
 شركة المراعي
 3102أكتوبر  32

 3102الربع الثالث 

ALMARAI AB - 2280.SE 

1  

 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 المراعي

  تحقييير ربيا يياديي قي ر  3102أظهرت القوائم المالية لشركة المراعي للربع الثالث من عام 

%، بينما تراجيتي  1.6مليون خالل الربع المقابل بنمو مح ود بلغ  666مليون ريال مقابل  662

، وبذلك بلغ  األرباح دي التيعيتية 3102% عن الربع الثاني من عام 0األرباح الصادية للشركة 

ميليييون رييال ديي الي يتير   06600مليون ريال ميقيابيل  06661شهور األولى من التام الحالي 

%، وجاءت األرباح ال صلية أعيليى مين تيوقيتينيا اليبياليغ 2.6بنمو يبلغ   المقابلة التام الماضي

 مليون ريال. 911مليون ريال وداق  أيضا متوسط توقتات المحللين البالغ  612

رغيم  -3106يرجع االرت اع الط يف دي أرباح الشيركية بياليميقيارنية ميع اليربيع اليثياليث مين عيام 

إلى ارت اع هوامش الربحية حيث نجح  الشركة ديي خي ي   -%6.9انخ اض االيرادات بنعبة 

تكل ة المبيتات ومصرودات التشغيل عيليى اليرغيم مين ارتي ياع تيكيلي ية اليبيرسيييم وانيخي ياض 

ميليييون  39متحصالت بيع التجول، كما تضمن الربع المقابل تعوية مطالبة تأميينييية بيقيييمية 

ميليييون رييال بيزيياد   226ريال، ولهذا دق  حقق  الشركة ربحًا تشغيليًا خالل الربع الثاني ق ر  

 %.30.2% من 32% عن الربع المقابل وتحعن هامش الربا التشغيلي إلى 2.0

 1.6على معتوي القطاعات، دق  انخ ض  األرباح الصادية لقطاع األلبان والتصيائير بينيعيبية 

دي دول الخليج ومصر دضال عين انيخي ياض اليطيلي  عيليى   نظرًا لظروف العوق غير المواتية

المنتجات االختيارية والتي تشمل التصائر والجبنة العائلية و اليقيشيطية وجيبين الشيرائيا، ميع 

األخذ دي االعتبار ارت اع تكل ة البرسيم مع زياد  االستيراد، بالمقابل، انيخي يضي  أربياح قيطياع 

% ليتيعيجيل 10%، وتقلص  خعائر قطاع ال واجن بنعبة 32.9المخابز دي الربع الثالث بنعبة 

مليون ريال دي الربع المقابل ب ضل ردع ك اء  التشغيل باليتيزامين  23مليون ريال مقابل  6.6

 مع ارت اع اإليرادات وانخ اض مت ل وديات ال واجن. 

بالمقارنة مع الربع الثاني من التام الحالي، تأثرت نتائج الشركة باليتيغيييرات اليميوسيمييية عيليى 

األخص دخول شهر رمضان بالكامل دي الربع الثاني دضال عن طول االجاز  الصييي ييية وزيياد  

مت الت الع ر للخارج خالل الربع الثاليث، وليهيذا ديقي  انيخي يضي  ميبيييتيات الشيركية بينيعيبية 

% مقارنة مع الربع الثاني من التام الحالي. وبناءًا عليه، تراجت  مبيتات التعتة شيهيور 01.2

 مليون ريال. 016902% لتصل إلى 3.1بنعبة 

% خيالل اليتيعيتية أشيهير تيحي  وطيأ  3.1وبص ة عامة، دق  تراجت   مبيتات الشركة بنعبة 

التباطؤ االقتصادي دي العتودية ودول الخليج دضال عن توقف مبيتات الشيركية ديي قيطير 

  % من االيرادات دي الربع األول مين اليتيام اليحياليي، ودضيال عين  ليك،9والتي مثل  نحو 

