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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 هرفي

عان حايا ايار الشاركاة ألرباا   7102كشفت النتائج األولية لشركة هرفي للربع الثالث من عاا  

 7105مالاياون رياال فاي الارباع الاماماا ا  مان عاا   55مليون ريال م اابا   55صافية بلغت 

مالاياون رياالم فاياماا بالاغ  34% عن أربا  الربع السابر البالغة 75%، وبارحفاع 5بانخفاض بلغ 

مالاياون رياال  057مالاياون رياال ما اابا   057صافي الربح للتسعة اشهار مان هاذا الاعاا   

 %م  5بانخفاض بلغ 

ويرجع االنخفاض في أربا  الربع الثالث والتسعة اشهر م ارنة بالفترة المما لة من العا  

السابر إلى انخفاض المبيعات وارحفاع مصاريف البيع والتسوير والنف ات التمويلية، 

 باإلضافة الى ارحفاع المصاريف العمومية واالداريةم 

مليون ريال  405مليون ريال م اب   407% لتسج  0حراجعت مبيعات الربع الثالث بنسبة 

% عن الربع السابر الذي بلغت 05خالل الربع المما   من العا  السابر، وزادت بنسبة 

مليون ريالم كما وصلت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر من هذا العا  إلى  727مبيعاحه 

% عن الفترة الم ابلة من العا  7مليون ريال بانخفاض  925مليون ريال م ارنة با  955

 السابرم

 55م اب   7102مليون ريال خالل الربع الثالث من عا   51ح  ت الشركة ربيا اجماليا بلغ  

%، بينما ارحفع الربح االجمالي 3م5مليون ريال لنفس الفترة من العا  الماضي بانخفاض 

مليون ريالم بالم اب  حراجع الربح  25% عن الربع السابر الذي شهد حي ير 05بنيو 

مليون ريال م ارنة     51% على أساس سنوي ليبلغ 3م3التشغيلي خالل الربع الثالث بنيو 

% عن الربع السابر البالغ 79، بينما قفز با 7105مليون ريال للفترة الم ابلة من عا   54با 

مليون ريالم وعليه بلغ الربح التشغيلي خالل التسعة اشهر  32الذي بلغت أرباحه التشغيلية 

مليون ريال لنفس الفترة من العا  الماضي  021مليون ريال م اب    054من العا  اليالي 

 7102%م وبذلك حراجع هامش الربح التشغيلي خالل التسعة اشهر من عا  3م3بإنخفاض 

 % لنفس الفترة من العا  السابرم 53% م اب  57إلى 

% 7قطاعيًا، انخفضت مبيعات قطاع المطاعم خالل التسعة أشهر من هذا العا  بنسبة 

%, بينما قفز صافي مبيعات قطاع الليو  بنسبة 0وانخفض صافي مبيعات قطاع المخابز 

% من إجمالي مبيعات الشركة 42م95%، ومن جانب آخر مثَلت مبيعات قطاع المطاعم 01

 % على التواليم 35م7% و 09م00بينما مَث  قطاعي المخابز والليو  

مطعم متوقع  75مطعم من اص   77افتتيت هرفي خالل التسعة أشهر من العا  اليالي 

 مطعمًام  451افتتيها خالل العا  الجاري وبذلك يص  عدد مطاعم الشركة إلى 

مليون ريال ومن متوسط  59جاءت أربا  الشركة في الربع الثالث اق  من حوقعاحنا البالغة 

مليون ريالم من جانب آخر، حسعى الشركة لتعزيز حصتها  55حوقعات الميللين البالغة 

مليون ريال وذلك لتموي  خططها  001السوقية حيث ع دت احفاقية مرابية اسالمية بمبلغ 

مطاعم  5االستثماريةم نتوقع ان حستمر الشركة في حعزيز شبكة فروعها حيث قامت بافتتا  

خالل الربع الثالث من العا  الجاريم بالم اب  حواجه الشركة ع بات اقتصادية حتمث  في 

ارحفاع رسو  العمالة االجنبية والرسو  الجمركية وزيادة أسعار الطاقةم وفي ضوء ما سبر 

