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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 المراعي

% 9.4ارتفعت األرباح الفصلية لشركة المراعي خالل الربع األول من العام الحالي بنحو 

مليون ريال في الربع األول من العام الماضي،  482مليون ريال مقابل  499لتسجل نحو 

مليون ريال  154البالغة  8152% عن أرباح الربع األخير من عام 44بينما تراجعت األرباح بنحو 

 علمًا بأن هذا التراجع يعود لموسمية نشاط الشركة.

على الرغم من انخفاض  -يرجع النمو في أرباح الشركة خالل الربع األول على أساس سنوي 

مليون ريال إلى  1% وزيادة خسائر انخفاض الذمم المدينة التجارية من 9.1االيرادات بنحو 

إلى تحكم الشركة في هيكل االنفاق بالتوازي مع استمرار التحسن في  -مليون ريال  44

قطاعي الدواجن وأغذية األطفال الرضع على وجه الخصوص، وتجدر االشارة إلى أن قطاع 

 81الدواجن حقق ربحًا صافيًا للربع الثاني على التوالي حيث بلغ الـربح الصافي للقطاع 

مليون ريال في الربع  84مليون ريال في الربع السابق وخسارة قدرها  54مليون ريال مقابل 

، بينما حقق قطاع أغذية األطفال الرضع نقطة التعادل للمرة األولى. 8152المقابل من عام 

ارتفع الربح التشغيلي بنحو  -رغم ارتفاع تكلفة البرسيم -ومع التحسن في هيكل التكلفة 

% مقابل 59.4مليون ريال ليقفز هامش الربح التشغيلي إلى  925% ليصل إلى 59

 % في الربع األول من العام الماضي.58.9

على أساس المبيعات القطاعية، كان التراجع األبرز في مبيعات األلبان الطازجة والتي 

% أيضًا 55مليون ريال بينما تراجعت مبيعات المخابز بنحو  595% أي نحو 59انخفضت بنحو 

مليون ريال( ، وبصفة عامة من بين المنتجات األساسية للشركة لم يرتفع سوى مبيعات  14)

 %(.1%( واأللبان طويلة األجل )52الدواجن )

حيث  8152جغرافيًا، توقفت مبيعات الشركة كليًا في قطر بعد قطع العالقات في يونيو 

مليون ريال، وتراجعت  528نحو  8152بلغت مبيعات المراعي في قطر خالل الربع األول من 

% مع انكماش معدالت اقبال المستهلكين وفرض 5المبيعات أيضًا داخل المملكة بنحو 

مجموعة من الرسوم والضرائب فضال عن ارتفاع المنافسة بين المنتجين في السوق 

المحلي والخصومات السعرية، نعتقد أيضًا أن وفرة المعروض من المنتجات تفاقم مع 

إعادة توجيه الشركات السعودية ما كان يتم تصديره إلى قطر إلى داخل السوق المحلي، 

أبرز التغيرات على مستوى الدول كانت مبيعات المراعي في مصر والتي ارتفعت بنحو 

% في ظل تحسن الوضع االقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام 89

 العمالت األخرى.

% 21من جهة أخرى، قالت الشركة إنها تمكنت من زيادة نسبة العلف المستورد إلى أكثر من 

ونتج عن ذلك تكلفة  8152% في عام 18مقابل  8152من احتياجاتها من العلف بنهاية عام 

مليون ريال، تقدر االشارة إلى أن الشركات ستكون ملزمة بتأمين  41إضافية قدرها نحو 

 احتياجاتها من العلف المستورد بحلول يناير المقبل. 

مليون ريال ومتوسط توقعات المحللين  459جاءت األرباح الفصلية أعلى من توقعنا البالغ 

مليون ريال، وبصفة عامة، كشفت النتائج تراجعًا في مبيعات السوق من  414البالغ 

رغم ذلك تمكنت الشركة من تعزيز حصتها السوقية في أغلب المنتجات،  ,المنتجات المختلفة

نعتقد أن التحسن في أداء الشركة خالل العام الحالي سيأتي من قطاعي الدواجن وأغذية 

األطفال الرضع والقطاعان كان مصدرًا لخسائر جسيمة في الماضي، بالتوازي مع ذلك 

مليون ريال  411تستمر المراعي في برنامج ترشيد اإلنفاق والذي نتج عنه وفورات تبلغ نحو 