انيخي ياض سيتير ييرف   دق  تراجع الصادرات لبت  ال ول وتأثر أداء الشركة بشكل كبييير مين

% خيالل اليتيعيتية 23الجنيه المصري والذي نتج عنه تراجع مبيتات الشركة دي مصير بينيعيبية 

%، وق  أرجت  الشركة نحو ثيال  أربياع 26شهور على الرغم من نمو المبيتات بالجنيه بنعبة 

االنخ اض دي ايرادات قطاع األلبان والتصائر خالل التعتة شهور إلى االنخ اض الكبير ديي 

لكن الشركة تمكن  من تتوي  التراجع دي المبيتيات مين خيالل  ستر يرف الجنيه المصري،

خ   تكل ة اإلنتاج ومصرودات التشغيل خيايية ديي قيطياع الي واجين واليذي وييل نيقيطية 

التتادل علي معتوى األرباح التشغيلية للمر  الثانية على التوالي خالل الربيع اليثياليث، وييأتيي 

االرت اع دي تكل ة البرسيم تماشيًا مع التزام الشركة باستيراد كامل احتيياجياتيهيا بيحيليول األول 

 .  3101من يناير 

ومع األخذ دي االعتبار التوامل المذكور  باألعلى، ستواجه الشركة تح يات إضادية مع مطليع 

التام المقبل من بينها زياد  الرسوم على التمالة غير العتودية اليميوجيود  بيالشيركية دضياًل 

عن امكانية تت يل أستار الطاقة للشركات واألدراد والتي تح  مع القو  الشرائية دي العيوق 

مع تزامن  لك مع درض ضريبة قيمة مضادة ب اية مين يينيايير اليميقيبيل وإن كياني  مينيتيجيات 

األغذية بص ة عامة معتبت   من الضريبة لكنها تؤثر على خيارات المعتهلكين. يبليغ تيقيييمينيا 

 ريال للعهم. 96الحالي لعهم الشركة 

 CFAأحم  هن اوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتوايل مع إدار  األبحا :

 تركي د عر

 م ير األبحا  والمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التويية
 96.11 القيمة التادلة )ريال(

 96.13 )ريال( 3102اكتوبر  32العتر كما دي  

 %1.11 التائ  المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.3331 رمز ت اول

 23.61 أسبوع )ريال( 93أعلى ستر لي 

 66.11 أسبوع )ريال( 93أدنى ستر لي 

 3.26% التغير من أول التام

 330 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم الت اول لي 

 966131 الرسملة العوقية )مليون ريال(

 066199 الرسملة العوقية )مليون دوالر(

 06111 األسهم المص ر  )مليون سهم(

  

  %(9كبار المعاهمين )أكثر من 

 %26.93 شركة مجموعة يادوال 

 %32.61 األمير سلطان محم  ستود الكبير آل ستود

 %06.23 ين وق االستثمارات التامة

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 التائ  على المبيتات  المبيتات 

 المص ر: القوائم المالية للشركة، تق يرات أبحا  البالد المالية
 3106A 3109A 3106A 3102E ديعمبر  -نهاية التام المالي 

%03.6 نمو االيرادات  1.6%  6.6%  -9.6%  

%00.9 نمو يادي ال خل  06.6%  3.6%  6.3%  

%02.2 التائ  على المبيتات   02.1%  06.3%  09.6%  

 1.3 1.1 1.1 1.3 ال يون/ حقوق المعاهمين

%0.3 نعبة رأس المال التامل  0.2%  0.0%  0.3%  

%0.12 عائ  األرباح  0.32%  0.33%  0.99%  

  6.3  6.6  6.1  9.2 قيمه المنشأ  /المبيتات

  6.1  2.3  6.0  6.6 مضاعف االيرادات

  39.1  32.1  31.2  22.9 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(

2002للتسعة شهور األولى  -نمو المبيعات حسب الدولة   

 المجموع األنشطة األخرى ال واجن المخبوزات األلبان والتصائر القطاع )مليون ريال(

  3102التعتة شهور األولى 

 016902 001 06123 06261 26139 المبيتات 

 011% 0% 01% 02% 26% نعبة القطاع من االيرادات

 06621 )61( )63( 330 0990 األرباح الصادية

 06% )91%( )6%( 06% 01% التائ  على المبيتات 

 )3.1%( )01.9%( 00.3% )3.2%( )6.6%( نمو المبيتات

 2.2% 63.6% 32.6% )09.9%( )1.6%( نمو األرباح الصادية

 

