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تعلن شركة المراعي عنن النتنئج المئلةنة السننيةة الميحنة للتتنر المنتةةنة ني  31دةسنمرر
6112م (اثني عشر شةرا).

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكررا عرن ائاهاهرا الماليرة اة ليرة المللرسع للئسرعة أشرهر
المنئهية في  03سبئمبر  6302على النحل الئالي:
يسر شركة المراعري أن تعلرن لمسراهميها الكررا عرن ائاهاهرا الماليرة السرنلية المللرسع لانثنري ع رر
شهرا المنئهية في  00ديسمبر  6302على النحل الئالي:
 .0بلغت مبيعات الربع الرابع  0.203.3مليلن لاير ،مقابل  0.5,3.6مليلن لاير للربع الممانثل من العا
السابق ،ذلك بارتفاع قسره %3.0
 .6بلغ اجمالي الربح خال الربع الرابرع  0.323.1مليرلن لاير ،مقابرل  0.00,.3مليرلن لاير للربرع الممانثرل
من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%1.6

 .0بلغ الربح الئ غيلي خال الربرع الرابرع  220.5مليرلن لاير ،مقابرل  506.5مليرلن لاير للربرع الممانثرل
من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%05.5

 .3بلغ صافي الربح خال الربع الرابع  3,,.5مليلن لاير ،مقابل  3,0.0مليرلن لاير للربرع الممانثرل مرن
العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره  .%0.3مقابل  253.2مليلن لاير للربع السابق ،ذلرك بااخفرا
قسره .%65.3

 .5بلغت المبيعات خال العرا المنئهري فري  00ديسرمبر ( 6302انثنري ع رر شرهرا  03.21,.0مليرلن
لاير ،مقابل  00.013.2مليلن لاير للعا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%2.2

 .2بلغ اجمالي الربح خال العا المنئهي في  00ديسمبر ( 6302انثني ع ر شهرا  5.,00.2مليلن لاير
مقابل  5.6,0.0للفئرع الممانثلة من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%03.3
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 .0بلغ الربح الئ غيلي خال العا المنئهي في  00ديسرمبر ( 6302انثنري ع رر شرهرا  6.530.1مليرلن
لاير ،مقابل  6.626.0مليلن لاير للفئرع الممانثلة من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%06.3

 .,بلغ صرافي الرربح خرال العرا المنئهري فري  00ديسرمبر ( 6302انثنري ع رر شرهرا  6.3,3.5مليرلن
لاير ،مقابل  0.105.0مليلن لاير للفئرع الممانثلة من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%,.2
 .1بلغت ربحية السهم المخفضة من صافي الربح العاهس للمساهمين خال العا المنئهي في 00
ديسمبر ( 6302انثني ع

ر شهرا  6.56لاير للسهم ،مقابل  6.00لاير للسهم للعا السابق.

تاسر اإلشارع إلى أاه تم الئساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافى الربح العاهس
للمساهمين على عسد اةسهم المصسرع كما في  00ديسمبر 6302

البالغة  ,33مليلن سهم،

بعس اسئبعاد علاهس الصكلك الساهمة ،علما بأن ربحية السهم من صافي الربح قبل الئخفيض على
أساس  ,33مليلن سهم مصسر تبلغ  6.23لاير  6.01لاير بنهاية ديسمبر لعامي 6302

6305

على الئلالي.

 .03بلغ إجمالي لقلق المساهمين ( بعس اسئبعاد لقلق اةقلية

كما بنهاية  00ديسمبر 6302

 00.005.2مليلن لاير ،مقابل  03.05,.3مليلن لاير كما في اهاية  00ديسمبر  ، 6305ذلك بارتفاع
قسره  .%1.3لئبلغ قيمة السهم السفئرية  03.00لاير.

 .00يعرلد سرب

االرتفراع فري صرافي الرربح خرال الربرع الرابرع  6302مقارارة برالربع الممانثرل مرن عرا

 ، 6305بنسبة  %0.3ب كل جلهري إلى :
 االرتفراع فرري مبيعرات الربررع بنسرربة  ،%3.0ذلرك ائياررة إلرى اسررئمرار ارتفرراع مبيعرات قارراع المخرراببنسبة  ،%2.2ارتفاع مبيعات قاراع الرس اجن بنسربة  .%02.3علرى الرر م مرن تراجرع مبيعرات قاراع
اةلبان العصاهر بنسبة  %6.3ذلك الاعكاس ظر ف السلق.
 -ااخفا

