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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 نادك

تراجعت األرباح الصافية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( خالل الربع الثالث من 

مليون ريال في الربع  32مليون ريال مقابل  02العام الحالي بشكل ملحوظ لتسجل 

% عن الربع الثاني من العام 22%، كما انخفضت بنحو 01بانخفاض  3102الثالث من عام 

% خالل 02مليون ريال، وبذلك تراجعت أرباح الشركة بنسبة  32الحالي والذى بلغت أرباحه 

مليون  88مليون ريال نزواًل من  0274التسعة أشهر األولى من العام الحالي لتسجل 

 ريال7

% عن الربع المقابل جراء تراجع مبيعات 2تراجعت مبيعات الشركة خالل الربع الثالث بنحو 

% بينما انكمشت مبيعات القطاع الزراعي 272قطاع االلبان والتصنيع الغذائي بنحو 

% نتيجة انخفاض 0721%، في المقابل لم تنخفض تكلفة اإلنتاج سوى 2701بحوالي 

حجم المبيعات وتغير المزيج البيعي، بينما قفزت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 

 %307% وتراجعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 4702

بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، تأثرت المبيعات بالتغير الموسمي في أنماط 

االستهالك، حيث تصادف الربع السابق كليًة مع شهر رمضان التي يبلغ الطلب فيه ذروته 

% عن الربع السابق مع انخفاض مبيعات األلبان والتصنيع 0072ولهذا انخفضت المبيعات 

%، تجدر 2782%, وكذلك تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 03الغذائي بنسبة 

االشارة إلى تضمن نتائج الربع الثاني من العام الحالي المكسب الرأسمالي من بيع حصة 

 مليون ريال وفقا لبيان سابق للشركة7 33نادك في شركة تأصيل الدواجن والمقدر بـ 

% 078بناءًا على ما سبق، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي خالل الربع الثالث إلى 

% في الربع المقابل من العام السابق بينما تراجع عن المستوى المسجل في 872مقابل 

% 472%، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي خالل التسعة أشهر 272الربع الثاني البالغ 

 % في الفترة المقابلة من العام الماضي8727مقابل 

من جهة أخرى، أعلنت شركة نادك عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصافي 

أكتوبر الماضي لدراسة إمكانية دمج أعمال الشركتين مقابل  2دانون المحدودة بتاريخ 

إصدار أسهم جديدة في شركة نادك للشركاء في شركة الصافي دانون، من المخطط أن 

% من 28724يملك الشركاء في شركة الصافي دانون عند استكمال الصفقة نحو 

رأسمال نادك بعد الزيادة، نعتقد أن إتمام عملية الدمج ستجلب قيمة مضافة للكيان 

الجديد من خالل خفض هيكل التكلفة ومصروفات التشغيل خاصة في ظل تشابه نطاق 

النشاط الرئيس للشركتين بشكل كبير، كما يدعم  االندماج الوضع التنافسي والمركز 

 المالي الموحد7

وبصفة عامة فقد كشفت نتائج التسعة شهور لقطاع األلبان والدواجن عن تراجع عام في 

مبيعات قطاع العصائر واأللبان على مستوي السوق بأكمله خاصة الشركات التي ال يوجد 

لديها تنوع كبير على مستوي المنتجات أو االنتشار الجغرافي7 جاءت أرباح الربع الثالث من 

مليون ريال لكن على الرغم من  02العام الحالي دون توقعنا بتحقيق ربح صافي قدره 

ريال للسهم لعدم تغير رؤيتنا  3270ذلك، نحتفظ بتقييمنا السابق لسهم الشركة عند 

 المستقبلية ألداء الشركة

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA7Hindawy@albilad-capital7com 

 

 للتواصل مع ادارة االبحاث :

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 تخفيض المراكز التوصية

 32701 القيمة العادلة )ريال(
 22701 )ريال( 3102نوفمبر  33السعر كما في 

 %0273- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 21017SE رمز تداول

 22731 أسبوع )ريال( 43أعلى سعر لـ 

 30704 أسبوع )ريال( 43أدنى سعر لـ 

 22712% التغير من أول العام

 241 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لـ 

 3,810 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 208 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 80721 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %3171 صندوق االستثمارات العامة