  3106التعتة شهور األولى 

 016321 022 166 06222 36299 المبيتات 

 011% 0% 1% 02% 22% نعبة القطاع من االيرادات

 06606 )016( )393( 360 06200 األرباح الصادية

 09% )23%( )36%( 01% 31% التائ  على المبيتات 

  2002و  2002مبيعات القطاعات التشغيلية في التسعة شهور األولى لعامي 

 المص ر: القوائم المالية للشركة، تق يرات أبحا  البالد المالية

2002للتسعة شهور األولى  -تقسيم المبيعات حسب الدولة   

نعبة المنتج من 
 المنتج المبيتات  نعبة التغير االيرادات

4,361 (3%) 41% 
 األلبان الطازجة

1,079 (2.7%) 10% 
 األلبان طويلة األجل  

1,212 (17%) 12% 
 عصائر ال واكه 

1,334 (2.7%) 13% 
 األجبان  زالزب  

7,986 (4.4%) 76% 
 اإلجمالي

 تفاصيل مبيعات قطاع العصائر واأللبان )مليون ريال(
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 ةائم* متايير المحاسبة ال ولية                  ** تشمل استهالكات وإط اء أيول                   *** تشمل حقوق األقلية  والصكوك ال 

 نهائية للقوائم المالية.ال ق  تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية دي التقرير عن الطريقة التي تتبتها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،دتلية :E ،تق يرية :F.متوقتة : 

 المص ر: القوائم المالية للشركة، تق يرات أبحا  البالد المالية

 *3102A 3106A 3109A 3106A 3102E قائمة ال خل )مليون ريال(

  026110  066611  026219  036616  006301 إجمالي االيرادات 

  36320  36369  36900  36102  26362 تكل ة المبيتات **

%66.3 نعبة البن  من المبيتات    62.6%  60.2%  61.2%  91.9%  

  26102  26313  26130  36919  36099 المصرودات التمومية واالدارية ومصرودات البيع والتوزيع**

%01.3 نعبة البن  من المبيتات    31.6%  30.1%  33.6%  30.2%  

  36602  36963  36363  06113  06212 الربا التشغيلي 

%06.1 هامش الربا التشغيلي  09.3%  06.6%  02.2%  03.3%  

(396) أخرى   (362)  (213)  (239)  (233)  

  36323  36092  06366  06299  06963 ال خل قبل الضريبة والزكا  

  23  26  66  20  63 الضريبة والزكا  

(3) حقوق األقلية   01  (002)  3  (06)  

  36063  36131  06106  06626  06913 يادي ال خل 

%02.6 التائ  على المبيتات   02.2%  02.1%  06.3%  09.6%  

      

 *3102A 3106A 3109A 3106A 3102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  303  221  36121  212  06300 النق ية واستثمارات قصير  األجل

  26122  26061  36326  36261  36969 المخزون 

  06166  06612  06330  06266  113 أخرى 

  96306  96219  66099  66103  96263 إجمالي الموجودات قصير  األجل 

           

  326669  336620  016136  026366  096133 يادى الموجودات الثابتة والحيوية 

  06106  120  06111  06291  36213 موجودات غير ملموسة

  221  296  333  660  612 أخرى

  366320  326203  306309  016122  026332 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 216666  316132  326221  326161  326020 إجمالي الموجودات 

           