مليون ريال أخرى خالل  811خالل العام الماضي وفقًا إلدارة الشركة ومن المخطط توفير 

مليون  522العام الحالي، فضال عن ذلك، فقد سجلت المراعي ايرادات في قطر قدرها 

ريال في الربع الثاني من العام الماضي وبالتالي ستتأثر المبيعات بهذا القدر خالل الربع 

 ريال للسهم.  12نحتفظ بتقييمنا السابق للشركة عند   الثاني من العام الحالي،

  

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 12.11 القيمة العادلة )ريال(

 11.28 )ريال( 8152ابريل  58السعر كما في  

 %1.11 العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.8821 رمز تداول

 22.21 أسبوع )ريال( 18أعلى سعر لـ 

 11.11 أسبوع )ريال( 18أدنى سعر لـ 

 4.22% التغير من أول العام

 144 أشهر )ألف سهم( 4متوسط حجم التداول لـ 

 11,281 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 59,214 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 5,111 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %49.18 شركة مجموعة صافوال 

 %84.24 األمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود

 %52.48 صندوق االستثمارات العامة

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 8151A 8152A 8152A 8152E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

%4.9 نمو االيرادات  4.4%  -8.2%  -8.8%  

%59.9 نمو صافي الدخل  58.5%  5.2%  5.1%  

%54.4 العائد على المبيعات   51.1%  51.2%  52.8%  

 1.2 1.4 1.4 1.4 الديون/ حقوق المساهمين

%5.4 نسبة رأس المال العامل  5.5%  5.8%  5.1%  

%5.84 عائد األرباح  5.49%  5.24%  5.22%  

  9.2  9.2  9.1  9.2 قيمه المنشأة /المبيعات

  4.4  4.2  4.2  4.4 مضاعف االيرادات

  89.4  89.1  89.4  82.4 مضاعف الربحية

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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 نمو صافي الربح )مليون ريال(

2008للريع األول  -نمو المبيعات حسب الدولة   

 المجموع األنشطة األخرى الدواجن المخبوزات األلبان والعصائر القطاع )مليون ريال(

  8152الربع األول 

 4,848 94 985 952 8,492 المبيعات 

 511% 5.1% 54.1% 58.4% 28.2% نسبة القطاع من االيرادات

 499 )8( 81 91 825 األرباح الصافية

 55% )9%( 2% 51% 58% العائد على المبيعات 

%(2) نمو المبيعات  (55)%  52%  (84)%  9.9)% ( 

%(52) نمو األرباح الصافية  (91 )%  - - 1%  

 

  8152الربع األول 

 4,429 29 412 924 8,949 المبيعات 

%24.2 نسبة القطاع من االيرادات  54.4%  51.1%  5.4%  511%  

(84) 22 494 األرباح الصافية  )14( 482 

%59 العائد على المبيعات   59%  (2)%  (28)%  51%  

  2002و  2008مبيعات القطاعات التشغيلية للربعي األول 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

2008للربع األول   -تقسيم المبيعات حسب الدولة   

نسبة المنتج من 
 المنتج المبيعات  نسبة التغير االيرادات

42%  (55)%  األلبان الطازجة 5,529 

51%  1%  األلبان طويلة األجل   444 

51%  (9)%  عصائر الفواكه  485 

52%  (8)%  األجبان  والزبدة 184 

24%  (2)%  اإلجمالي 8,492 

 تفاصيل مبيعات قطاع العصائر واأللبان )مليون ريال(

 الدولة نسبة النمو  النمو بالريال )مليون( 

 السعودية )%5( )51(

9 5%  اإلمارات 

 عمان )%5( )8(

 قطر )%511( )528(

 الكويت )%8( )4(

2 58%  البحرين 

45 89%  مصر 

 األردن )%55( )2(

1 52%  دول أخرى 

69%

11%
5% 5% 5%

2% 2% 1%

234 235 242 255
274

306
289

328
344
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 قطاع الدواجن

 أداء قطاعات الشركة )بالمليون ريال(

 المصدر: القوائم المالية للشركة , نيسلسون، تقديرات أبحاث البالد المالية

 أنشطة أخرى 

 قطاع المخابز  قطاع األلبان والعصائر
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 صافي الدخل المبيعات