تكلفة مبيعات الربع بنسبة  %3.0ائياة لئحسن تكلفرة المرسخات الئري تراجعرت أسرعارها

ب كل ململس ،إضافة إلى تحسين إدارع الئكاليف رفع كفاءع اإلائاج ،على الر م من جرلد ارتفراع
في تكلفة اللقلد تعرفة الااقة الكهرباهية ،قس أدى ذلك إلرى ارتفراع إجمرالي الرسخل بنسربة %1.6
بالئالي ااعكس على ارتفاع صافي ربح الربع الكلي.
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 قس أترت النئراها الربعيرة المقارارة لقااعرات الئ رغيل الرهيسرة كمرا يلري :قاراع اةلبران العصراهرارتفرع صرافي ربحره بنسرربة  ،%3.5ذلرك بفضرل اسرئمرار اةداء القررلي لئسرليق مبيعرات منئاررات
القارراع كفررأءع الئ ررغيل العاليررة .قارراع المخرراب ارتفررع صررافي ربحرره بنسرربة  ،%7.0يعر ى هر ا
االرتفاع ب كل جلهري إلى رفع القسرع اإلائاجية المئالة النارا فري إقراق العسيرس مرن المنئارات
الاسيسع خال الربع .أما قااع الس اجن فقس ااخفضرت خسراهره بنسربة  %00.1لير

صرلت إلرى 36.0

مليلن لاير لئمثل  %00.6مرن مبيعاتره مقارارة بخسراهر قرسرها  3,.1مليرلن لاير بنسربة  %05.0مرن
مبيعاته بالربع المقابل ،ذلك راجع إلى رفع كفرأءع الئ رغيل الئحسرن فري بيلرة السرلق لمنئارات
الس اجن.
 مررن االيررة أخرررى ،فقررس ارتفعررت مصرراريف البيررع الئلسيررع بنسرربة  %0.0مررن أجررل دعررم النمررل فرريمبيعررات المنئاررات الرهيسررية ،مناف ر الئلسيررع االائ ررار الاغرافرري .كمررا أن المصرراريف العملميررة
اإلدارية ارتفعت بنسبة  %1.3لسعم النمل العا لل ركة.
 إضافة إلى ذلك ،فقس أنثرت الئغيرات الئاليرة سرلبا علرى صرافي الرربح :ليرأصلل خال الربع بمبلغ  06.3مليلن لاير ،مع تراجع مكاس

يلجرس مخصرو هبرل

أسعار صرف العمات اةجنبيرة بمبلرغ

 03.0مليررلن لاير ارتفرراع تكرراليف الئمليررل بمبلررغ  00.0مليررلن لاير ائياررة ارتفرراع القررر

أسررعار

الفاهسع.

 .06يعلد سب

االاخفا

بصافي الربح خال الربع الرابع مقاراة بالربع الثال

( 6302السابق  ،بنسربة

 %65.3ب كل جلهري إلى:
 -قبيعة الال

الملسمي ال ي يئحسن خال الربع الثااي الثال

من كرل عرا مقارارة برالربع اة ل

الرابع من العا .
كما الد لفت االائباه إلى جلب مراعاع أن النئاها الفصلية ليست مؤشرا دقيقا على ائاها كامل العرا
خاصة عنس مقاراة ائاها الربع بالربع السابق له الخئاف ملسمية الال

 .00يعلد سب

االرتفاع بصافي الربح خال العرا المنئهري فري  00ديسرمبر ( 6302انثنري ع رر شرهرا

مقاراة بالعا السابق ،بنسبة  %,.2ب كل جلهري إلى :
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 االرتفرراع فرري مبيعررات العررا بنسرربة  ،%2.2بكافررة قااعررات الئ ررغيل الرهيسررية ،ذلررك ائياررة إلررىاسررئمرار امررل مبيعررات قارراع اةلبرران العصرراهر بنسرربة  %5.3امررل مبيعررات قارراع المخرراب بنسرربة
 ،%02.0امل مبيعات قااع الس اجن بنسبة .%,.3
 ارتفاع تكلفة مبيعات العا بمعسل أقل من ارتفاع المبيعرات ائيارة لئحسرن تكلفرة المرسخات الئريتراجعرت أسرعارها ب ركل ملمرلس ،إضرافة إلررى تحسرين إدارع الئكراليف رفرع كفراءع اإلائراج ،علررى
الر م مرن جرلد ارتفراع فري تكلفرة اللقرلد تعرفرة الااقرة الكهرباهيرة ،قرس أدى ذلرك إلرى ارتفراع
إجمالي السخل بنسبة  ،%03.3بالئالي ااعكس ذلك على ارتفاع صافي ربح العا الكلي .
 قس أتت ائاها العرا لقااعرات الئ رغيل الرهيسرة كمرا يلري :قاراع اةلبران العصراهر ارتفرع صرافيربحه بنسبة  ،%2.,ذلك لنمل لام المبيعات اةنثار اإلياابية ةسعار المرسخات .إضرافة إلرى النارا
في إقاق العسيس من المنئاات الاسيرسع خرال العرا  ،الئري شرملت الحلير

