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ت وفا  ءجاا واليت 1122عن نتاجئ أ عامل الربع ال ول لعام  (اندك)الرشكة الوطنية للتمنية الزراعية  أ علنت

مليون رايل خالل الربع  .1.62مليون رايل6 حيث أ علنت الرشكة عن صايف رحب  1.62توقعاتنا املقدرة با 

% وماقاارناة ماع 26.2ابرتفاع  1127مليون رايل للربع املامثل من عام  17622ال ول مقارنة مع صايف رحب 

%6 وأ ظهرت النتاجئ ارتفاع مبيعات الرشكاة با 716.2مليون رايل للربع الساب  ابرتفاع  11611صايف رحب 

 % عن الربع الساب 262.6وابرتفاع  1127% مقارنة مع الربع املامثل من عام 21672

والارباع الساابا  ا    1127أ رجعت الرشكة ارتفاع أ رابهحا خالل الربع ال ول مقارنة ابلربع املامثل من عاام 

يارادات ال رار   ارتفاع مبيعات الرشكة واخنفاض نس بة تلكفة املبيعات واخنفاض خمصص الزاكة وارتفاع ال 

أ تت الزايدة يف ال رابح عىل الرمغ من زايدة مصاريف البيع والاتاوزياع واملصاارياف الاعا اوماياة 6 و للرشكة

 وال دارية للرشكة وزايدة تلكفة المتويل6

والرباع  1127% مقارنة مع الربع املامثل من العام 22627% و22622ارتفع اجاميل الرحب خالل الربع ال ول با 

% 2مليون رايل6 فامي ارتفع الرحب التشغييل خالل الربع ال ول باا  112602الساب  عىل التوايل ليصل ا   

مالاياون  7.661والربع الساب  عىل التوايل ليصل ا    1127% مقارنة مع الربع املامثل من العام 116.2و

 رايل6

% خالل 72627% خالل الربع ال ول من العام اجلاري مقارنة با 7260ارتفع هامش اجاميل الرحب ليصل ا   
% 660.ذات الفرتة من العام املايض6 بيامن اخنفض الك من هامش الرحب التشغييل وهامش صاىف الرحب ا   

 6 1127% خالل الربع املامثل من عام 2621% و2622% مقارنة با 760و

 أ برز املس تجدات

بريل اجلاري وزعت رشكة اندك أ رابح نقدية عىل املسامهني للعام املايل  رايل للساها   162بواقع  1127يف ا 
قرار امجلعية الع ومية لتكل التوزيعات6 وقامت الرشكة أ يضا بزايدة رأ س  ملياون  21ال بقةمة املالواحد بعد ا 

 % أ سه  منحة216مليون رايل عن طري  توزيع  221رايل ليصل ا   

 التقيمي والتوصية

وجاء ارتفااع ال رابح بادم مان مناو  حققت رشكة اندك منو متواضع يف ال رابح ولكنه متواف  مع توقعتنا6

املبيعات واخنفاض تلكفة املبيعات وخمصص الزاكة وارتفاع ال يرادات ال رر  للرشكة6 ذلا نتوقع أ ن تاواصال 

خنفض من تقيةمنا لسه  الرشاكاة الرشكة منو ال رابح بنفس املعدل مقارنة ابلفرتات املامثةل من العام املايض6 و 

 رايل للسه  بناء عىل رفع رأ س املال وزايدة عدد ال سه 6 .106رايل للسه  ا     .716من 

 لل زيد من املعلومات يرىج التصال عىل:
 

 تريك فدع 
 مدير ال حباث واملشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 ال دارة العامة:
 0601 117 22 ..0+هاتف: 
 6727 720 22 ..0+فاكس: 

 271صندوق الربيد 
 22722الرايض 

 
 موقعنا عىل الش بكة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 التوصية
 29.60 القةمة العادةل )رايل(

 35.50 )رايل( 1122أ بريل  11السعر كام يف 

 -16.6% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.6010 رمز تداول

 48.20 أ س بوع )رايل( 21أ عىل سعر لا 

 22.00 أ س بوع )رايل( 21أ دىن سعر لا 

 25.0% التغري من أ ول العام

 1,439 أ شهر )أ لف سه ( 7متوسط جح  التداول لا 

 2,730 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 729 الرمسةل السوقية )مليون دولر(

 77.0 ال سه  املصدرة )مليون سه (

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 20.00% صندوق الاستامثرات العامة

