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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 هرفي

عن  حنينقنينر الشنركنة  9102كشفت القوائم المالية لشركة هرفي للربع االول من  عنا   

مليون ريال في الربع الممنالنل من  عنا   29مليون ريال مقابل  7474ألرباح صافية بلغت 

% ع  أرباح الربنع األينينر من  170%، بينما حراجعت األرباح الصافية 2بانخفاض بلغ  9104

% 0171مليون ريال7 وصل هامش النربنف فني النربنع األول  7472العا  الماضي البالغة 

 7  9104% في الربعي  األول واأليير م  عا  01% و 02مقابل 

ع  الربع المقابل م  العا  الماضي  9102ويرجع انخفاض أرباح الربع األول م  عا  

مليون ريال بينما لم حرحفع االيرادات  02بصفة أساسية إلى ارحفاع حكلفة المبيعات بنيو 

 مليون ريال7  00سوى بن 

مليون  921% لتسجل 770، حراجعت المبيعات 9104بالمقارنة مع الربع االيير م  عا  

مليون ريال يالل الربع السابر لظروف موسمية السوق، ,وحم حعويض  922ريال مقابل 

ذلك م  يالل يفض المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع م  

 مليون ريال7 01مليون ريال إلى  0270

% وايضا زادت 772وعلى أساس قطاعي، ارحفعت إيرادات قطاع المطاعم بنسبة 

%،بينما حراجعت صافي مبيعات قطاع الليو  7صافي مبيعات قطاع المخابز بنسبة 

% 09% م  مبيعات الشركة االجمالية مقابل 22%7 واستيوذ قطاع المطاعم على 272

% م  1770% لقطاعي المخابز والليو  على التوالي، حاز قطاع المطاعم على 0و 

، بينما استيوذ قطاعا المخابز 9102صافي ربف الشركة يالل الربع االول م  عا  

 %، على التوالي04777% و 0270والليو  على 

مليون ريال  29% ليبلغ 4انخفض الربف التشغيلي يالل الربع االول م  العا  الجاري بنن 

% ع  الربع 0، وبتراجع طفيف 9104مليون ريال لنفس الربع م  عا   21مقارنة بن 

مليون ريال7 وبذلك حقلص هامش الربف التشغيلي ليصل  2977السابر البالغة أرباحه 

 7 9104% للربع السابر م  عا  0472% للربع الممالل و 91% مقابل 02الى 

فيما يتعلر بتوسعات الشركة، بلغ عدد المطاعم الجديدة بنهاية الربع االول م  عا  

مطعم متوقع إضافتها يالل العا  اليالي وهو نفس  92مطاعم م  بي   4نيو  9102

العدد الذي حم افتتاحه يالل العا  الماضي )حم غلر عدة فروع( ، وبذلك وصل إجمالي 

 مطعما مع نهاية الربع االول م  العا  الجاري 7 022عدد مطاعم الشركة إلى 

مليون ريال، ومتوسط  74جاءت أرباح الشركة في الربع األيير متماشية مع حوقعنا البالغ 

مليون ريال7 وبصفة عامة، م  المتوقع أن يتألر األداء  7470حوقعات الميللي  البالغ 

العا  للشركة يالل العا  اليالي سلبًا م  انخفاض القوة الشرائية للمستهلكي  وارحفاع 

مستويات التكلفة بالتالي ينعكس ذلك سلبًا على هوامش الربيية، ويأحي ذلك بالتزام  

مع ارحفاع حدة المنافسة في السوق، وفي ضوء نتائج الربع األول والتي جاءت 

 ريال7 29متماشية مع التوقعات، نبقي حقيمنا لسهم الشركة عند 

 CFAأحمد هنداوى، 

 ميلل مالي أول

AA7Hindawy@albilad-capital7com 

 مشعل الغيالن

 ميلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital7com 

 للتواصل مع إدارة األبياث:

