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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 المراعي

% عبلب  3.2بنسبةبة  3102تراجعت األرباح الفصلية لشركة المراعي خالل الربع الرابع من عام 

مبلبيبون ريبال لبي البرببع البمبقباببل عبام  325مليون ريال مقباببل  302أساس سنوي لتسجل 

وإن كبان للب   3102% عن الربع الثالث من عام 32، كما تراجعت األرباح الصالية بنسةة 3105

 3,023يرجع  الختالف موسمية الطلب والمبزيبا البةبيبعبي. وببذلب  ببلبغبت األربباح السبنبويبة 

 %.0.5بارتفاع محدود قدره  3105مليون ريال لي عام  3,032مليون ريال مقابل 

جاء التراجع السنوي لي األرباح الفصلية عن الربع المقابل عل  خبلبفبيبة عبدم عبوامبل أ بمب با 

% رغم األداء القوي لقطباع البدواجبن ومبنبتبجبات األلبةبان  بويبلبة 3.5انكماش االيرادات بنحو 

% النبخبفباال االيبرادات 2.2االجل ومنتجات االجةان، بينما انخفب  اجبمبالبي البرببة ببنبسبةبة 

% وللب  بسبةبب 3.2وزيادم بع  التكاليف، من ج ة أخرى، تراجع الدخل التشغيلي ببنبسبةبة 

مخصص انخفاال لي قيبمبة االلبول لبي االردن، عبلب  البنبقبيب ، ارتبفبعبت مصبرولبات 

% بينما تأثرت كل من البزكبام ويبريبةبة البدخبل األجبنبةبيبة بشبكبل إيبجباببي 2.3التمويل بنسةة 

بسةب ألول الضرائب المؤجلة لي األرجنتيبن ومصبر، ولبلبمبرم األولب  لبي تباريب  الشبركبة 

مبلبيبون ريبال مبقباببل خسبارم  02تخطي قطاع الدواجن نقطة التعادل ليحقق ربحًا لاليًا قدره 

 مليون ريال لي الربع المقابل. 33قدر ا 

% بتأثير من تراجع با لبي مصبر وقبطبر 3.2من ج ة أخرى، انكمشت المةيعات السنوية بنحو 

% عل  التوالي بالتوازي مع تةا ؤ النمو لبي السبعبوديبة واالمبارات، عبلب  32% و22بنحو 

أساس قطاعي، لم يرتفع سوى مةيبعبات قبطباع البدواجبن ومبنبتبجبات البجبةبن والبزببدم ببيبنبمبا 

انخفضت مةيعات منتجات األلةان والعصائر والمخابز، لي البمبقباببل، شبرعبت البمبراعبي لبي 

مبلبيبون ريبال وسبا بم  211برناما لترشيد اإلنفاق مما سا م لي تحقيق ولورات تقدر بنحو 

% رغبم انبخبفباال 3.5ببنبحبو  3102لل  لي ارتفاع الرببة البتبشبغبيبلبي لبلبشبركبة خبالل عبام 

 المةيعات.

وبصفة عامة، كشفت النتائا تراجعًا لي مةيعات السوق من المنتجات المختبلبفبة إل تبراجبعبت 

%،  رغم لل  تمكنت الشركبة مبن تبعبزيبز 2الكمية المةاعة لي قطاع األغذية بالسعودية بنحو 

حصت ا السوقية لي أغلب المنتجات، ويأتي تراجع السوق مع انخفاال إقةال المبسبتب بلبكبيبن 

خالة عل  بع  المنتجات غير األساسية لضال عن حالة عبدم البيبقبيبن لبدى البمبسبتب بلبكبيبن 

بشأن بع  اإللالحات االقتصادية، وتزامن للب  مبع لبرال رسبوم عبلب  أسبر البعبامبلبيبن 

األجانب بداية من ش ر يوليو المايي، وتوقف أثبر تبلب  البعبوامبل عبلب  نبمبول  عبمبل كبل 

شركة لي القطاع ونطاق المنتجات التي تنتج ا، عل  سةيل المثال استبفبادت البمبراعبي مبن 

حظر بع  منتجات الدواجن المجمدم المستوردم من الةرازيل لي البنبصبف األول مبن البعبام 

