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 تقليص   التصنيف

 08087  السعر المستهدف

 91.87  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   (12.8%) 
 
 

الشركة عن معلومات    

 91.87  لاير السعر

5 مليون لاير القيمة السوقية ,5 122 

 066 مليون عدد األسهم

اسبوع 25األعلى لمدة   5065  لاير 

اسبوع 25األدنى لمدة   06  لاير 

العام بدايةاألداء منذ   % 19.7 

شهر 25ربحية السهم  5662  لاير   

بيتامعامل     5566  

 2015 يوليو 50 السعر في*

الرئيسين المالك   

 %5065 شركة مجموعة صافوال

 %2.66 األمير سلطان بن محمد 

محمد العمرانشركة عمران   566% 

 5500 يوليو 50السعر في * 

 (200 اساس )على السهم أداء
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بأرباح صافية  03/30/5302 المالية التقديرية للفترة المنتهية في أعلنت شركة المراعي النتائج 

عن أرباح العام الماضي  %55350بلغ  بارتفاعلاير  3300مليون لاير و ربحية السهم  20335بلغت 

 نمو و ذلك إلستمرار لاير 3325 مليون لاير و ربحية السهم 50030حيث كانت األرباح الصافية 

  3و قطاع األلبان و العصائر قطاع الدواجن مبيعات

   عن نفس الربع المماثل من العام  ارتفاعلاير ب مليار 1,833ربح إجمالي بلغ  الثانيققت شركة المراعي في الربع ح

حيث  %82.71بنسبة  بارتفاعلاير و عن الربع السابق مليار  1,141.8حيث كانت األرباح  %87.03الماضي بنسبة 

 إلىباإلضافة من ربع إلى ربع  األغذيةلاير و هذا يعود للطبيعة الموسمية لصناعة  مليار 1,117.8كانت األرباح 

و لكن يلحظ تقلص التذبذب بفضل زيادة تنوع المنتجات , و كانت أرباح شهر رمضان  من تحسن الطلب و دخول جزء

 .لاير مليار 1871.1الشركة اإلجمالية قريبة من توقعاتنا التي كانت 

 

 مليون لاير بارتفاع عن نفس الربع المماثل من  783.0بلغت أرباحا تشغيليه  الثانيققت شركة المراعي في الربع ح

ن ع بارتفاع,و الكفاءة التشغيلية  الرتفاعمليون لاير , وذلك  217حيث كانت األرباح  %88.03العام الماضي بنسبة 

 273 أن تكون األرباح التشغيلية مليون لاير، حيث كنا نتوقع 803.1حيث كانت األرباح  %73.18الربع السابق بنسبة 

 .مليون لاير

 

  مليون لاير بارتفاع عن نفس الربع المماثل من العام  287.4بلغت أرباحا صافية  الثانيحققت شركة المراعي في الربع

حيث  %08.72عن الربع السابق بنسبة بارتفاع  و مليون لاير 488.8حيث كانت األرباح %88.41الماضي بنسبة 

يكون صافي حيث كنا نتوقع أن  %2.3بنسبة  مليون لاير , و كانت النتائج قريبة عن توقعاتنا 877.2كانت األرباح 

 مليون لاير. 411 الربح

 

 لحليب ا منتجات جديدة مثل الدواجن و من خاللتسير المشاريع التوسعية بشكل ناجح وذلك بنمو المبيعات  :اإلستنتاج

طويل االمد و العصائر و نتوقع تحسن قطاع الدواجن بشكل نسبي خالل هذا العام وتقلص خسائر هذا النشاط ليتحول 

لاير،  37.70تدريجيا الى أرباح وبالتالي سوف ينعكس على هامش األرباح مستقبال. نرى القيمة العادلة للسهم هي عند 

و تكلفة رأس مال  %8.8على نموذج التدفقات النقدية المخصومة و معدل نمو قمنا بإحتساب القيمة العادلة للسهم بناء 

3.2%. 

