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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

             *2019 *2018 2017 

 

ديسمبر 31   *2019 *2018 2017 

 

)مليون لاير(ديسمبر  31  

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

 EBITDA** 3,920 4,336 4,561  العائد على متوسط حقوق الملكية %15.9 %14.6 %14.6

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

x14.8 x15.6 x15.1  /قيمة المنشأةEBITDA  2.43 2.22 2.18 لاير( ربحية السهم(  

x23.7 x26.0 x26.4 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  

           
 

 

 

 

 الرضع  األطفال تفوق أداء قطاعي الدواجن و تغذية
مليون لاير خالل الربع مقارنةً مع متوسط توقعات  344بصافي دخل يبلغ  المحللينتجاوزت المراعي توقعات 

قل من التوقعات أمن أن اإليرادات جاءت  ممليون لاير. بالرغ 317مليون لاير وتوقعاتنا البالغة  308البالغة  المحللين
% العام 34.8 مقابل% 38.8مليار لاير، تحسن الهامش اإلجمالي بشكل ملحوظ عند مستوى  3.2 بلغتحيث 

السابق. انخفاض مبيعات التصدير )بشكل رئيسي دول مجلس التعاون الخليجي( يستمر في التأثير على إيرادات 
الرضع  األطفال تغذيةقطاع قطاع الدواجن و قمصر. حقفي تحسن إيرادات  إلى أشارأن تقارير اإلدارة  إالالشركة، 

ً أداًء جيداً، لكن مبيعات المنتجات المرتفعة ن واجهت ضغوط إثر التغيرات الهيكلية في السوق بسبب فرض  سبيا
الصالحة للزراعة  راضيعمليات األ ضريبة القيمة المضافة والسلوك الحذر للمستهلك. تمكنت الشركة من تحسين أداء

 25 وىمست 2018متوقع لعام المكرر ربحية بلوغ لى إالتقييمات  رن جهود ترشيد التكاليف تؤتي ثمارها. تشيأكما 
 لاير.  54بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ  توصيتنامرة، نحافظ على 

 تراجع اإليرادات على أساس سنوي 
س ساأعلی  %5جع بنسبة راکة لترلشعالن اإمع  2018م عان مول ألابع رلافي ض النخفاافي رادات إليرت استما

ر لاير. السبب الرئيسي لهذا االنخفاض هو مليا 3.3 تبلغأن قع وکنا نتن في حي لاير،ر مليا 3.2وي لتصل الى سن
القطاعات، شهدت منتجات األلبان  جانبانخفاض الصادرات )إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي(. من 

أللبان الطازجة )مثل اللبن و لساس سنوي. نعتقد أن المنتجات اليومية أعلى  %11والخبز الطازج انخفاًضا بنسبة 
 %18بنسبة و نمر مسجالً ازدهالافي ن جدوالع ااطقر يستمرى، خأناحية ن م. بشكل أكبرالزبادي( التي تضررت 

 %5بنسبة جل لبان طويلة األر منتجات األشؤتفع ماربينما ت لمبيعاالماضي في م العان امل لمماثابع رنة بالرمقا
من إجمالي  %69يع الجغرافي، فقد نمت حصة المملكة العربية السعودية إلى التوز جانبوي. من سنس ساأعلی 

قطر خارج المعادلة. كما نمت كل من مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة مبيعات دولة حيث أن  ،المبيعات
 . لكل منهما 1%

  %39جمالي إلى مستوى مش اإلااله وسعت
في العام الماضي. على الرغم  % 34.7مقارنة مع  %38.8اإلجمالية إلى حن متفاجئون من التوسع في الهوامش ن

ن المراعي قد نجحت في تحسين التكاليف وقد ساعد في ذلك الدعم الحكومي وكذلك أمن ارتفاع التكاليف البيئية، اال 
 سالربع مما يعكدارية خالل هذا سعار السلع. انخفضت كل من التكاليف البيعيه والتكاليف العامة واإلأاستقرار 

 . معدل سايبورع تفاارلرغم من اعلى  على أساس سنوييضاًأئد الفوت افاومصرتراجعت في حين  ،تخفيض التكاليف

 الرضع االبراز األطفال وتغذية الدواجن  يقطاع
 الرضع مليون لاير( بينما حقق قطاع تغذية األطفال 30تشغيلي  الدخلنمو )بلغ  قيستمر قطاع الدواجن في تحقي

 البرسيم% من 100استيراد في تسير نحو المسار الصحيح  ةداًء جديداً حيث بلغ نقطة التعادل للمرة األولى. الشركأ
 من بداية العام المقبل.

 لسوق فاجئ اصافي الدخل  
مليون  344على خلفية الهوامش الجيدة، فاجأت المراعي السوق بشكل إيجابي من خالل تحقيق صافي دخل يبلغ 

 317مليون وتوقعتنا البالغة  308% على أساس سنوي(، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5 نسبته بارتفاعلاير )
عمال المراعي أهذا الربع. نفضل نموذج  %10.5% في العام السابق إلى 9.7مليون. نمو الهامش الصافي من 

، يتداول السهم بتقييمات مرتفعة عند مكرر ربحية متوقع المستثمرين األجانبن يستفيد السهم من التدفقات أويمكن 
 مرة. 26يبلغ  2018لعام 

 

 لمراعيا شركة
 2018 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 بريلأ 09 في سعرال 57.86

 العائد المتوقع لسعر السهم 6.7%-

 عائد األرباح الموزعة 1.4%

 إجمالي العوائد المتوقعة 5.3%-
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  78.6/50.0  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 57,860

 )مليون سهم( األسهم المتداولة  1,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  21.09%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  647,701

ALMARAI AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2018لعام ع األول الربنتائج  المتوقعة المعلنة

  تاإليرادا 3,350 3,232

 اإلجماليالدخل  1,162 1,253

  صافي الدخل 317 344

 )لاير(ربحية السهم  0.32 0.43
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حيادال  التوصية 
لاير 00.54 شهر 12السعر المستهدف خالل    
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المراعي شركة  
2018 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 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

 

اتخذت كل العناية المعقولة 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 

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

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

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

ياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الر

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

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

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

ألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن ليرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغي

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

ذا التقرير 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 به

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

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

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