لمخاوف لحية، كما تم لرال رسوم استيراد عل  منتجات الدواجن المبجبمبدم. وسبمبة إعبادم 

لتة الحدود العراقية مع السعودية لي دلع عجلة التصدير للعراق بينما تضررت المراعبي مبن 

% من البمبةبيبعبات اإلجبمبالبيبة. لبي حبيبن 3توقف مةيعات ا لي قطر والتي كانت تشكل نحو 

مليون ريال بما يعادل ثلث مةيعات الشبركبة عبام  235تراجعت مةيعات الشركة لي مصر بنحو 

% لبي االيبرادات 23جراء تراجع سعر لرف الجنيه المصري والذي عصف بالنمو الةالغ  3105

 بالعملة المحلية، وتشكل مصر نحو نصف مةيعات قطاع العصائر.

% وجباءت دون مبتبوسب  0.3جاءت األرباح الفصبلبيبة دون تبوقبعبنبا ببدرجبة  بفبيبفبة ببلبغبت 

تبحبديبات جبو بريبة لبي عبام  3102%، ستواجه المراعي خالل عبام 3.5التوقعات أيضًا بنحو 

وأ م ا زيادم رسوم العمالة غير السعودية و تعديل أسعار الك بربباء وببعب  مبنبتبجبات  3102

النف  والتي تحد مع القوم الشرائية للمست بلبكبيبن وتبزامبن للب  مبع لبرال يبريبةبة قبيبمبة 

مضالة بالتوازي مع التزام الشركة بتأمين كامل احتيباجباتب با مبن األعبالف مبن البخبار  ببنب بايبة 

 222العام الحالي، تجدر اإلشارم كذل  إل  أن المبراعبي سبجبلبت ايبرادات لبي قبطبر قبدر با 

قةل توقف التصدير وبالتالي قد تفقد الشركة  ذا المةلبغ  خبالل عبام  3102مليون ريال عام 

 ريال للس م.  35، نحتفظ بتقييمنا السابق للشركة عند 3102

 CFAأحمد  نداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتوالل مع إدارم األبحاث:

 تركي لدعق

 مدير األبحاث والمشورم

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التولية
 35.11 القيمة العادلة )ريال(

 32.20 )ريال( 3102يناير  33السعر كما لي  

 %3.11 العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.3321 رمز تداول

 22.51 أسةوع )ريال( 33أعل  سعر لب 

 30.21 أسةوع )ريال( 33أدن  سعر لب 

 -1.2% التغير من أول العام

 323 أش ر )ألف س م( 2متوس  حجم التداول لب 

 32,201 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 03,305 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 0,111 األس م المصدرم )مليون س م(

  

  %(3كةار المسا مين )أكثر من 

 %23.33 شركة مجموعة لالوال 

 %32.52 األمير سلطان محمد سعود الكةير آل سعود

 %05.23 لندوق االستثمارات العامة

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 *3103A 3105A 3102A 3102F ديسمةر  -ن اية العام المالي 

%2.3 نمو االيرادات  2.2%  -3.2%  -1.2%  

%03.3 نمو لالي الدخل  03.0%  0.5%  -3.2%  

%02.2 العائد عل  المةيعات   03.1%  03.2%  03.2%  

 1.2 1.2 1.2 1.2 الديون/ حقوق المسا مين

%0.2 نسةة رأس المال العامل  0.0%  0.3%  0.1%  

%0.32 عائد األرباح  0.23%  0.52%  0.53%  

  3.2  3.5  3.3  3.2 قيمه المنشأم /المةيعات

  2.2  2.2  2.2  2.2 مضاعف االيرادات

  33.2  33.3  33.2  32.2 مضاعف 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(

2002لعام  -نمو المبيعات حسب الدولة   

 المجموع األنشطة األخرى الدواجن المخةوزات األلةان والعصائر القطاع )مليون ريال(

3102  

 02,225 033 0,353 0,212 01,301 المةيعات 

%23 نسةة القطاع من االيرادات  02%  00%  0%  011%  

 3,022 )021( )32( 322 3,132 األرباح الصالية

 %05 )%23( )%3( %05 %02 العائد عل  المةيعات 

 )3.2%( )5.3%( 2.2% )2.2%( )3.0%( نمو المةيعات

 0.5% )35.2%( )21.0%( )00.2%( )01.3%( نمو األرباح الصالية

 