 حركي فدعر

 مدير األبياث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 حياد التوصية

 29711 القيمة العادلة )ريال(
 74722 )ريال( 9102ابريل  92السعر كما في 

 %2772 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 11197SE رمز حداول

 22721 أسبوع )ريال( 29أعلى سعر لن 

 70711 أسبوع )ريال( 29أدنى سعر لن 

 2702% التغير م  أول العا 

 919 أشهر )ألف سهم( 0متوسط حجم التداول لن 

 0,010 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 294 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 17712 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمي  )أكثر م  

 %72 مجموعة صافوال

 %91701 أحمد حمد ميمد السعيد

 9102A 9101A 9104A 9102F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 
قيمه المنشأة /الربف قبل مصروفات التمويل 

  0072  0072  0172  0071 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

  972  071  071  070 قيمه المنشأة /االيرادات

  0171  0271  0777  0277 مضاعف الربيية

%771 عائد األرباح  777%  770%  770%  

  077  071  072  770 مضاعف القيمة الدفترية

  974  974  974  972 مضاعف االيرادات

  079  070  079  079 النسبة الجارية لألصول 

%0270 نمو االيرادات  477%  170%  174%  

 0719 0712 0701 0700 العائد على السهم

 المصدر: القوائم المالية للشركة، حقديرات أبياث البالد المالية

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، حقديرات أبياث البالد المالية

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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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 هرفي

 القطاعات التشغيلية لشركة هرفي )مليون ريال(

المطاعم والخدمات  9102الربع األول 
 المجموع المخابز وأيرى مصنع الليو  التموينية

 921 01 4 970 صافي اإليرادات

 72 2 2 00 صافي ربف القطاع

 0 1700 - 0 مصروفات حمويلية

 02 0 9 00 إهالكات وإطفاءات

 0,122 042 72 214 ممتلكات وآالت ومعدات

 0,702 970 27 0,010 مجموع الموجودات

 209 22 2 717 مجموع المطلوبات

     

     9104الربع األول 

 942 07 2 900 صافي اإليرادات

 20 2 00 00 صافي ربف القطاع

 9 1701 - 9 مصروفات حمويلية

 04 0 0 00 إستهالكات وإطفاءات

 0,122 022 77 292 ممتلكات وآالت ومعدات

 0,022 921 22 0,121 مجموع الموجودات

 207 22 00 712 مجموع المطلوبات

 التغير في عدد فروع هرفي

 9100 9107 9102 9101 9104 Q0 9102 

 70 70 02 01 00 91 عدد المطاعم المملوكة

 007 014 922 917 991 024 عدد المطاعم المستأجرة 

 022 072 092 011 924 914 المجموع
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األرباح الفصلية  للشركة والقطاعات )مليون ريال(   

 المطاعم والخدمات التموينية أرباح الشركة

 المخابز وأخرى مصنع اللحوم
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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 هرفي

 *حشمل استهالكات وإطفاء موجودات

 في ضوء معايير المياسبة الدولية7  9102-9101حم عرض القوائم المالية للفترة 

 : متوقعةF7: حقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية7ال قد حختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير ع  الطريقة التي حتبعها الشركة7 ولك  ال حألير م  هذا االيتالف على النتيجة

 

 9107A 9102A 9101A 9104A 9102F قائمة الديل )مليون ريال(

 0,01271 0,02472 0,02174 0,14471 20170 إجمالي االيرادات 

 29771 20171 21270 42179 10274 حكلفة المبيعات *

 09271 09177 00277 00974 2472 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع*

 92271 92277 00070 92977 92072 الربف قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%9474 هامش الربف قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة    9470%  9470%  9772%  9772%  