 ريال للسهمم  57فإننا نخفض ح ييمنا لسهم الشركة إلى 

 CFAأحمد هنداوى، 

 ميل  مالي أول

AAمHindawy@albilad-capitalمcom 

 مشع  الغيالن

 ميل  مالي

MHAlghaylan@albilad-capitalمcom 

 للتواص  مع إدارة األبياث:

 حركي فدعر

 مدير األبياث والمشورة

TFadaak@albilad-capitalمcom 

 زيادة المراكز التوصية

 11م57 ال يمة العادلة )ريال(
 57م35 )ريال( 7102نوفمبر  5السعر كما في 

 %5م00 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SEم5117 رمز حداول

 51م57 أسبوع )ريال( 57أعلى سعر لا 

 41م35 أسبوع )ريال( 57أدنى سعر لا 

 -5م02% التغير من أول العا 

 95 أشهر )ألف سهم( 4متوسط حجم التداول لا 

 4,105 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 913 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 59م53 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 %51م32 مجموعة صافوال

 %41م71 أحمد حمد ميمد السعيد

 7103A 7105A 7105A 7102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قب  مصروفات التموي  
  5م00  2م01  7م00  5م07 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

  5م7  5م7  1م4  5م4 قيمه المنشأة /االيرادات

  5م03  5م04  5م03  2م03 مضاعف الربيية

%2م3 عائد األربا  %2م3  %3م5  %3م5   

  2م4  2م4  0م3  3م3 مضاعف ال يمة الدفترية

  5م7  5م7  9م7  4م4 مضاعف االيرادات

  4م0  4م0  7م0  2م0 النسبة الجارية لألصول 

%7م2 نمو االيرادات %4م09  %3م2  %5م1   

 71م4 45م4 04م4 09م4 العائد على السهم

 المصدر: ال وائم المالية للشركة، ح ديرات أبياث البالد المالية

أسبوع 22حركة السهم خالل   
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 المصدر: ال وائم المالية للشركة، ح ديرات 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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 * حشم  استهالكات وإطفاء أصول

 : متوقعةمF: ح ديرية، E: فعلية، Aنهائية لل وائم الماليةمال قد حختلف طري ة عرض بيانات ال وائم المالية في الت رير عن الطري ة التي حتبعها الشركةم ولكن ال حأ ير من هذا االختالف على النتيجة

 م ليةال وائم المالية التاريخية معدة وف ًا لمعاير المياسبة السعودية ليين اصدار ال وائم المالية الجديدة وف ا للمعايير المياسبية الدو

 7104A 7103A 7105A 7105A 7102E قائمة الدخ  )مليون ريال(

 2م0,057 2م0,055 1م0,122 0م501 2م939 إجمالي االيرادات 

 5م905 0م915 7م255 2م509 5م525 حكلفة المبيعات *

 7م047 1م077 2م007 9م52 5م95 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع*

 2م750 2م415 3م757 5م750 3م737 الربح قب  مصروفات التموي   واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%5م79 هامش الربح قب  مصروفات التموي   واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة   %2م72  %0م72  %9م75  %0م75   

 5م22 0م93 4م93 4م59 2م55 االستهالك واإلطفاء

 0م703 775 0م719 5م054 2م095 الربح التشغيلي 

%1م77 هامش الربح التشغيلي %4م70  %4م05  %5م05  %3م09   

5م0- صافي مصروفات التموي  4م7-  9م4-  4م2-  2م01-   

 3م2 3م4 3م7 1م05 7م00 أخرى 

 5م701 2م770 2م715 4م701 3م055 الدخ  قب  الضريبة والزكاة 

 5م4 4م3 1م3 5م3 1م5 الضريبة والزكاة 

 5م715 5م702 2م717 9م715 3م050 صافي الدخ  

%5م77 العائد على المبيعات  %5م77  %9م09  %9م09  %9م02   

      

