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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 نادك

استمر التراجع في أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( خالل الربع الثاني من 

مليون ريال في  6.52مليون ريال مقابل  72العام الحالي حيث سجلت ربحًأ صافيًا قدره 

%، على النقيض ارتفعت األرباح الصافية بنسبة 72بانخفاض  7112الربع الثاني من عام 

مليون ريال، وبذلك تراجعت أرباح الشركة  856% عن الربع األول والذى بلغت أرباحه 894

 مليون ريال5 61% خالل النصف األول من العام الحالي لتسجل 89بنسبة 

% عن 958وتجدر اإلشارة إلى أن مبيعات الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بنسبة 

الربع المقابل بسبب التراجع في مبيعات السوق بصفة عامة، وانخفضت مبيعات قطاع 

%5 كما تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 258االلبان والتصنيع الغذائي بنسبة 

%5 جدبر بالذكر أن التراجع في .85%, في حين لم تتراجع تكلفة اإلنتاج سوى بنسبة 7454

أرباح الشركة جاء رغم تضمن نتائج الربع الثاني من العام الحالي المكسب الرأسمالي من 

مليون ريال وفقا لبيان سابق  77بيع حصة نادك في شركة تأصيل الدواجن والمقدر بـ 

 للشركة5

% 7152بالمقارنة مع الربع األول من العام الحالي، فقد ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 

بسبب التغيرات الموسمية المتمثلة في شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة ومواسم 

%5 كما زادت 1.51الحصاد  ولهذا فقد زادت مبيعات األلبان والتصنيع الغذائي بنسبة 

%، وتضمنت أرباح الربع الثاني مكسب رأسمالي غير 9757مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 

 متكرر5

وبصفة عامة فقد كشفت نتائج النصف األول 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 الجغرافي، وبشكل خاص فقد 

% جراء تراجع مبيعات قطاع األلبان والتصنيع الغذائي 252انخفضت مبيعات الشركة 

% لتوقف زراعة ومبيعات .785% وانخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 527.بنسبة 

القمح وانخفاض مبيعات المحاصيل األخرى5 بينما لم يصاحب ذلك تراجعًا مماثال في 

 %16525% فانخفض مجمل الربح بنسبة .652تكلفة المبيعات والتي تراجعت بنسبة 

% 252بناءًا على ما سبق، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي خالل الربع الثاني إلى 

% في الربع المقابل من العام السابق بينما ارتفع عن المستوى المسجل في 451مقابل 

% .25%، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي خالل النصف األول  51.الربع األول البالغ  

 % في النصف األول من العام الماضي45مقابل 

 14جاءت أرباح الربع الثاني من العام الحالي أعلى من توقعنا بتحقيق ربحًا صافيًا قدره 

مليون ريال ونعتقد أن قرار إعادة البدالت للعاملين بالدولة انعكس ايجابيا على الطلب 

على منتجات الشركة خاصة األجبان والعصائر، لكن من جهة أخرى فإن الرسوم الجديدة 

على العمالة الوافدة ومرافقيهم فضال عن توقعات رفع أسعار الطاقة ومستلزمات 

االنتاج ستفرض تحديات مهمة للشركة خالل الفترة المقبلة مع األخذ في االعتبار ارتفاع 

المنافسة في السوق والظروف االقتصادية غير المواتية5 نحتفظ بتقييمنا السابق لسهم 

 ريال للسهم5 7258الشركة  عند 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA5Hindawy@albilad-capital5com 

 

 للتواصل مع ادارة االبحاث :

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital5com 

 حياد التوصية

 72581 القيمة العادلة )ريال(
 .7459 )ريال( 7112أغسطس  1السعر كما في 

 %58.- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 21115SE رمز تداول

 62571 أسبوع )ريال( 7.أعلى سعر لـ 

 125.1 أسبوع )ريال( 7.أدنى سعر لـ 

 71% التغير من أول العام

 8.. أشهر )ألف سهم( 6متوسط حجم التداول لـ 

 7,8.7 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2.8 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 48521 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %7151 صندوق االستثمارات العامة

 %4566 عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 %..5. شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