 ترتيب المراعي  النمو في مبيعات المراعي النمو في مبيعات السوق المنتج

-58.4 اللبن الطازج  5.1+  5 

 5 5+ 2.4- الحليب الطازج

 5 5.2+ 44.2- الحليب الطازج بالنكهات

 8 5.4+ 2.2- حليب طويل األجل 

 5 1.4- 2.2- الزبادي

 5 4.2+ 59.4- القشطة الطازجة 

 5 5.1+ 81.1- عصيرات الفاكهة 

 5 1.4- 5.2- الزبدة

 5 8.1- 2.4- جبنة الكاسات

 5 8.2+ 2.2- شرائح الجبن

 8 2.2+ 4.2- جبن المثلثات

 5 9.5+ 4.2- جبنة فيتا

 5 4.4- 1.1+ كريمة الخفق والطبخ 

 5 8.2- 51.2- شرائح الخبز

 5 5.8+ 54.1- الفطائر

 5 5.1+ 2.2- الكروسان

 5 52.2+ 81.2+ كب كيك

 5 5.4- 4.5- الدجاج الكامل الطازج

(2008فبراير  -شهر02)متوسط متغير آلخر التغير في مبيعات السوق وشركة المراعي   

 المصدر: نيلسون والمراعي
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 وفقًا للمعايير السعودية.  8151-8159وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، بينما تم عرض القوائم المالية لألعوام  8152-8152تم عرض القوائم المالية لألعوام 

 * تشمل استهالكات وإطفاء أصول                   ** تشمل حقوق األقلية  والصكوك الدائمة

 : متوقعة.F: تقديرية، Eفعلية،  Aنهائية للقوائم المالية.   ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8159A 8151A 8152A 8152A 8152E قائمة الدخل )مليون ريال(

  54,244  54,442  59,444  54,241  58,212 إجمالي االيرادات 

  2,192  2,418  2,252  2,155  2,154 تكلفة المبيعات *

%24.2 نسبة البند من المبيعات    25.2%  25.1%  14.4%  14.1%  

  8,412  4,111  4,111  4,185  8,141 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع*

%81.2 نسبة البند من المبيعات    85.4%  85.1%  85.1%  85.4%  

  8,224  8,124  8,152  8,828  5,442 الربح التشغيلي 

%51.2 هامش الربح التشغيلي  52.9%  52.2%  52.1%  54.2%  

(894) أخرى   (442)  (844)  (425)  (429)  

  8,841  8,818  8,889  5,229  5,211 الدخل قبل الضريبة والزكاة 

  22  98  29  22  25 الضريبة والزكاة 

(552)  51 حقوق األقلية   8  (84)  84  

  8,811  8,524  8,592  5,452  5,229 صافي الدخل 

%54.4 العائد على المبيعات   54.4%  51.1%  51.2%  52.8%  

      

 8159A 8151A 8152A 8152A 8152E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  5,284  5,248  241  8,144  242 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  8,485  4,588  4,118  8,242  8,224 المخزون 

  5,224  5,244  5,211  5,825  5,492 أخرى 

  2,891  2,254  1,428  2,511  9,458 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

           

  89,489  84,221  88,952  54,489  52,892 صافى الموجودات الثابتة والحيوية 

  442  5,192  5,191  5,114  5,411 موجودات غير ملموسة

  412  415  412  828  995 أخرى

  81,224  81,124  84,254  85,851  54,142 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  45,452  45,242  84,549  82,421  84,494 إجمالي الموجودات 

           

  8,221  8,814  5,929  8,144  5,285 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  4,112  4,882  4,551  8,241  8,512 ذمم دائنة 

  821  821  452  42  559 أخرى 

  2,811  1,225  9,452  9,212  9,194 مطلوبات قصيرة األجل 

           

  2,418  51,194  51,582  4,494  2,242 دين طويل األجل

  221  211  228  214  142 مطلوبات غير جارية 

  52,195  59,225  54,922  58,252  55,245 حقوق المساهمين**

  45,452  45,242  84,549  82,421  84,494 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم . وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط./دلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصعو

 %.51القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.51القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.51 منالقيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر   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 المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 4222 – 814 – 55 – 422+ اإلدارة العامة:

 1115 – 552 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2821 – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2814 – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 2811 – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2841 – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2812 – 841 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المس ولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 .عن 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 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

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

 .يعتبر 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 مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.
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