 8.33% عبدهللا عبدالعزيز صاحل الراحجي

 6.11% رشكة أ وقاف سلامين بن عبدالعزيز الراحجي

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديس رب  -هناية العام املايل   
2011 2012 2013 2014 

 11.49 12.28 12.25 12.15 قةمه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والاس هتالك وال طفاء والرضائب والزاكة

 2.08 2.13 2.18 2.32 قةمه املنشأ ة /الايرادات

 25.50 27.29 28.58 29.95 مضاعف الرحبية

 %1.3 %0.0 %2.4 %1.8 عائد ال رابح

 2.17 2.37 2.52 2.57 مضاعف القةمة ادلفرتية

 1.32 1.42 1.58 1.75 مضاعف الايرادات

 0.84 0.83 0.88 0.65 النس بة احلالية

 %7.5 %11.6 %10.9 %7.6 منو الايرادات
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 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(

%01.1  4.484  4.484 ا جام  الايرادات   

-   517.1 تلكفة املبيعات   - 

-   017.5 املرصوفات الع ومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع  - 

-   84.. الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة  - 

%2..0 هامش الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة    -  - 

-  22.1 الاس هتالاكت وال طفاءات  - 

%7.1  .8..  484. الرحب التشغييل   

(...) صاىف مصاريف المتويل    -  - 

الي  بق  دخل الاستامثر   -  - 

-   1.0 أ رر    - 

-   7482 الرحب قبل الزاكة والرضيبة   - 

-   1.0 الزاكة والرضيبة   - 

%2.5 7.87  .748 صايف ادلخل القابل للتوزيع  

%2.0 العائد عىل املبيعات   1.0%  (%0.2) 

 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(
 - -  51.5 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  5.2.. ذمم مدينة 

 - -  120.5 اخملزون 

 - -  07.0 أ رر  

 - -  4.84. ا جاميل ال صول قصرية ال جل 

      

 - -  0.5.0.5 صاىف املوجودات الثابتة 

 - -  00.0. مرشوعات حتت التنفيذ 

    0.5.5 موجودات غري مل وسة

 -   0..5 أ رر 

 - -  .7.0.48 ا جاميل املوجودات طويةل ال جل 

 - -  .00.8.. ا جاميل املوجودات 

      

 - -  715.1 ادلين قرص ال جل واملس تح  من ادلين طويل ال جل 

 - -  ..51. ذمم دائنة 

   الي  بق مرصوفات مس تحقة

    55.2 أ رر 

 - -  87..0.4 مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - -  710.7 دين طويل ال جل

 - -  1..0 مطلوابت غري جارية 

 - -  0.02.84 حقوق املسامهني 

 - -  .00.8.. ا جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  5.0. التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

 - -  ..21 التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية

(..50) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  - - 

 - -  52.5 التغري يف النقد

 - -  51.5 النقد يف هناية الفرتة

 *حسب البيا ا  المتاحة

 الي  بق: ت ير إلى الب و  التي لم يتم  رضها ب ك  م ف   في القوائم المالية لل ركة

  هائية للقوائم المالية.ال    تختلف  ريقة  رض بيا ا  القوائم المالية في التقرير  ن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن ال تأثير من ه ا االختالف  لى ال تيجة
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 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة ادلخل )مليون رايل(

  7.42784  7.80..0  0.27284  0.44282  .0.4428 ا جاميل الايرادات 

  0.055.5  0.170.0  ...02  75.0.  5.1.. تلكفة املبيعات 

  271.5  1..25  155.5  ..1..  02.1. املرصوفات الع ومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  2484.  .8...  4280.  .7.28  .70.8 الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%02.1 هامش الرحب قبل الفائدة وال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   00.0%  07..%  07..%  0..0%  

 ..557 1..51 0.1.0 075.0 0.1.1 الاس هتالاكت وال طفاءات

  .0428  0.487  07787  07484  87.. الرحب التشغييل 

(1.7.) صاىف مصاريف المتويل   (55..)  (57.5)  (.2.0)  (.7.2)  

  1.7  5.0  5.2  5.1  ..5 دخل الاستامثر

(1..)  ..5  00.1  1..  1..0 أ رر    

  .0428  04484  .04.8  .0448  .028 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  1.7  ...  ...0  1..0  ..5 الزاكة والرضيبة 

  04287  04487  482.  .08.  0484 صايف ادلخل القابل للتوزيع

%1.7 العائد عىل املبيعات  2.0%  2.2%  2.5%  2.5%  

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة املركز املايل )مليون رايل(