 %8722 عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 %4732 عبدالعزيز محمد عبدالله العثمان

 3100A 3104A 3102A 3102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 01703 2712 2722 03710 التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 3702 0722 0722 3702 قيمه المنشأة /االيرادات

 02714 32732 02700 34722 مضاعف الربحية

%072 عائد األرباح  070%  171%  171%  

 0780 0723 3711 3702 مضاعف القيمة الدفترية

 0722 0702 0702 0723 مضاعف االيرادات

 1780 1724 1723 1780 نسبة رأس المال العامل

%274 نمو االيرادات  0370%  -070%  -0170%  

 1721 0708 0722 0732 ربحية السهم 

أسبوع 25حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث 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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 *3102A 3100A 3104A 3102A 3102E قائمة الدخل )مليون ريال(

 3,142 3,322 3,232 3,123 0,238 مبيعات 

 0,122 0,122 0,082 0,030 0,120 تكلفة المبيعات 

نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   4472%  4073%  4178%  0272%  4072%  

 421 224 200 424 402 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%3278 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   3272%  2172%  2371%  3273%  

0- 2 إيرادات أخرى  32 03 04 

 004 081 021 222 202 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%0278 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  0871%  0278%  3172%  3072%  

 221 212 322 338 312 االستهالك واإلطفاء

 000 022 024 004 001 الربح التشغيلي 

هامش الربح التشغيلي   272%  271%  870%  272%  474%  

22- صافى مصروفات التمويل   -28  -02  -22  -22  

 40 012 002 018 010 الربح قبل الزكاة والضريبة 

8- 2 8 0 0 الزكاة والضريبة   

 42 011 000 012 011 صافى الدخل 

%473 العائد على المبيعات   473%  270%  070%  372%  

      

      قائمة المركز المالي )مليون ريال(
  42  42  010  22  22 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  200  322  230  324  381 ذمم مدينة

  222  422  410  024  002 المخزون 

  012  24  22  82  24 أخرى 

  0,012  0,110  222  221  800 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  3,404  3,432  3,031  3,100  0,840 صافى الموجودات الثابتة وموجودات حيوية

  222  032  220  038  322 مشروعات تحت التنفيذ

  08  40  22  32  32 أخرى

  3,222  2,110  3,821  3,022  3,044 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  0,108  0,110  2,832  2,032  3,222 إجمالي الموجودات 

            

  832  288  421  212  222 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  008  022  201  328  303 ذمم دائنة 

  24  020  022  038  022 أخرى 

  0,221  0,232  0,180  0,012  0,112 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  0,112  0,012  0,302  242  201 دين طويل األجل

  021  004  024  000  24 مطلوبات غير جارية 

  0,084  0,034  0,224  0,342  0,043 حقوق المساهمين 

  0,108  0,110  2,832  2,032  3,222 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 3102A 3100A 3104A 3102A 3102E قائمة التدفقات النقدية

  30170  43074  41273  24271  03272 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(2274)  03072  34472  21472 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  3072  

(02070) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (42172)  (21172)  (02878)  (32873)  

(072) التغير في النقد  2272  3072  (0072)  (273)  

  4273  4270  01073  2272  2271 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية7ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة7 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F7متوقعة : 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية7  3102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون7

 الهبوط7/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %017القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %017القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %017القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2888 – 312 – 00 – 222+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 811 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2381 – 321 – 00 – 222+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2342 – 321 – 00 – 222+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital7com البريد اإللكتروني:

 2341 – 321 – 00 – 222+  هاتف:

 capital7com/research-www7albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2321 – 321 – 00 – 222+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2342 – 321 – 00 – 222+  هاتف:

 إخالء المس ولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البـالد ا

 7عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  7المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري7

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

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـ هـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال7 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 7االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير7

 

 18011–22تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