3105  

 03,222 053 0,223 0,220 01,250 المةيعات 

 011% 0% 2% 02% 25% نسةة القطاع من االيرادات

 3,032 )022( )323( 223 3,322 األرباح الصالية

 03.22% )012.22%( )33.12%( 02.53% 31.22% العائد عل  المةيعات 

  2002و  2002مبيعات القطاعات التشغيلية لعامي 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الةالد المالية

2002لعام  -تقسيم المبيعات حسب الدولة   

نسةة المنتا من 
 المنتا المةيعات  نسةة التغير االيرادات

 األلةان الطازجة 3,523 )3%( 30%

 األلةان  ويلة األجل   0,325 )0%( 00%

00% (03)%  عصائر الفواكه  0,510 

02% 3%  األجةان  والزبدم 0,232 

25% (05)%  اإلجمالي 01,301 

 تفاصيل مبيعات قطاع العصائر واأللبان )مليون ريال(

 الدولة نسةة النمو  النمو بالريال )مليون( 

332 2%  السعودية 

32 3%  اإلمارات 

03 3%  عمان 

 قطر )32%( )223(

32 2%  الكويت 

02 2%  الةحرين 

 مصر )22%( )235(

3 0%  األردن 

 دول أخرى )30%( )32(
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 قطاع الدواجن

 آداء قطاعات الشركة )بالمليون ريال(

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الةالد المالية

 أنشطة أخرى 

 قطاع المخابز  قطاع األلبان والعصائر
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 ةائم* معايير المحاسةة الدولية                  ** تشمل است الكات وإ فاء ألول                   *** تشمل حقوق األقلية  والصكوك الد

 ن ائية للقوائم المالية.ال قد تختلف  ريقة عرال بيانات القوائم المالية لي التقرير عن الطريقة التي تتةع ا الشركة. ولكن ال تأثير من  ذا االختالف عل  النتيجة

A ،لعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الةالد المالية

 *3103A 3103A 3105A 3102A 3102F قائمة الدخل )مليون ريال(

  02,232  02,225  03,222  02,223  03,515 إجمالي االيرادات 

  2,302  2,233  2,205  2,300  2,102 تكلفة المةيعات **

%52.5 نسةة الةند من المةيعات    50.2%  50.3%  32.2%  32.2%  

  2,131  2,111  2,113  2,130  3,323 المصرولات العمومية واالدارية ومصرولات الةيع والتوزيع**

%31.5 نسةة الةند من المةيعات    30.2%  30.1%  30.3%  33.1%  

  3,322  3,322  3,302  3,353  0,222 الربة التشغيلي 

%03.2  امش الربة التشغيلي  05.3%  02.5%  02.3%  02.2%  

(332) أخرى   (222)  (322)  (220)  (223)  

  3,315  3,313  3,333  0,253  0,233 الدخل قةل الضريةة والزكام 

  53  33  23  55  20 الضريةة والزكام 

(002)  01 حقوق األقلية   3  (33)  32  

  3,002  3,023  3,032  0,205  0,523 لالي الدخل 

%02.2 العائد عل  المةيعات   02.2%  03.1%  03.2%  03.2%  

      

 *3103A 3103A 3105A 3102A 3102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  0,352  0,223  221  3,122  222 النقدية واستثمارات قصيرم األجل

  3,220  2,033  2,113  3,225  3,252 المخزون 

  0,203  0,222  0,531  0,320  0,235 أخرى 

  5,032  5,202  3,223  5,033  3,203 إجمالي الموجودات قصيرم األجل 

           

  33,220  32,523  33,305  02,233  02,335 لال  الموجودات الثابتة والحيوية 

  222  0,132  0,131  0,112  0,231 موجودات غير ملموسة

  232  230  235  323  330 أخرى

  33,225  33,122  32,202  30,303  02,122 إجمالي الموجودات  ويلة األجل 

  20,223  20,225  32,023  32,221  32,232 إجمالي الموجودات 

           

