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 المراعي
2014 الثانيتعليق على نتائج الربع   

 محايد   التصنيف

 76.0  السعر المستھدف

 71.0  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   7.0%  
 

 

الشركة عن معلومات    

 71.0  لایر السعر

 42,444 مليون لایر القيمة السوقية

 600 مليون عدد ا�سھم

اسبوع 52ا�على لمدة   74.0  لایر 

اسبوع 52ا�دنى لمدة   49.3  لایر 

العام بدايةا�داء منذ   % 35.2 

شھر 12ربحية السھم   2.6  لایر 

بيتامعامل     0.5 

 2014 يوليو 21 السعر في*

الرئيسين الم!ك   

 %36.5 شركة مجموعة صافو0

 %28.6 ا�مير سلطان بن محمد 

العمرانشركة عمران محمد   5.7% 

 2014 يوليو 21السعر في * 

  )100 اساس (على السھم أداء
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, و التي 30/6/2014أعلنت شركة المراعي النتائج المالية ا�ولية التقديرية للفترة المنتھية في   
 431% عن توقعاتنا حيث كانت 0.5مليون 3 باخت�ف  433.3أظھرت عن أرباح فصلية 

و التي  عن نفس الربع من العام الماضي %14.4مليون 3 و ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 
عن توقعاتنا للمبيعات  يفارقمليون 3 و  2873مليون 3 حيث كانت  3286.5 لىا وصلت
و لكن الشركة تجاوزت  مليون 3 3173أن تصل مبيعاتھا إلى  نتوقع كنا% حيث 3.5بنسبة 
  توقعنا.

عن  %1.5مليون لایر و ذلك باخت�ف  1138.4 في الربح ا�جمالي للربع الثانيحققت شركة شركة المراعي    �
% حيث كانت 10.1مليون و قد ارتفعت عن أرباح نفس الربع من العام الماضي بنسبة  1121توقعاتنا والتي كانت 

% و ھذا يعود للعامل الموسمي 24.9بنسبة  ارتفعتمليون لایر و عن الربع الماضي فقد كانت النتائج قد  1034
 .مليون لایر 911.4 ا�ولالربع  الربح ا�جمالي في كانحيث 

  

  

 مليون لایر و 501% عن توقعاتنا حيث كانت 1.3مليون لایر بفارق  507.5 الثانيبلغ الربح التشغيلي للربع  �
  مليون لایر. 483% لنفس الفتره من العام الماضي حيث كانت 5.1بارتفاع 

 

  

مليون لایر  431 ا�رباحكنا نتوقع ان تبلغ % عن توقعاتنا حيث  0.5مليون لایر باخت�ف  433.3صافي الربح بلغ  �
عن الربع السابق  وارتفاعمليون لایر  398% حيث كانت 8.9عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة  بارتفاعو 

 مليون لایر و ھذا يعود لطبيعة الموسمية للقطاع الزراعي. 273.6% حيث كانت 58.4بنسبة 

  
استمرارية النمو والتنوع في المنتجات المدعومة بالتزايد السكاني تظل ھي الدافع ا�ساسي لنمو المبيعات ا�ستنتاج:  �

في شركة المراعي مع ا�نتشار الجغرافي والدخول في اسواق جديدة قد نتج عن ذلك الزيادة في المصاريف 
ا باحتساب القيمة العادلة للسھم عبر نموذج لایر , قمن 76ھي عند  المراعينرى القيمة العادلة لشركة التشغيلية. 

  % 10% و متوسط تكلفة رأس مال 3التدفقات النقدية المخصومة و معدل نمو 

 

  

  
 الربعية النتائج ملخص

2,873.0 14.4% 3,286.5 -3.5% 3,173.0 إيرادات

1,034.0 10.1% 1,138.4 -1.5% 1,121.0 الربح ا�جمالي

483.0 5.1% 507.5 -1.3% 501.0 الربح التشغيلي

398.0 8.9% 433.3 -0.5% 431.0 صافي الربح
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المسؤولية إخ(ء  

وھي معده . في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية) ا�ستثمار كابيتال( أعدت من قبل شركة اgستثمار لfوراق المالية والوساطة  ھذه الوثيقة

قة، دون موافقة طريل�ستخدام العام لعم�ء شركة ا�ستثمار كابيتال و� يجوز إعادة توزيعھا أو إعادة إرسالھا أو نشرھا، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 
است�م ومراجعة وثيقة البحث ھذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اgفصاح لfخرين  .خطية صريحة من شركة ا�ستثمار كابيتال

. مات من قبل شركة ا�ستثمار كابيتالعن المحتويات واqراء، واqستنتاجات أو المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل ھذه المعلو

مارية أخرى متعلقة كما أن المعلومات واqراء الوارده في ھذه الوثيقة � تشكل عرضاً و� تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استث
ومات التي تم جمعھا من مصادر موثوق بھا و� نقدم أي ضمانات أعدت ھذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعل. بتلك اqوراق المالية أو ا�ستثمارات

كما أن شركة ا�ستثمار كابيتال � تقر بأن . أو وعود و� نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة) صريحة أو ضمنية(

إن اqداء السابق ليس بالضرورة دلي�ً على اqداء في . ء أو مناسبة qي غرض معينالمعلومات التي تتضمنھا ھذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من اqخطا

أو يجب على المستثمرين م�حظة أن الربح المتحقق من ھذه اqوراق المالية أو غيرھا من ا�ستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن اqسعار . المستقبل

أن التقلبات في أسعار الصرف لھا آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من . ترتفع أو تنخفضقيمة تلك اqوراق المالية وا�ستثمارات قد 

ا�ستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة . وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أص�. استثمارات معينة

ليس المقصود من ھذه الوثيقة تقديم . لمالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة ا�ستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقتبا�ستثمار في اqسواق ا

خص معين قد المشورة في مجال ا�ستثمارات الشخصية qنھا � تأخذ في ا�عتبار اqھداف ا�ستثمارية أو الوضع المالي أو ا�حتياجات المحددة qي ش
ا�ستثمار في أوراق  م�ئمةيجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن ا�ستراتيجيات ا�ستثمارية أو مدى . م ھذه الوثيقةيستل

في ا�ستثمار فيھا، يرجى  لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب. مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتھا أو اوصت بھا ھذه الوثيقة

نسخة من الشروط واqحكام لجميع . الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأھا بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستھدف

ع الشركات التابعة لھا وموظفيھا، ليست إن شركة ا�ستثمار كابيتال جنبا إلى جنب م. الصناديق  متاح على الموقع اgلكتروني لشركة ا�ستثمار كابيتال

ھذه الوثيقة . يقةمسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو اqضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في ھذه الوث

. ل � تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في ھذه الوثيقةشركة ا�ستثمار كابيتا. والتوصيات الواردة بھا غير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

بلد أو أية  إن ھذه الوثيقة ليست موجھه أو معدة للتوزيع أو �ستخدامھا من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو
فر أو ا�ستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة ا�ستثمار كابيتال أو أي من فروعھا القيام و�ية قضائية أخرى، يكون ھذا التوزيع أو النشر أو التوا

  .بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السھم تصنيف                                                                                      

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 
 التصنيف

    

 شراء
% خ�ل اFثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
% خ�ل اFثنى عشر 10% و 20أن يكون مجموع عائد السھم ما بين 

 شھر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خ�ل اFثنى  %10% و سالب 10السھم مابين أن يكون مجموع عائد 

 عشر شھر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
% 20% و سالب 10 سالب أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا ما بين

 خ�ل اFثنى عشر شھر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
% خ�ل اFثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  
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