 4971 4070 2770 2770 2270 االستهالك واإلطفاء

 90071 90270 992 91270 02071 الربف التشغيلي 

%9070 هامش الربف التشغيلي  0270%  0272%  0271%  0270%  

970- صافي مصروفات التمويل  -072  -472  -0072  -0072  

 171 171 171 977 0271 أيرى 

 02279 91072 99070 91174 90170 الديل قبل الضريبة والزكاة 

 771 072 770 771 772 الضريبة والزكاة 

 02279 91171 90470 91974 91272 صافي الديل 

%9971 العائد على المبيعات   0272%  0272%  0470%  0174%  

      

 9107A 9102A 9101A 9104A 9102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 0474 0070 4079 9972 9272 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

 9977 0272 9272 9079 9171 ذمم مدينة 

 00277 09172 01072 01272 2070 المخزون 

 09470 09177 2477 2471 2174 أيرى 

 92974 01277 01072 92970 90174 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

           

 0,11271 0,17070 0,11071 20277 47070 صافى الموجودات الثابتة 

 7971 7971 0272 171 771 أيرى

 0,01471 0,12270 0,17170 20277 47270 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 0,02274 0,02174 0,07970 0,02077 24171 إجمالي الموجودات 

           

 01179 00470 09272 2474 7071 الدي  قصير األجل والمستير م  الدي  طويل األجل 

 4772 4471 1972 1274 7270 ذمم دائنة 

 2777 2771 2972 7474 7079 أيرى 

 99270 91272 97071 91779 00779 مطلوبات قصيرة األجل 

           

 01470 02972 90272 02274 00174 دي  طويل األجل

 1170 1972 2270 2070 7479 مطلوبات غير جارية 

 29471 21172 21974 40272 14472 حقوق المساهمي  

 0,02274 0,02174 0,07970 0,02077 24171 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمي  

 المصدر: القوائم المالية للشركة، حقديرات أبياث البالد المالية
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقو  نظا  التقييم 7 وحستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها م  لالث طبقات  وحعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الميللون

 الهبوط7/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضم  إحدى مناطر التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نيددها، وإمكانية الصع

 %017القيمة العادلة حزيد على السعر اليالي بأكثر م    :زيادة المراكز

 %017القيمة العادلة حزيد أو حقل ع  السعر اليالي بأقل م     حياد:

 %017القيمة العادلة حقل ع  السعر اليالي بأكثر م    تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم حيديد قيمة عادلة النتظار مزيد م  التيليل أو البيانات أو قوائم مالية حفصيلية أو وجود حغيير جوهري في أداء الشركة أو حغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أيرى ياصة بأبياث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 يدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2222 – 910 – 00 – 211+ اإلدارة العامة:

 1110 – 001 – 211 الهاحف المجاني:

 
 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 1921 – 921 – 11 – 966+  هاحف:

 
 

 إدارة اليفظ

 custody@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 1922 – 921 – 11 – 966+  هاحف:

 
 
 

 إدارة األبياث والمشورة
 research@ albilad-capital7com البريد اإللكتروني:

 1921 – 921 – 11 – 966+  هاحف:

 capital7com/research-www7albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 1901 – 921 – 11 – 966+  هاحف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment7banking@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 1921 – 921 – 11 – 966+  هاحف:

 إيالء المس ولية

مالنينة ومندينرينهنا ومنوظنفنينهنا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد م  أن ميتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صييية ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 7ع  ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو حعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن ميتويات التقرير وال يتيملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية ناح

األغنراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  من  ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة حوزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آير أو نشره كليًا أو جنزئنينًا ألي غنرض 

  7المسبقة م  شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال حشكل حوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الحخاذ قرار استثماري7

 7يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سنتنشنار اسنتنثنمناري من هنل قنبنل ى مليس الهدف م  هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو يياًرا أو أي إجراء آير يمك  أن يتيقر مستقبال7 لذلك فإننا ننننصنف بنالنرجنوع إلن

 7االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 حيتفظ شركة البالد المالية بجميع اليقوق المرحبطة بهذا التقرير7

 

 12011–04حصريف هيئة السوق المالية رقم 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

