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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 نادك

محققة ربحًا صافيًا  6132أعلنت شركة نادك عن نتائجها المالية األولية للربع األول من عام 

مليون  6256% عن الربع المماثل والذي بلغت أرباحه .15مليون ريال بانخفاض  6.56بلغ 

 مليون ريال5 1353% عن الربع السابق والبالغة 6252ريال، بينما جاءت األرباح أقل بـ 

أرجعت الشركة تراجع أرباحها خالل الربع األول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى 

ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية باإلضافة إلى زيادة 

مصاريف التمويل ومخصصات الزكاة5 من جهة أخرى، جاء هذا التراجع في األرباح على 

مليون  .1.% لتصل إلى 1531الرغم من النمو الطفيف في المبيعات والذي بلغ نحو 

% بينما انخفضت مبيعات 356ريال، حيث نمت مبيعات األلبان والتصنيع الغذائي بنسبة 

%، باإلضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة تحسن 1153القطاع الزراعي بنسبة 

المزيج البيعي وانخفاض تكاليف بعض المواد األولية والتي ساهمت في تقليل أثر 

 ارتفاع المصاريف التشغيلية بما فيها زيادة تكاليف الوقود والكهرباء والمياه5

% متأثرَة بانخفاض مبيعات 151وبالمقارنة مع الربع السابق، تراجعت المبيعات بنحو 

%، 352% رغم نمو مبيعات األلبان والتصنيع الغذائي بنسبة .335القطاع الزراعي بنسبة 

حيث أثرت العوامل الموسمية للزراعة والحصاد وتغير األنماط االستهالكية لمنتجات 

األلبان والتصنيع الغذائي سلبًا على ايرادات الشركة مقارنة بالربع السابق، كما تكبدت 

 الشركة مصروفات عمومية وإدارية إضافية5 

من جهة أخرى، ارتفع هامش الربح التشغيلي خالل الربع األول من العام الحالي ليصل 

% خالل الربع المماثل من العام السابق5 فيما تراجع العائد على 253% مقابل 453إلى 

 .613% في الربع األول من 353% مقارنة بـ 354المبيعات بشكل طفيف ليصل إلى 

 نظرًا لزيادة مصروفات الزكاة والتمويل5

األرباح الصافية للشركة خالل الربع األول من العام جاءت أفضل بكثير من توقعاتنا البالغة 

 311مليون ريال خصوصًا في ظل توقعات الشركة بارتفاع التكاليف التشغيلية بين  34

مليون ريال جراء تغيير أسعار الطاقة والمياه، تأثر أداء الشركة ايجابيا  331مليون و 

مثل مستلزمات التعبئة التي انخفضت اسعارها  -بانخفاض تكلفة بعض مدخالت االنتاج 

لكن على النقيض جاء النمو في  -بشكل كبير في الربع األول نتيجة تغير األسعار العالمية 

 ايرادات الشركة محدودا بشكل كبير5

ابريل الحالي على زيادة رأسمال  4من جانب آخر ، وافقت الجمعية العامة للشركة في 

مليون ريال من خالل األرباح المبقاة، كما تم اعتماد  734مليون ريال إلى  441الشركة من 

مليون ريال،  .175بإجمالي قدره  .613توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 

ريال للسهم، ومن المتوقع أن يتم توزيع المبلغ قبل نهاية الشهر الحالي  .15وبواقع 

 لحملة األسهم كما في نهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية5

أبريل، وبناء على  31تمت إضافة األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين يوم األحد 

ريال  6157ريال للسهم إلى   6654عدد األسهم الجديدة رفعنا تقييمنا لسهم الشركة من 

% عن سعر االغالق نهاية جلسة يوم أمس،    3657للسهم ويرتفع التقييم بواقع 

 “5 زيادة مراكز”وبالتالي التوصية هي 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 61571 القيمة العادلة )ريال(
 63531 )ريال( 6132أبريل  36السعر كما في 

 %3657 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.6010 رمز تداول

 34.00 أسبوع )ريال( 6.أعلى سعر لـ 

 15.15 أسبوع )ريال( 6.أدنى سعر لـ 

 -28.0% التغير من أول العام

 1,440 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لـ 

 1,787 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 477 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 84.7 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %6151 صندوق االستثمارات العامة