  3,253  3,332  0,323  3,122  0,230 الدين قصير األجل والمستحق من الدين  ويل األجل 

  2,002  2,332  2,003  3,221  3,012 لمم دائنة 

  323  323  202  22  003 أخرى 

  5,352  3,220  3,205  3,212  3,132 مطلوبات قصيرم األجل 

           

  2,213  01,332  01,032  2,232  2,222 دين  ويل األجل

  221  211  523  512  322 مطلوبات غير جارية 

  03,233  03,220  02,322  03,502  00,520 حقوق المسا مين***

  20,223  20,225  32,023  32,221  32,232 إجمالي المطلوبات وحقوق المسا مين 

      

 *3103A 3103A 3105A 3102A 3102F قائمة التدلقات النقدية )مليون ريال(

  2,252  3,503  3,322  3,223  2,022 التدلقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 )0,205( )330( )202(  223 )0,123( التدلقات النقدية من األنشطة التمويلية

 )3,505( )2,201( )3,220( )3,312( )2,003( التدلقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )053(  0,152 )0,335(  0,333 )222( النقد لي ن اية الفترم



 3102يناير  32

5  

ALMARAI AB - 2280.SE 

 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 المراعي

 شرح نظام التصنيف لي الةالد المالية

عالوم عل  لل ، يقوم نظام التقييم . وتستخدم الةالد المالية  يكل التقييم الخاص ب ا من ثالث  ةقات  وتعتمد التوليات عل  الةيانات الكمية والكيفية التي يجمع ا المحللون

 ال ةوط./دلدينا بإدرا  األس م المغطام يمن إحدى منا ق التولية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق، والقيمة العادلة التي نحدد ا، وإمكانية الصعو

 %.01القيمة العادلة تزيد عل  السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01 منالقيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو الةيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جو ري لي أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسةاب أخرى خالة بأبحاث الةالد المالية.

 

 الةالد المالية
 

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

 2222 – 312 – 00 – 255+ اإلدارم العامة:

 1110 – 005 – 211 ال اتف المجاني:

 
 

 إدارم األلول
 abicasset@albilad-capital.com الةريد االلكتروني:

 5321 – 321 – 11 – 966+   اتف:

 
 إدارم الحفظ

 custody@albilad-capital.com الةريد االلكتروني:

 5332 – 321 – 11 – 966+   اتف:

 
 
 

 إدارم األبحاث والمشورم
 research@albilad-capital.com الةريد اإللكتروني:

 5331 – 321 – 11 – 966+   اتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشةكة:

 

  إدارم الوسا ة
 abicctu@albilad-capital.com الةريد االلكتروني:

 5321 – 321 – 11 – 966+   اتف:

 

 المصرلية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com الةريد االلكتروني:

 5335 – 321 – 11 – 966+   اتف:

 إخالء المسؤولية

مالبيبة ومبديبريب با ومبوظبفبيب با ال ال بذلت شركة الةالد المالية أقص  ج د للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورم  لي  ذا التقرير  لحيحة ودقيقة ومع لل  لإن شركة الةالد

 .عن لل جة يقدمون أي يمانات أو تع دات لراحة أو يمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مةاشرم أو غير مةاشرم أي مسؤولية قانونية نات

األغبراال دون البمبوالبقبة البخبطبيبة  مبن ال يجوز إعادم نس  أو إعادم توزيع أو إرسال  ذا التقرير بطريقة مةاشرم او غير مةاشرم ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جبزئبيبًا ألي غبرال 

  .المسةقة من شركة الةالد المالية

 كما نلفت االنتةاه بأن  ذه المعلومات ال تشكل تولية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخال قرار استثماري.

 .يعتةر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل   ذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا  و مسؤوليته الكاملة وحده

سبتبشبار اسبتبثبمباري مبؤ بل قبةبل   مليس ال دف من  ذا التقرير أن يستخدم أو يعتةر مشورم أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقةال. لذل  لإننا نبنبصبة ببالبرجبوع إلب

 .االستثمار لي مثل  ذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة الةالد المالية بجميع الحقوق المرتةطة ب ذا التقرير.
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