  75.5  0.1.  ..11  ..57  17.5 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  00.1.  ..575  ..521  5.0.0  511.0 ذمم مدينة 

  172.5  ..117  00.5.  05.0.  00.5. اخملزون 

  5..2  77.7  ..2.  75.5  5.1. أ رر  

  .7.8.  4482.  .2448  4.80.  484.. ا جاميل ال صول قصرية ال جل 

            

  10.0..0  ..0.5.5  ..0.201  71.0..0  0.157.5 صاىف املوجودات الثابتة 

  157.2  577.0  1..00  025.1  5..00 مرشوعات حتت التنفيذ 

  5.2.0  501.1  0..05  011.0  005.7 موجودات غري مل وسة

  ..57  55.0  ..1.  57.1  ..55 أ رر 

  84..7.4  .7.0448  .008..0  82....0  87....0 ا جاميل املوجودات طويةل ال جل 

  .47.8..  484...7  0784..7  4082..7  2484..7 ا جاميل املوجودات 

            

  715.7  555.2  107.1  507.0  520.5 ادلين قرص ال جل واملس تح  من ادلين طويل ال جل 

  1..55  505  7..51  001.5  520.1 ذمم دائنة 

  71.1  ..55  5..5  ..11  12.7 مرصوفات مس تحقة 

  1..2  55.1  51.5  0..2  21.2 أ رر  

  0.04.80  0.44284  80..2  084..  .0.44.8 مطلوابت قصرية ال جل 

            

  025.5  ..711  521.2  510.2  51.7. دين طويل ال جل

  001.5  02.1  2.0.  5..7  72.5 مطلوابت غري جارية 

  .0.74.8  0.04784  .0.4.78  84..0.4  2082. حقوق املسامهني 

  .47.8..  484...7  0784..7  4082..7  2484..7 ا جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة التدفقات النقدية
  22.1.  0.5.1  07.7.  552.0  527.5 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(005.1) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  (50.0)  .0.1  .10.5  521.2  

(0.5.0) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  (071.5)  (.01.0)  (1...5)  (270.0)  

(00.1)  00.0 التغري يف النقد  05.5  (0..)  .7.5  

  75.5  0.1.  ..11  ..57  17.5 النقد يف هناية الفرتة

  هائية للقوائم المالية.ال    تختلف  ريقة  رض بيا ا  القوائم المالية في التقرير  ن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن ال تأثير من ه ا االختالف  لى ال تيجة

 



 1122أ بريل  12

4  

NADEC AB - 6010.SE 

 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حد  مناط  6 و تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات  وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جي عها احملللون دراج ال سه  املغطاة مضن ا  عالوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

ماكنية الصعود  الهبوط6/التوصية التالية بناًء عىل سعر ال غالق ، والقةمة العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر6 21-0%، نتوقع أ ن يصل سعر السه  للقةمة العادةل خالل فرتة زمنية  21القةمة العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر6 21-0%، نتوقع أ ن يصل سعر السه  للقةمة العادةل خالل فرتة زمنية 21القةمة العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر 6 21-0% ، نتوقع أ ن يصل سعر السه  للقةمة العادةل خالل فرتة زمنية  21القةمة العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ رر  خاصة ظر  مل يمت حتديد قةمة عادةل لنتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية6

 

 البالد املالية
 

 خدمة الع الء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 0666 – 117 – 22 – ..0+ ال دارة العامة:
 1112 – .22 – 611 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 0621 – 117 – 22 – ..0+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد ال لكرتوين:

 0601 – 117 – 22 – ..0+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 0671 – 117 – 22 – ..0+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 0630 – 117 – 22 – ..0+  هاتف:
 

 ا خالء املسؤولية

الية ومديراها وموظفاها ل يقدمون أ ي ضامانت أ و تاعاهادات  احاة أ و مضاناًا امل بذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتو  املعلومات املذكورة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فا ن رشكة البالد

 6بشأ ن حمتوايت التقرير ول يتح لون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ رر أ و نرشه لكيًا أ و جزئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    6ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ل جيوز ا 

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ل تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و لختاذ قرار استامثري6

 6يعترب أ ي ا جراء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جزئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده

ننا ننصح ابلرجوع ا    6ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و رياًرا أ و أ ي ا جراء أ رر ميكن أ ن يتحق  مس تقبال6 ذلكل فا 

 حتتفظ رشكة البالد املالية جب يع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير6

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

