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)مليون لاير(ديسمبر  31  

 اإليرادات 13,936 13,851 14,959  القيمة الدفترية للسهم )لاير( 14.48 15.44 16.73

 EBITDA** 4,453 3,927 4,126  العائد على متوسط حقوق الملكية %15.9 %12.1 %12.5

% .84  صافي الدخل 2,182 1,813 2,006  العائد على متوسط األصول %7.2 %5.0 

x13.7 x14.4 x12.7  /قيمة المنشأةEBITDA  2.01 1.81 2.18 لاير( ربحية السهم(  

x23.3 x25.8 x21.4 لاير( أرباح السهم الموزعة 0.75 0.70 0.75  مكرر الربحية(  

              
متوقعة*   

واالستهالك اإلهالك* الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة و*  

 * متوقعة 

واالستهالك اإلهالكبل المصروفات البنكية والزكاة و** الدخل ق  

           
 

 

 

 

  هوامش ضعيفة
ً قريبةسجلت المراعي  % على 5نسبته  بانخفاضمليون لاير،  635من توقعاتنا، حيث بلغ صافي الدخل  نتائجا

 3.37 مستوى عندعلى أساس سنوي  مستقرةأن اإليرادات كانت رغم  .% على أساس ربعي4أساس سنوي وبنسبة 
في الهامش اإلجمالي بما انخفاضاً % على أساس ربعي. سجلت المراعي 10انخفضت بنسبة إال أنها مليار لاير، 

 في انخفاض   ه%، مما نتج عن43 مستوى نقطة أساس وذلك على أساس سنوي ليصل الهامش إلى 200يقارب 
ً في قطاعا  قمليار لاير. حق 1.45إلى ليصل % 4بنسبة  الدخل اإلجمالي األلبان والعصائر والمخبوزات تراجعا

في هذا الربع وذلك بسبب ظروف السوق المعاكسة. مع ذلك فإن قطاع الدواجن وتغذية الرضع مرةً أخرى الربحية 
في حين أن  .األعالفمصدر قلق للشركة خصوصاً تكاليف تكاليف اليعد ارتفاع  ،. بشكٍل عامهذا الربع حققا نمواً 

المتوقع  ةمن مكرر الربحيأعلى يعد إال أنه ال يزال مرة،  25.8تراجع ليبلغ  2018ية المتوقع لعام مكرر الربح
لاير. إن االنخفاض المستمر  54مرة. نبقي على توصيتنا بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ  14.4للمؤشر العام البالغ 

 يعد فرصة جيدة على المدى الطويل. ذلك  وما دون لاير 45في سعر السهم إلى مستوى 

 اإليرادات  ارتفاع األسعار حافظ على
مليار لاير متماشيةً مع توقعاتنا البالغة  3.37حققت الشركة إيرادات تعد مستقرة على أساس سنوي حيث بلغت 

 والتغيير فيباإلضافة إلى زيادة العروض الترويجية  بشكل عام مليار لاير. كان هناك انكماش في السوق 3.34
% مما 6% إلى 3بين  ما واللبنمن رفع أسعار الحليب  تمكنتالمراعي  إال أن، مزيج البيعي للمنتجاتالتركيبة 
طبيعته االختيارية. أما على أساس جغرافي،  نظراً إلى متأثراً قطاع العصائر  ال يزال. في استقرار اإليراداتساعد 

% في 4.6% في حين كان هناك زيادة بنسبة 2السعودية انخفاضاً بنسبة فقد شهدت اإليرادات في المملكة العربية 
مبيعات دول  أثر تراجع% في إيرادات الدول األخرى. انتهى 2.8إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 

 الخليج حيث انقضى أكثر من عام منذ توقف مبيعات دولة قطر.

  سنوي أساس على اإلجمالي الهامش انخفاض
مقارنةً  %43.1مستوى جمالي. بلغ الهامش اإلجمالي شهدت الشركة انكماشاً في الهامش اإل ،غرار الربع الثاني على

من الضغط على  وتكاليف العمالعالف أسعار األزاد ارتفاع %. 44.9من العام السابق البالغ  المماثلبهامش الربع 
 1.45% على أساس سنوي ليبلغ 4الربح اإلجمالي بنسبة  تراجع .ةالعروض الترويجيزيادة باإلضافة إلى الهوامش 

تيجة كفاءة أفضل في عمليات ن% على أساس سنوي 0.8مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  تمليار لاير. انخفض
 %.2.5المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  تانخفض بينما التوزيع

 أرباحا   يجنيالدواجن  قطاع
أعداد % نتيجة لظروف السوق غير المواتية وانخفاض 14.5بان والعصائر بنسبة لانخفضت الربحية من قطاع األ
انخفاضاً بنسبة أيضاً قطاع المخبوزات حقق وزيادة العروض الترويجية. األعالف الوافدين وكذلك ارتفاع تكاليف 

ً  ندواجوعلى النقيض حقق قطاع ال ،المنافسة احتداد ساس سنوي نظراً لشدةأعلى في األرباح % 13.8 بلغت  أرباحا
مليون لاير في العام السابق، وذلك نتيجةً الرتفاع المبيعات وانخفاض  6.6 بلغت مليون لاير مقابل خسائر 51.5

 .للطيور معدل الوفيات

 سنوي أساس على% 5 بنسبة يتراجعصافي الدخل 
حيث % على أساس ربعي، 4.0وبنسبة على أساس سنوي  %4.9لاير بانخفاض بنسبة  0.63بلغت ربحية السهم 

متوقع إال بشكل أكبر من الالهوامش النخفاض نظراً بشكل طفيف لاير للسهم  0.66 ةتنا البالغاتوقع قريبةً منجاءت 
نقطة أساس وذلك على  100انخفاضاً بمقدار  كذلكالهامش الصافي حقق اإليرادات جاءت متماشيةً مع توقعاتنا. أن 

 لربع األخير من العام. في ابيئية تشغيلية مماثلة  لمرور الشركةنظراً  على موقفنا ىأساس سنوي. نبق
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 كتوبرأ 07 في سعرال 46.80

 العائد المتوقع لسعر السهم 15.4%

 عائد األرباح الموزعة 1.5%

 إجمالي العوائد المتوقعة 16.9%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  62.8/46.6  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 46,800

 )مليون سهم( األسهم المتداولة  1,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  21.09%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  523,358

ALMARAI AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2018لعام  الثالث عالربنتائج  المتوقعة المعلنة

  تاإليرادا 3,339 3,371

 اإلجماليالدخل  1,503 1,452

  صافي الدخل 651 635

 )لاير(ربحية السهم  0.66 0.63
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حيادال  التوصية 
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المراعي شركة  
2018 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15+إجمالي 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

 

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 

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

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

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

يكون أي من منسوبي الرياض 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 

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

 .ا في هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليه

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

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

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

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

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

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

رار 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 ق

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

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