 %7511 عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 %2533 شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

 6133A 613.A 6132E 6134F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 2522 4513 45.7 .753 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 3514 3536 3537 3526 قيمه المنشأة /االيرادات

 31573 33523 36543 32547 مضاعف الربحية

%651 عائد األرباح  656%  653%  653%  

 3532 3561 3513 3536 مضاعف القيمة الدفترية

 1543 1543 1542 1572 مضاعف االيرادات

 1531 .152 1536 1573 نسبة رأس المال العامل

%.45 نمو االيرادات  3152%  151%  157%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

50

60

70

80

90

100

110

120

 م شر تداول الزراعة والصناعات الغذائية نادك

 المصدر: تداول

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 العائد على المبيعات المبيعات

 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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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخل )مليون ريال(

  6.3452  636351  61.353  614653  336753 إجمالي االيرادات 

  311653  36.353  363356  336157  314353 تكلفة المبيعات 

  27257  24353  22756  2356.  6.53. المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

(651) مخصصات، صافي   157  3353  3353  3356  

  3451.  37354  32152  .14.5  11152 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%3451 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  3753%  3352%  6151%  615.%  

  16651  11653  .62.5  66457  61153 االستهالكات واإلطفاءات

  33.51  37651  33.53  33457  31156 الربح التشغيلي 

(1.53) صافى مصاريف التمويل   (145.)  (3.54)  (.353)  (.753)  

  156  156  151  154  653 دخل االستثمار

(151)  257 أخرى  (152)  154  356  

  .3145  36356  33353  31453  31351 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  453  254  454  154  157 الزكاة والضريبة 

  31153  36653  33351  31456  31156 صافى الدخل 

%56. العائد على المبيعات   .56%  251%  .53%  .56%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  31756  31356  31356  4252  1351 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  13457  13453  16356  63.53  64357 ذمم مدينة

  6.53.  1153.  1152.  34.56  33451 المخزون 

  4153  .465  4652  7652  4352 أخرى 

  3.16353  33752  33.52  36357  73154 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  6.2.353  351...6  6.36151  6.13356  3.7.153 صافى الموجودات الثابتة  وموجودات حيوية

  13353  13356  14154  .3645  64453 مشروعات تحت التنفيذ

  3353  1753  1251  6451  6253 أخرى

  1.13352  .6.3335  6.71153  6.33351  6.3.357 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  .3.1435  1.33153  1.76.54  1.36757  .6.33.5 إجمالي الموجودات 

            

  351..  37153  4151.  41254  .2265 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  31353  12753  13153  62753  63653 ذمم دائنة 

  37356  34257  .3415  36751  31657 أخرى 

  3.31153  6.51..3  3.17153  3.31153  3.11453 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  3.66354  47153  .3.6365  3.652  43151 دين طويل األجل

  373532  3.4512  313544  333534  3.533 مطلوبات غير جارية 

  1357..3  3.33454  .3.1235  3.6.753  3.3.653 حقوق المساهمين 

  .3.1435  1.33153  1.76.54  1.36757  .6.33.5 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة التدفقات النقدية

  33353  34751  1352.  1.151  36451 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(3351)  33353  52..6  11.54 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (6454)  

(31353) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (.4153)  (.3356)  (17152)  (32156)  

(351) التغير في النقد  1452  6352  151  351  

  31756  31356  31356  4252  1351 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية5ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة5 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F5متوقعة : 

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

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 5 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط5/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %315القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %315القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %315القيمة 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 المالية5

 

 البالد المالية
 

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

 3777 – 611 – 33 – 322+ اإلدارة العامة:

 1113 – 332 – 711 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 6280 – 290 – 33 – 322+  هاتف:
 
 

 

 

 

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

 6250 – 290 – 33 – 322+  هاتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 33 – 322+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 33 – 322+  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

 5عن 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 

  5المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري5

 5يعتبر 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 مستقبال5 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 5االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير5

 

 17311–14تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