 %579. عبدالعزيز محمد عبدالله العثمان

 7118A 711.A 7112A 7112E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 4586 2528 4514 11512 التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 1542 1522 1528 1548 قيمه المنشأة /االيرادات

 64594 76512 125.1 71529 مضاعف الربحية

%.15 عائد األرباح  152%  151%  151%  

 15.2 1526 1521 1548 مضاعف القيمة الدفترية

 1518 1511 1511 1517 مضاعف االيرادات

 1529 .152 1597 1548 نسبة رأس المال العامل

%.25 نمو االيرادات  1758%  -158%  -1151%  

 1521 1514 1522 1572 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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 *7116A 7118A 711.A 7112A 7112E قائمة الدخل )مليون ريال(

  7,18152  .7,7925  7,67452  7,12758  1,97451 مبيعات 

  1,17856  1,19658  1,14754  1,17654  1,12151 تكلفة المبيعات 

نسبة تكلفة المبيعات  للمبيعات   ..52%  .857%  .154%  8252%  .157%  

  4251.  26.51  .2185  .285.  1258. المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   

  

7254%  7252%  6152%  6751%  7452%  

(154)  752 إيرادات أخرى  7951  175.  7152  

 8.751 .8415 82156 62657 68657 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%1254 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  1451%  1954%  7159%  7751%  

  614  612  722  774  716 االستهالك واإلطفاء

  16851  12658  19854  .18.5  16954 الربح التشغيلي 

هامش الربح التشغيلي   256%  251%  458%  252%  252%  

(6.59) صافى مصروفات التمويل   (625.)  (8.52)  (2258)  (2151)  

  2851  11251  18951  11259  11851 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  858  54.  252  152  654 الزكاة والضريبة 

  952.  11157  18156  11257  11157 صافى الدخل 

%57. العائد على المبيعات   .57%  251%  858%  759%  

      

 7116A 7118A 711.A 7112A 7112E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  754.  958.  11157  2252  6951 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  7.257  79259  67157  79.58  72954 ذمم مدينة

  1.58.  2459.  1152.  82.57  88256 المخزون 

  451.  2.56  2752  4752  2852 أخرى 

  42752  1,11152  99.52  97954  48152 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  7,89151  7759.,7  7,87156  7,18857  1,4.159 صافى الموجودات الثابتة  وموجودات حيوية

  62258  87251  62652  .8725  72251 مشروعات تحت التنفيذ

  8859  152.  6251  7256  7259 أخرى

  7,91756  6,11154  7,46151  7,89951  7,1.854 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  6,24859  8,11158  6,47.52  6,87454  .7,99.5 إجمالي الموجودات 

            

  22657  24458  2151.  21252  .2275 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  88.51  82252  68158  72458  71751 ذمم دائنة 

  1.651  12652  .1265  17451  16754 أخرى 

  1,72156  1,67452  1,14659  1,11651  1,11258 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  44656  .1,1175  .1,7875  9.752  28156 دين طويل األجل

  5.4..1  188598  168522  118512  9.588 مطلوبات غير جارية 

  1,84852  1,87.57  .1,6285  1,7.459  1,1.758 حقوق المساهمين 

  6,24859  8,11158  6,47.52  6,87454  .7,99.5 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7116A 7118A 711.A 7112A 7112E قائمة التدفقات النقدية

  .8225  .785.  1657.  6.651  17256 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(.225)  17159  52..7  61.52 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (78852)  

(86858) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (.2159)  (21152)  (89454)  (7795.)  

(156) التغير في النقد  6252  7852  (8152)  (252)  

  754.  958.  11157  2252  6951 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

 %115القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %115القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %115القيمة 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-capital5com البريد االلكتروني:

 9444 – 716 – 11 – 922+ اإلدارة العامة:

 1111 – 112 – 411 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 2741 – 791 – 11 – 922+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 27.9 – 791 – 11 – 922+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital5com البريد اإللكتروني:

 27.1 – 791 – 11 – 922+  هاتف:

 capital5com/research-www5albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 2761 – 791 – 11 – 922+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 27.2 – 791 – 11 – 922+  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

 

 14111–62تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