المافرف إضرافة إلرى

الكفأءع الئ غيلية العالية .قاراع المخراب ارتفرع صرافي ربحره بنسربة  ،%26.3يعر ى هر ا االرتفراع
ب رركل جررلهري إلررى رفررع القررسرع اإلائاجيررة المئالررة ،اةنثررار اإلياابيررة ةس رعار المررسخات ،تحسررن
اةسعار ،إضافة إلى الناا في إقاق العسيس من المنئاات الاسيسع خال العا  .أما قاراع الرس اجن
فقس ارتفعت خساهره بنسبة  %00.2لي

صرلت إلرى  613.5مليرلن لاير لئمثرل  %60.5مرن مبيعاتره

مقاراة بخساهر قسرها  603.3مليلن لاير بنسبة  %00.3من مبيعاته بالعا المقابل ،ذلك راجع إلرى
ارتفاع لسع منافسة المنئاات المامسع المسئلردع خرال النصرف اة ل مرن عرا  6302علرى جره
الئحسيس ،إضافة إلى ارتفاع تكاليف الئ غيل الااقرة ،علرى الرر م مرن الئحسرن الكبيرر فري عمليرات
الئ غيل القياسية.
 من االية أخرى ،فقس ارتفعت مصاريف البيع الئلسيع بنسبة  ،%1.0ذلك من أجل دعرم النمرل فريفلررات المنئاررات الرهيسررية ،منافرر الئلسيررع االائ ررار الاغرافرري .كمررا أن المصرراريف العملميررة
اإلداريررة قررس ارتفعررت بنسرربة  %2.2مررع اسررئمرار االسررئثمار فرري البنيررة الئحئيررة لررسعم النمررل العررا
لألعمال.
 -إضافة إلى ذلك ،فقس كان هناك ارتفاع في تكاليف الئمليل ائياة ارتفاع القر

أسرعار الفاهرسع

بمبلغ  05.5مليلن لاير .كما أن مصر ف ال كاع ضريبة السخل اةجنبية قرس ارتفرع بمبلرغ  ,.2مليرلن
لاير.
 .03ال يلجس أي مالظة أ تحفظ أ لفت إائباه في تقرير المراجع الخارجي.

4|Page

v

 .05تم إعادع تبلي

عر

لعمليات إعادع الئبلي

بعض أرقا فئرع المقاراة لئئفق مع تبلي
العر

 .02ملخو ائاها الربع الرابع 6302

عر

العا الحالي ،ال يلجس

ه ه أي أنثر على لقلق الملكية صافي السخل بسنة المقاراة.

قاهمة السخل السنلية المللسع للعا المنئهي في  00ديسمبر

( 6302انثني ع ر شهرا :
 فيمررا يخررو الئلسيررع الاغرافرري للمبيعررات ،فقررس ااخفضررت خررال الربررع الرابررع فرري المملكررة العربيررةالسعلدية بنسبة  %3.6بينما ارتفعرت فري د ل الخلريا العربيرة الرس ل اةخررى ب ركل مامرل بمرا
اسبئه  %,.3 %3.0على الئلالي ،كما أاها ارتفعت خال االنثني ع ر شهرا المنئهية في  00ديسمبر
 6302في المملكة العربية السعلدية د ل الخليا العربية الس ل اةخررى ب ركل مامرل %5.2
 %03.3 %5.1على الئلالي.
 -بلغ الربح قبل مصاريف الئمليل اإلسئهاك ال كاع الضراه

