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مليون ريال وبما يفوق توقعاتنا  1254الثاني بلغ  الربعنادك ربحا صافيا في  حققت شركة

% عن نفس الفترة من العام 52512مليون ريال، وبذلك نمت أرباح الشركة بـ   15البالغة 

% عن أرباح الربع األول 11543مليون ريال، كما قفزت األرباح  52الماضي والتي بلغت 

مليون ريال، من جهة أخري بلغت أرباح النصف األول  52542والتي بلغت   5142من العام 

 %42545مليون لنفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغ  2552مليون ريال مقابل  2451

% عن الربع السابق، 52514% مقارنة مع الربع المماثل و 4.54  بـارتفعت مبيعات الشركة 

أرجعت الشركة ارتفاع أرباحها %، وقد 42541كما زادت خالل الستة أشهر األولى بنسبة 

خالل الربع الثاني والستة أشهر مقارنة بذات الفترتين من العام الماضي إلى ارتفاع 

المبيعات وتحسن مجمل الربح ، وساهم في نمو المبيعات دخول جانب كبير من مبيعات 

شهر رمضان خالل الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع العام السابق5 بينما أرجعت 

الشركة االرتفاع مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع المبيعات خصوصا مع دخول رمضان 

وفصل الصيف وتأثر الشركة بالعوامل الموسمية التي تتأثر باختالف مواسم الزراعة 

 والحصاد واألنماط االستهالكية لمنتجات األلبان والتصنيع الغذائي5

مليون ريال5 ونما  .52552% خالل الربع الثاني إلى 51522ارتفع إجمالي الربح بنسبة 

مليون ريال، وأرجعت الشركة ارتفاع إجمالي  1.5.5% مسجاًل 11551الربح التشغيلي 

% ونمو 4453الربح والربح التشغيلي إلى ارتفاع مبيعات األلبان والتصنيع الغذائي بنسبة 

% على الرغم من زيادة في اجمالي مصاريف البيع 2151مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 

 5%.4% والمصاريف العمومية واإلدارية بـ 4154والتوزيع بنسبة 

% على 12522% و 5254وارتفع إجمالي الربح والربح التشغيلي مقارنة بالربع السابق بـ 

% وزيادة المبيعات الزراعية بـ 4251التوالي لزيادة مبيعات األلبان والتصنيع الغذائي بـ 

مليون ريال،  12152% إلى 54255 كما زاد إجمالي الربح خالل النصف األول بـ 1.55%

النمو في البندين و يرجع مليون ريال5  22531% إلى 52523وارتفع الربح التشغيلي بـ 

% ونمو مبيعات القطاع الزراعي 54.إلى زيادة مبيعات قطاع األلبان والتصنيع الغذائي بـ 

% والمصاريف العمومية 4552% على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع 2153بـ 

 5%4255واإلدارية بـ 

 التقييم والتوصية

حققت الشركة نمو أرباح جيد تجاوز توقعاتنا5 وجاء االرتفاع بدعم من نمو المبيعات 

وانخفاض تكلفة المبيعات قمنا بتغيير توقعاتنا لمعدالت النمو في بعض األنشطة في 

ريال 5  1155ضوء التوسعات المخطط لها ولذلك رفعنا القيمة العادلة للسهم إلى 

 والتوصية بالحياد 5
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 حياد التوصية

 11551 القيمة العادلة )ريال(
  12511 )ريال( 5142يوليو  41السعر كما في 

 -254% العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.6010 رمز تداول

 45.40 أسبوع )ريال( 25أعلى سعر لـ 

 22.00 أسبوع )ريال( 25أدنى سعر لـ 

 19.7% التغير من أول العام

 673 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لـ 

 2,618 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 698 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 77 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 20.00% صندوق االستثمارات العامة

 8.33% عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 6.11% شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير5

 2013A 2014A 2015E 2016F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 10.10 11.06 11.67 12.48 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والزكاة واالهالك

 1.83 1.99 2.11 2.16 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 22.60 24.88 26.35 28.21 مضاعف الربحية 

 %1.4 %1.4 %1.2 %0.0 العائد على التوزيع 

 1.97 2.10 2.23 2.43 مضاعف القيمة الدفترية 

 1.15 1.24 1.35 1.46 السعر / المبيعات 

 0.86 1.06 0.84 0.83 النسبة الجارية لألصول 

 %8.3 %8.9 %7.5 %11.6 نمو االيرادات 
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 النمو 1H 2014 1H 2015 قائمة الدخل )مليون ريال(

%4254  7.229,7  7.950,1 إجمالى االيرادات   

%4152  21152  22254 تكلفة المبيعات   

%4155  .1245  14.52 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع  

%2253  151  552 المخصصات   

%4.54  273,1  710,1 الربح قبل الفائدة واالهالك واالستهالك والضرائب   

%.425 هامش الربح قبل الفائدة واالهالك واالستهالك والضرائب   4352%  152%  

%4151  45351 44151 االهالكات واالستهالكات   

%5253  70,1  00,9 الربح التشغيلي   

(4253) صافى دخل الفائدة   (5555)  4253%  

(153)  552 أخرى   -45251%  

%5153  03,0  52,0 الربح قبل الزكاة والضريبة   

%435.51  552  154 الزكاة والضريبة   

%4254  07,2  52,7 صافى الدخل   

%251 العائد على المبيعات   251%  152%  

    