 

 

 والتوقعات النتائج ملخص
 

 السنة المنتهيه في ديسمبر )مليون( 2013 2014 متوقع 5802 متوقع 6102

 إيرادات 11,219.0 12,605.0 14,499.8 16,701.2

 الربح اإلجمالي  3,962.7 4,535.0 5,292.7 6,096.8

 الربح التشغيلي 1,796.6 1,950.1 2,154.0 2,465.4

 صافي الربح 1,502.2 1,674.3 1,864.6 2,180.4

 ربحية السهم 2.5 2.7 3.2 3.6

 المصدر:نتائج الشركة و تقديرات االستثمار كابيتال      

 

 
 الربعية النتائج ملخص

 
 الثانيالربع 

5802 
نسبة التغير 
من العام 
 الماضي

 الثانيالربع 

5802 
نسبة التغير 
 من المتوقع

 الثانيالربع 

 5802متوقع 
السنة المنتهيه في ديسمبر 

 )مليون(

 إيرادات 5.777,2 3.6% 3,649.5 22.0% 3,286.5

 الربح اإلجمالي  1,507.2 2.7% 2.533,0 50.7% 2.2,7.5

 الربح التشغيلي 267.7 22,2% 653.7 55.7% 226.0

 صافي الربح 73.7, 6,0% ,.250 %,.55 55.3,

كابيتال االستثمار تقديرات نتائج الشركة والمصدر:    

80

90

100

110

120

130

140

150

Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15

المراعي مؤشر السوق السعودي

mailto:malsudairi@alistithmarcapital.com
mailto:mghalbi@alistithmarcapital.com


 

 

Page 2 of 2 الزراعة والصناعات الغذائية | المراعي 

5 July 2015 5500 الثانيعليق على نتائج الربع ت | المراعي  

المسؤولية إخالء  

معده  وهي, في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية( االستثمار كابيتال) أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة  هذه الوثيقة

ة طريقة، دون موافقلالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 

البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لألخرين  استالم ومراجعة وثيقة .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

كما , يتالتثمار كابعن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلومات من قبل شركة االس

ه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك أن المعلومات واألراء الوارده في هذ

و صريحة أ)أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي ضمانات , األوراق المالية أو االستثمارات

كما أن شركة االستثمار كابيتال ال تقر بأن المعلومات التي , أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة (ضمنية

يجب  ,في المستقبل إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء, تتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطاء أو مناسبة ألي غرض معين

 يمة تلك األوراقعلى المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن األسعار أو ق

وبناء , نةلثمن، أو الربح الناتج من استثمارات معيأن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو ا, المالية واالستثمارات قد ترتفع أو تنخفض

االستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسواق المالية , عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال

ليس المقصود من هذه الوثيقة تقديم المشورة في مجال االستثمارات , ي أي وقتوعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع ف

لى يجب ع, الشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة

خرى االستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أ مالئمةيبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية أو مدى المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضر

لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب في االستثمار فيها، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام , التي ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثيقة

نسخة من الشروط واألحكام لجميع الصناديق  متاح على الموقع , ا بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدفالصناديق ذات الصلة وتقرأه

إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو , اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال

قابلة  هذه الوثيقة والتوصيات الواردة بها غير, أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقةتبعية 

وجهه أو معدة الوثيقة ليست م إن هذه, شركة االستثمار كابيتال ال تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة, للتغيير دون إشعار مسبق

ع أو ن هذا التوزيللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية والية قضائية أخرى، يكو

خيص من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترالنشر أو التوافر أو االستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أي 

 ,ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السهم تصنيف                                                                                      

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
خالل اإلثنى عشر شهر  %50عائد السهم أعلى من أن يكون مجموع 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %20و  %50أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %02و سالب  %20السهم مابين أن يكون مجموع عائد 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %05و سالب  %20 سالب مجموع عائد السهم سلبيا ما بينأن يكون 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %50أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

 

 37-11156اإلستثمار كابيتال هى شركة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 

 2020552772س.ت  مليون لاير سعودي 520برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل وقدره  مساهمة مقفلةشركة سعودية 

 المملكة العربية السعودية 22,25الرياض  6333ص.ب. 


