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)مليون لاير(ديسمبر  31  

 اإليرادات 13,936 14,911 16,104  القيمة الدفترية للسهم )لاير( 14.48 15.83 17.46

%14.6 %14.6 %15.9 
 العائد على متوسط حقوق

 الملكية
 4,561 4,336 4,453 **EBITDA 

 صافي الدخل 2,182 2,216 2,435  العائد على متوسط األصول %7.2 %6.1 %5.8

x14.9 x15.7 x15.2  /قيمة المنشأةEBITDA  2.43 2.22 2.18 لاير( ربحية السهم(  

x24.0 x26.3 x26.7 لاير( أرباح السهم الموزعة 0.75 0.80 0.80  مكرر الربحية(  

              
 * متوقعة

واالستهالك اإلهالك* الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة و*  

 * متوقعة 

واالستهالك اإلهالكبل المصروفات البنكية والزكاة و** الدخل ق  

           
 

 

 

 

  أداء ضعيف 
 662. حيث حققت صافي دخل يبلغ وتراجع حجم السوق سجلت المراعي أداًء ضعيفاً نظراً ألثر التباطؤ االقتصادي

% على أساس سنوي 0.8في حين انخفضت اإليرادات بنسبة  % على أساس سنوي(0.3)تراجع بنسبة  مليون لاير
مليون لاير على الرغم من وقوع شهر رمضان المبارك بالربع الثاني إال أن االستهالك اتخذ  3,731لتبلغ مستوى 

قطاعات  ت%. شهد41% مقارنةً بمستوى السنة السابقة البالغ 40اتجاهاً منخفضاً. بلغ الهامش اإلجمالي مستوى 
المخبوزات أكبر نسبة تراجع حيث تعد أكثر القطاعات حساسية تجاه تغيرات السوق الهيكلية وان والعصائر األلب

كارتفاع رسوم اإلقامة وأسعار الطاقة، باإلضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية )تكاليف األعالف(. انخفضت مبيعات 
رار تعليق التصدير لدولة قطر. تشير التقييمات % على أساس سنوي مع استم19التصدير إلى دول الخليج بنسبة 

 15.7مرة أعلى من مكرر ربحية السوق البالغ  26.3 مستوى 2018إلى بلوغ السهم مكرر ربحية متوقع لعام 
 لاير. 54نبقي على توصيتنا بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ  .مرة

 تراجع اإليرادات على أساس سنوي 
مليون  3,731% على أساس ربعي لتبلغ مستوى 15.4بما نسبته  2018ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 

% على أساس سنوي 0.8لاير نتيجةً للطلب الموسمي خالل شهر رمضان المبارك، إال أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 
تغيرات التوزيع السكاني وانكماش السوق. بسبب انخفاض مبيعات التصدير وزيادة العروض الترويجية باإلضافة إلى 

وانخفاض مبيعات التصدير. %، نظراً لظروف السوق 11.8شهد قطاع األلبان والعصائر انخفاضاً سنوياً بنسبة 
% على أساس سنوي بسبب انخفاض مبيعات السلع الغير أساسية. 45بينما سجل قطاع المخبوزات انخفاضاً نسبته 

%. من جانب التوزيع 10ي المقابل، حقق قطاع الدواجن أداًء متميزاً، حيث بلغت مساهمته في صافي الدخل ف
 مبيعات% على أساس سنوي، في حين انخفضت 3.2للمملكة العربية السعودية بنسبة  مبيعاتالجغرافي، ارتفعت 
 %.19دول الخليج بنسبة 

 تراجع طفيف في الهامش اإلجمالي 
 100قدرها  % على أساس سنوي ولكن بزيادة1%، بانخفاض نسبته 40هامش إجمالي بلغ مستوى حققت المراعي 

مليون لاير، في  10.8%. ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 39عن مستوى الربع السابق البالغ  نقطة أساس
 مليون لاير. 14.4حين انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بمقدار 

  القطاع األبرزالدواجن 
% من صافي 10مليون لاير( ما يمثل نسبة  66.6يواصل قطاع الدواجن أداءه المتميز )بلغ الدخل التشغيلي مستوى 

 الدخل على خلفية ارتفاع المبيعات وزيادة الكفاءة التشغيلية باإلضافة إلى انخفاض معدل الوفيات.

 انخفاض صافي الدخل على أساس سنوي 
توقعتنا البالغة  دون ،% على أساس سنوي0.3 مليون لاير، بانخفاض نسبته 662بلغ يدخل  صافي سجلت الشركة

% مطابقاً لهامش الربع المماثل من العام السابق. يتداول 18في عند مستوى امليون لاير. استقر الهامش الص 704
 15.7أي أعلى من مكرر ربحية المؤشر العام البالغ  مرة، 26.3يبلغ  2018السهم عند مكرر ربحية متوقع لعام 

 ضمندراج السوق المالية تداول إ إثربالسهم وذلك على المتوقع األجانب  ن. على الرغم من اهتمام المستثمريمرة
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة، نوصي بالحياد بناًء على التقييمات األساسية. خالل هذا الربع، تأثرت 

عات الرئيسية نتيجة لتحديات التغيرات االقتصادية، التي تتضمن تغيرات هيكلية مع ارتفاع تكاليف الوقود، القطا
ن تستمر الظروف الحالية لبقية أوفرض ضريبة القيمة المضافة باإلضافة الى رفع رسوم اإلقامة لألجانب. نتوقع 

 و ارتفاع االستهالك بنهاية العام.أاألساسية انخفاض أسعار السلع التحسن من خالل احتمالية وجود السنة مع 

 لمراعيا شركة
 2018 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 يوليو 10 في سعرال 58.40

 العائد المتوقع لسعر السهم %(7.5)

 عائد األرباح الموزعة 1.4%

 إجمالي العوائد المتوقعة %(6.1)
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  68.9/50.0  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 58,400

 )مليون سهم( األسهم المتداولة  1,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  21.09%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  637,906

ALMARAI AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2018لعام  الثانيالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

  تاإليرادا 3,610 3,731

 اإلجماليالدخل  1,588 1,505

  صافي الدخل 704 662

 )لاير(ربحية السهم  0.70 0.65
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المراعي شركة  
8201 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

 % و     15العوائد المتوقعة بين +إجمالي 

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

 

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

 

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

 
 بيان إخالء المسؤولية

 

قرير ائع الواردة في هذا التلضمان أن الوقتم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ت المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، نات والمعلوماهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

و تقديم عرض عرض للبيع أ خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه،الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي 

لمالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل اقرير. الرياض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا الت

ن مدراء ، ومسؤولين، و لية مم عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الماأي التزا

لهم استثمارات في األوراق  الشركات التابعة او عمالئها قد يكونموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من 

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

تيجة محتملة فقط. كما أن هذه لتقرير يمثل نضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في ا

 .ختلف بشكل كليواالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تاآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد 

لذلك، يمكن ألداء المستقبلي. وفقا للضرورة مؤشرا 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

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

لى القارئ ر الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب عوال يأخذ بعين االعتبا

تثمار 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 االس

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا
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