 النمو 1H 2014 1H 2015 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

%41.51  41152  2.51 النقدية وما في حكمها   

%4155  11255  .1.25 ذمم مدينة   

%253-  13552  21452 المخزون   

%4.51  1.53  1453 أخرى   

%51.  7.793,2  7.997,2 إجمالي األصول قصيرة األجل   

       

%4353  4.54..4  4.21451 صافى الموجودات الثابتة   

%1152  24.51  .1235 مشروعات تحت التنفيذ  

%.445  51154  51255 أصول حيوية بالصافي   

%151-  5155  5152 أخرى   

%4.53  2.007,3  2.217,9 إجمالي الموجودات طويلة األجل   

%4252  3.101,0  3.250,2 إجمالي الموجودات   

       

%4.52-  23153  21252 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل   

%152  12153  11.52 ذمم دائنة   

%5352  1.51  1152 مصروفات مستحقة   

%153-  .525  5354 أخرى   

%4451-  7.901,1  7.231,2 مطلوبات قصيرة األجل   

       

%2451  4.52252  31.55 دين طويل األجل  

%.425  45252  41251 مطلوبات غير جارية   

%252  7.271,5  7.291,5 حقوق المساهمين   

%4252  3.101,0  3.250,2 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   

    

 النمو 1H 2014 1H 2015 قائمة التدفقات النقدية

%5251  .4425  155. التدفقات النقدية التشغيلية   

(15554)  41.52 التدفقات النقدية التمويلية   -11451%  

(51552) التدفقات النقدية االستثمارية   53154  -51152%  

%45255  .235  1151 التغير في النقدية   

%41.51  41152  2.51 النقد وما في حكمه في نهاية العام   

 *حسب البيانات المتاحة

 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
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 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة الدخل )مليون ريال(

 2,443.1 2,256.1 2,072.4 1,928.1  1,727.47 إجمالي االيرادات 

 1,332.7 1,238.0 1,123.8 1,071.1  947.36 تكلفة المبيعات 

 663.6 607.3 569.2 525.4  463.95 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 4.4 4.1 3.8 2.0-  9.50 المخصصات

 442.3 406.7 375.5 333.6  306.66 الربح قبل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 %18.1 %18.0 %18.1 %17.3 %17.8 هامش الربح قبل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 266.8 246.4 227.8 203.4 184.4 االستهالكات واإلطفاءات

 175.6 160.3 147.8 130.2 122.2 الربح التشغيلي 

 47.4- 43.4- 37.5- 35.9- 27.2- صافى مصاريف التمويل 

 0.4 0.6 0.7 2.9 2.5 دخل االستثمار

 1.9- 1.5- 3.0- 6.8 11.4 أخرى

 126.8 116.0 107.9 104.0 108.9 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 1.8 2.5 0.7 3.8 13.3 الزكاة والضريبة 

 125.0 113.5 107.2 100.2 95.7 صافى الدخل القابل للتوزيع

 %5.1 %5.0 %5.2 %5.2 %5.5 العائد على المبيعات 

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  90.3  180.6  76.6  39.0  40.3 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  366.8  365.3  295.4  279.8  254.8 ذمم مدينة 

  549.4  519.4  475.2  447.3  319.6 المخزون 

  106.1  100.0  82.6  74.6  85.8 أخرى 

  1,112.6  1,165.3  929.8  840.7  700.6 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  2,329.2  2,195.8  2,044.2  1,850.9  1,683.2 صافى الموجودات الثابتة وأصول حيوية 

  318.2  369.9  427.5  277.1  198.4 مشروعات تحت التنفيذ 

  35.7  32.3  27.3  26.9  30.3 أخرى

  2,683.1  2,598.1  2,499.0  2,154.8  1,911.9 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  3,795.7  3,763.4  3,428.8  2,995.5  2,612.4 إجمالي الموجودات 

            

  844.0  691.3  706.7  662.5  417.0 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  307.2  270.2  268.4  212.1  248.7 ذمم دائنة 

  30.7  28.4  18.6  27.4  25.1 مصروفات مستحقة

  118.6  114.0  109.4  105.4  102.2 أخرى 

  1,300.5  1,103.8  1,103.1  1,007.4  793.1 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  916.4  1,188.5  952.6  740.3  650.5 دين طويل األجل

  156.38  134.45  114.17  95.44  85.91 مطلوبات غير جارية 

  1,422.3  1,336.7  1,258.9  1,152.4  1,082.9 حقوق المساهمين 

  3,795.7  3,763.4  3,428.8  2,995.5  2,612.4 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة التدفقات النقدية

 467 308 391 163 339 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 206- 141 218 270 60 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 351- 345- 571- 434- 387- التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 90- 104 38 1- 13 التغير في النقد

 90 181 77 39 40 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 : 
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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

 شهر5 45-.%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  41القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر5 45-.%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية 41القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 5 45-.% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  41القيمة 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:

 222. – 511 – 44 – 22.+ اإلدارة العامة:

 1114 – 442 – 211 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 231. – 511 – 44 – 22.+  هاتف:
 
 

 

 
 

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

 2.5. – 511 – 44 – 22.+  هاتف:

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

 

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

 211. – 511 – 44 – 22.+  هاتف:

 

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

 230. – 511 – 44 – 22.+  هاتف:
 

 

 إخالء المسؤولية

ماليـة 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 مسؤولية 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 مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل 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

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