  06299  06636  36121  06330  06632 ال ين قصير األجل والمعتحر من ال ين طويل األجل 

  26106  26312  36221  36012  06131  مم دائنة 

  016  013  22  006  61 أخرى 

  66326  66212  66312  66162  26231 مطلوبات قصير  األجل 

           

  016066  016029  16262  26222  36031 دين طويل األجل

  206  623  612  923  916 مطلوبات غير جارية 

  066103  026692  036602  006620  016266 حقوق المعاهمين***

  216666  316132  326221  326161  326020 إجمالي المطلوبات وحقوق المعاهمين 

      

 *3102A 3106A 3109A 3106F 3102E قائمة الت دقات النق ية )مليون ريال(

  66030  66216  66123  26011  36936 الت دقات النق ية من األنشطة التشغيلية

(06133)  36009 الت دقات النق ية من األنشطة التمويلية  223  (203)  (06162)  

(26213) الت دقات النق ية من األنشطة االستثمارية  (26009)  (66611)  (66111)  (36113)  

(113)  06213 النق  دي نهاية ال تر   06396  (06301)  33  
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 شرح نظام التصنيف دي البالد المالية

عالو  على  لك، يقوم نظام التقييم . وتعتخ م البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثال  طبقات  وتتتم  التوييات على البيانات الكمية والكي ية التي يجمتها المحللون

 الهبوط./دل ينا بإدراج األسهم المغطا  ضمن إح ى مناطر التويية التالية بناًء على ستر اإلغالق، والقيمة التادلة التي نح دها، وإمكانية الصتو

 %.01القيمة التادلة تزي  على العتر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة التادلة تزي  أو تقل عن العتر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01 منالقيمة التادلة تقل عن العتر الحالي بأكثر   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تح ي  قيمة عادلة النتظار مزي  من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية ت صيلية أو وجود تغيير جوهري دي أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 العوق أو أية أسباب أخرى خاية بأبحا  البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خ مة التمالء
 clientservices@albilad-capital.com البري  االلكتروني:

 1333 – 312 – 00 – 166+ اإلدار  التامة:

 1110 – 006 – 311 الهاتف المجاني:
 
 

 إدار  األيول
 abicasset@albilad-capital.com البري  االلكتروني:

 6331 – 311 – 00 – 166+  هاتف:
 

 إدار  الح ظ

 custody@albilad-capital.com البري  االلكتروني:

 6391 – 311 – 00 – 166+  هاتف:

 
 
 

 إدار  األبحا  والمشور 
 research@albilad-capital.com البري  اإللكتروني:

 6391 – 311 – 00 – 166+  هاتف:

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

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البري  االلكتروني:

 6321 – 311 – 00 – 166+  هاتف:

 

 المصردية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البري  االلكتروني:

 6396 – 311 – 00 – 166+  هاتف:

 إخالء المعؤولية

مالييية ومي ييرييهيا وميوظي يييهيا ال ال بذل  شركة البالد المالية أقصى جه  للتأك  من أن محتوى المتلومات المذكور   دي هذا التقرير  يحيحة ودقيقة ومع  لك دإن شركة البالد

 .عن  لكجة يق مون أي ضمانات أو تته ات يراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي معؤولية قانونية نات

األغيراض دون اليميواديقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعاد  نعخ أو إعاد  توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شخص آخر أو نشر  كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  .المعبقة من شركة البالد المالية

 كما نل   االنتبا  بأن هذ  المتلومات ال تشكل تويية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخا  قرار استثماري.

 .يتتبر أي إجراء استثماري يتخذ  المعتثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو معؤوليته الكاملة وح  

عيتيشيار اسيتيثيمياري ميؤهيل قيبيل ى مليس اله ف من هذا التقرير أن يعتخ م أو يتتبر مشور  أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقر معتقبال. لذلك دإننا نينيصيا بياليرجيوع إلي

 .االستثمار دي مثل هذ  األدوات االستثمارية

 تحت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 13011–22تصريا هيئة العوق المالية رقم 

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

