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 مستقرنمو 

 نتيجة   الماضي العام شهده الذي النمو تراجع سيناريو عن كبيرا   اختالفا   األول الربع يشهد أن المحتمل غير من
 مستوى إلى الماضي بالعام مقارنة% 6.3 بنسبة اإليرادات بارتفاع توقعنا من الرغم على .االقتصادي للتباطؤ
 نسبة فيه النمو معدل بلغ والذي الماضي العام من األول الربع مع بالمقارنة جيدا   يعد ال مما لاير، مليار 3.7

 الكفاءة وتحسين المصاريف لترشيد نتيجة   سنوي أساس على اإلجمالية الهوامش تتوسع أن الممكن من%. 13.6
 على% 14 قدره بارتفاع أي لاير، 0.44 عند السهم ربحية) 351 مستوى الدخل صافي يبلغ بأن نتوقع. التشغيلية
 مشابهة األوضاع أن حيث خارجية، عوامل بسبب 2016 عام خالل الدواجن قطاع خسائر توسعت(. سنوي أساس
 بنسبة ارتفاعا   المراعي سهم شهد حيث ،العام المؤشر أداء على السهم أداء تفوق. العام هذا من األول الربع في

 مستوى المراعي لشركة 2017 لعام المتوقع الربحية مكرر يبلغ. العام للمؤشر% 5 انخفاض بنسبة مقابل% 3.6
 مستوى دون يعد األرباح توزيع عائد أن حين في مرة، 17.0 البالغ المؤشر ربحية مكرر بذلك ليفوق مرة 20.8

 .بالحياد نوصي ،لاير 61.00 البالغ المستهدف السعر فوق السهم تداولي%. 2

 %6اإليرادات بأكثر من  نمو من المتوقع
 الدواجن قطاع يليه سنوي، أساس على% 16.3 بنسبة نمو معدل أعلى المخبوزات قطاع تسجيل 2016 عام شهد

 الطازجة األلبان قطاع يساهم بأن نتوقع(. التراجع إلى أدى العصائر قطاع أن حيث) والعصائر األلبان وقطاع
 بنسبة ارتفاعا   اإليرادات تشهد بأن نتوقع. ضعيفة العصائر أسعار تكون أن المحتمل من أنه حين في أكبر بشكل
 الربع مستوى دون اإليرادات تأتي بأن التوقعات من بالرغم. لاير مليار 3.7 لتبلغ سنوي أساس على% 6.3

 األكبر الجغرافية الحصة تشكل المملكة تزال ال. الموسمية إلى يعود ذلك أن إال لاير، مليار 3.8 البالغ السابق
 .اإليرادات مجمل من% 60 تفوق بنسبة

 ارتفاع التكلفة لهذا العامب اتتوقع
 إلى الخام، مواد تكاليف انخفاض إلى باإلضافة المصاريف، وإدارة الكفاءة ارتفاع من كال   يؤدي أن المتوقع من

 تم. الحالي العام من األول الربع في% 35.8 إلى الماضي العام% 35.5 مستوى من اإلجمالية الهوامش تحسن
 مجددا   األسعار ارتفاع مع ولكن الماضي، العام خالل اإلدارة قبل من كبير حد إلى الطاقة أسعار ارتفاع بأثر التحكم

 الشركة تسجل أن المتوقع من. سنوي أساس على طفيف بشكل ستتأثر الهوامش بأن نرى 2017 عام منتصف في
 بشكل البيع مصاريف ارتفعت. لاير مليار 1.3 لتبلغ سنوي أساس على% 7 بنسبة اإلجمالي الدخل في ارتفاعا  
 بعض اإلدارية المصاريف شهدت المقابل في باالرتفاع، تستمر أن المتوقع ومن 2016 عام خالل متتالي

 .االستقرار

 قطاع الدواجن تأثيراستمرار 
 التحسن بعض شهد قد األجل طويلة األلبان قطاع ولكن الشركة، قطاعات مقدمة في الطازجة األلبان قطاع يزال ال
 المخبوزات لقطاع قوية دفعة الجديد حائل مصنع أعطى. الصادرات ارتفاع جانب إلى المجفف الحليب إطالق مع
 الدواجن لقطاع المستقبلية النظرة وضوح عدم إلى باإلضافة. جديدة ومنتجات وأعمق أوسع توزيع شبكة خالل من
 .األجانب المنافسين مواجهة الشركة على يتحتم فإنه البداية، منذ

 مغرية غيرتقييمات 
 أساس على% 14 نسبته بارتفاع األول، الربع في لاير مليون 351 بمقدار دخل صافي الشركة تسجل أن نتوقع
 أتت 2016 عام لمجمل األرباح توزيعات أن إال لاير، مليار 4.5 البالغ المالي الرأس االستثمار من بالرغم. سنوي
 سعر يتداول. العام بداية منذ% 4 بنسبة ارتفع حيث جيدة السهم سعر فعل ردت كانت. المستثمرين نظر في إيجابية
 أننا إال مرة، 20.8 بمقدار 2017 عام لمجمل ربحية مكرر وعند لاير 61.00 عند المستهدف السعر فوق السهم

 .الراهن الوقت في المراكز بزيادة نوصي ال
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 (لاير) 2017 مارس 28 في سعرال 69.25

 العائد المتوقع لسعر السهم (%11.9)

 عائد األرباح الموزعة 1.3%

 إجمالي العوائد المتوقعة (%(10.6
 

 بيانات السوق

 (لاير) أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل   71.00/50.00

 )مليون لاير( القيمة السوقية 55,400

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 800

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  36.27%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  694,161
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 2017لعام  األولالربع تقديرات  )مليون لاير(

 االيرادات 3,667

 الهامش اإلجمالي 35.8%

 الدخل التشغيلي 448

 صافي الدخل 351

 )لاير( السهم ربحية 0.44
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األساسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

ر ديسمب 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

 اإليرادات 14,699 15,650 16,793  )لاير( القيمة الدفترية للسهم 16.29 18.03 19.64

 EBITDA** 4,441 4,242 4,424  العائد على متوسط حقوق الملكية %16.6 %15.4 %13.9

 صافي الدخل 2,081 2,120 2,097  العائد على متوسط  األصول %7.4 %6.4 %5.6

x14.7 x15.3 x14.7 **EBITDA / لاير( ربحية السهم 2.60 2.65 2.62  قيمة المنشأة(  

x26.3 x26.0 x26.5 لاير(التوزيعات النقدية للسهم  0.90 1.00 1.00  مكرر الربحية(  

              
 * متوقعة

و االستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

و االستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 العوائد المتوقعة إجمالي

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير  تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

ع أو د أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيالخصوص، الرياض المالية ال تتعه

ا هذا التقرير. الرياض المالية تخلي هتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

ويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محت

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

اض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الري

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في هذه 

. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

تقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا ال

بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

لقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية وا

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .اعد ولوائح حقوق الطبع والنشرلقوال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، 37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234، وبموجب السجل التجاري رقم  مليون لاير سعودي  200برأس مال مدفوع  مساهمة مقفلةالرياض المالية هي شركه سعودية 

 www.riyadcapital.com العربية السعودية . الموقع االلكتروني-  في شارع التخصصي، الرياض، المملكة الرئيسي ومقرها

 

mailto:research@riyadcapital.com