 7104A 7103A 7105A 7105A 7102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 5م51 7م24 5م77 9م79 4م52 الن دية واستثمارات قصيرة األج 

 5م40 5م75 7م74 1م71 5م05 ذمم مدينة 

 5م015 9م010 5م019 0م50 1م29 المخزون 

 9م012 3م015 1م52 2م51 5م55 أخرى 

 0م401 5م404 0م757 2م741 9م702 إجمالي الموجودات قصيرة األج  

           

 2م0,190 4م0,149 3م545 4م230 5م555 صافى الموجودات الثابتة 

 5م33 1م1 1م1 1م3 1م3 أخرى

 4م0,075 4م0,149 3م545 4م235 5م555 إجمالي الموجودات طويلة األج  

 3م0,345 7م0,457 3م0,050 1م525 3م292 إجمالي الموجودات 

           

 5م013 0م077 2م92 1م34 1م75 الدين قصير األج  والمستير من الدين طوي  األج  

 9م97 5م50 2م59 0م39 5م49 ذمم دائنة 

 5م52 5م52 2م32 7م34 9م34 أخرى 

 5م735 5م730 7م713 7م043 2م012 مطلوبات قصيرة األج  

           

 5م759 5م749 2م059 2م005 5م31 دين طوي  األج 

 5م55 5م55 0م54 7م32 4م49 مطلوبات غير جارية 

 3م975 5م907 5م245 9م522 9م511 ح وق المساهمين 

 3م0,345 7م0,457 3م0,050 1م525 3م292 إجمالي المطلوبات وح وق المساهمين 

 المصدر: ال وائم المالية للشركة، ح ديرات أبياث البالد المالية
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 شر  نظا  التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، ي و  نظا  الت ييم م وحستخد  البالد المالية هيك  الت ييم الخاص بها من  الث طب ات  وحعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الميللون

 الهبوطم/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطر التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، وال يمة العادلة التي نيددها، وإمكانية الصع

 %م01ال يمة العادلة حزيد على السعر اليالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %م01ال يمة العادلة حزيد أو ح   عن السعر اليالي بأق  من    حياد:

 %م01ال يمة العادلة ح   عن السعر اليالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

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

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبياث البالد الماليةم

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 comمclientservices@albilad-capital البريد االلكتروني:

 5999 – 714 – 00 – 555+ اإلدارة العامة:

 1110 – 005 – 911 الهاحف المجاني:
 

 إدارة األصول
 comمabicasset@albilad-capital البريد االلكتروني:

 5791 – 751 – 00 – 555+  هاحف:
 
 

 إدارة اليفظ

 comمcustody@albilad-capital البريد االلكتروني:

 5755 – 751 – 00 – 555+  هاحف:

 
 
 

 إدارة األبياث والمشورة
 comمresearch@ albilad-capital البريد اإللكتروني:

 5751 – 751 – 00 – 555+  هاحف:

 albiladمcom/research-wwwمcapital الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 comمabicctu@albilad-capital البريد االلكتروني:

 5741 – 751 – 00 – 555+  هاحف:

 

 المصرفية االستثمارية
 comمbanking@albilad-capitalمinvestment البريد االلكتروني:

 5755 – 751 – 00 – 555+  هاحف:

 إخالء المس ولية

مالاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن ميتوى المعلومات المذكورة  في هذا الت رير  صييية ودقي ة ومع ذلك فإن شركة البالد

 معن ذلكجة ي دمون أي ضمانات أو حعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن ميتويات الت رير وال يتيملون بطري ة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية ناح

األغاراض دون الاماوافا اة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة حوزيع أو إرسال هذا الت رير بطري ة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  مالمسب ة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال حشك  حوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الحخاذ قرار استثماريم

 ميعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا الت رير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري ما ها  قابا  ى مليس الهدف من هذا الت رير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتي ر مست بالم لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 ماالستثمار في مث  هذه األدوات االستثمارية

 حيتفظ شركة البالد المالية بجميع الي وق المرحبطة بهذا الت ريرم

 

 19011–42حصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

