة (%10.3)
 

 بيانات السوق

 ()لاير أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  69.25/40.9

 )مليون لاير( القيمة السوقية 55,400

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 800

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  39.79%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  707,221
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 المتوقعة المعلنة
Estimates 

 2016لعام  الرابعالربع  نتائج 

 )مليون لاير(اإليرادات  3,817 3,610

 (لاير مليون) اإلجمالي الدخل 1,508 1,461

 )مليون لاير( صافي الدخل 567 489

 )لاير(ربحية السهم  0.71 0.61
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حيادال  التوصية 
لاير 61.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

لبيانات المالية األوليةا   بيانات النسب األساسية  

ديسمبر 31 2015 2016 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016 2017*    

)لاير( القيمة الدفترية للسهم 15.07 16.77 18.38  اإليرادات  13,795 14,699  15,867  

 EBITDA** 3,687  4,202   4,331   العائد على متوسط حقوق الملكية %15.9 %15.5 %15.0

 صافي الدخل 1,916   2,080   2,203   العائد على متوسط  األصول %7.0 %6.8 %6.9

x16.0 x16.6 x14.7 **EBITDA / لاير( ربحية السهم  2.39   2.60  2.75   قيمة المنشأة(  

x25.1 x26.6 x28.9 لاير( التوزيعات النقدية للسهم  1.15   0.90   1.15  مكرر الربحية(  

              
 * متوقعة

واالستهالك و الزكاة و اإلهالك** الدخل قبل المصروفات البنكية   

 * متوقعة 

االستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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  المراعي شركة
2016 الرابع الربع –تقرير إلحاقي  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت %15 -اقل من  المتوقعة العوائد إجمالي

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

المسؤوليةبيان إخالء   

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه  هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة،

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

لرياض المالية تخلي ية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. اتقديم عرض لشراء أ

مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية 

لشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من ا

 .المشار إليها في هذا التقريرلهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى 

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع 

 .كلي في المستقبل قد تختلف بشكل هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

ة في مجال االستثمار م معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورهذا التقرير يقد

اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل 

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لطبع والنشرهذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق ا ال يحق نسخ أو توزيع

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم  ، والمرخص لها بموجب نظام  1010239234الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 

 

mailto:research@riyadcapital.com