) (EBITDAخال الربع الرابع 100.6

مليرلن لاير مقابرل  ,33.3مليرلن لاير فري الربرع الممانثررل مرن العرا السرابق ،ذلرك بارتفراع قررسره
 ،%05.1كما أاه يمثل  %60.3من مبيعات الربع مقابل  %60.3بالربع الممانثل .أما خال العرا المنئهري
في  00ديسمبر ( 6302انثني ع ر شهرا  .فقرس بلرغ  0.00,.0مليرلن لاير مقابرل  0.003.1مليرلن لاير
للعررا السررابق ذلررك بنسرربة امررل  %00.5ليمثررل  %65.0مررن مبيعررات العررا مقاراررة  %63.6بالعررا
السابق.
 اسبة إجمالي الربح الربح الئ غيلي صافي الربح ،تمثل  %00.5 %0,.0 %33.5من مبيعرات الربرعالرابع مقاراة بر  %00.5 %02.3 %00.0من مبيعات الربع المقابرل علرى الئرلالي .كمرا تمثرل %01.0
 %03.6 %00.0مررن مبيعررات العررا المنئهرري فرري  00ديسررمبر ( 6302انثنرري ع ررر شررهرا  .مقاراررة بررر
 %00.1 %02.3 %0,.0من مبيعات العا السابق على الئلالي.

 .00ملخو قاهمة الئسفق النقسي السنلية المللسع للعا المنئهي في  00ديسمبر ( 6302انثني ع ر
شهرا :
 بلغت الئسفقات النقسية الناتاة من اةا راة الئ رغيلية خرال العرا  3.010.2مليرلن لاير مقابرل 3.100.1مليلن لاير في عا  ، 6305ذلك بئراجرع قرسره  %03.1مرع مالظرة أن ذلرك يرجرع ب ركل
جررلهري إلررى اشررئمال الئررسفقات النقسيررة فرري عررا  6305علررى مبلررغ  013.3مليررلن لاير كئعررليض
(تسلية اهاهية لماالبة تأمين عن لادث الحريرق الر ي قرع فري الرس مرافرق اإلائراج الئصرنيع فري
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مسينة جسع ،عنس اسئثناء ذلك فإاها تظهر تحسنا بنسبة  % 2.0دعما من امرل صرافي الرربح .تمثرل
الئرسفقات النقسيرة الناتارة مرن اةا راة الئ رغيلية  %61.1مرن مبيعرات العرا مقابرل  %05.,فري
العا السابق.
 بلغت الئسفقات النقسية المسئخسمة في اةا راة االسرئثمارية خرال العرا  3.133.0مليرلن لاير،الئي تمت فقا للخاط االسئراتياية لل ركة ،لير

ترم اسرئخسامها ب ركل جرلهري فري تلسريع

القسرا ت اإلائاجية الئلسيعيرة فري المر ارع مرافرق اإلائراج الئصرنيع اإلائ رار الاغرافري .كمرا أاهرا
تمثل  %00.0من المبيعات مقابل  %06.3العا السابق.
 بلغت صافي الئسفقات النقسية المسئخسمة خرال العرا بعرس أنثرر ترجمرة العمرات اةجنبيرة 0.031.0مليلن لاير ،ليصل ب لك رصيس النقرس مرا فري لكمره كمرا فري  00ديسرمبر  6302إلرى  061.0مليرلن
لاير.

 .0,ملخو قاهمة المرك المالي المللسع كما في  00ديسمبر : 6302
 بلررغ إجمررالي الملجررلدات  61.366.0مليررلن لاير مقابررل  60.000.3مليررلن لاير كمررا فرري  00ديسررمبر6305
-

ذلك بارتفاع قسره .%2.3

بلررغ صررافي رأس المررال العامررل  0.020.0مليررلن لاير مقابررل  0.0,6.2مليررلن لاير كمررا فرري 00
ديسمبر 6305

-

بلغ إجمالي الماللبرات  05.525.1مليرلن لاير مقابرل  03.056.,مليرلن لاير كمرا فري  00ديسرمبر
6305

-

ذلك بااخفا

قسره .%0.3

ذلك بارتفاع  %5.5لي

يع ى ذلك ب كل جلهري إلى ارتفاع رصيس القر

.

بلغ صافي السين  03.,,1.3مليرلن لاير مقابرل  1.030.0مليرلن لاير كمرا فري  00ديسرمبر 6305
ذلك بارتفاع تبلغ اسبئه  ،%02.5ال ي يع ى ب كل جلهري إلى االسئخسا الفعال للنقس الر ي
كان مرتفعا اهاية  6305ائياة الصكلك المصسرع ،علما بأن إجمالي القر

قرس بقيرت إلرى لرس

كبير د ن تغير .يمثل صافي السين لاليا  %,3.1من إجمرالي لقرلق الملكيرة مقابرل  %03.3كمرا
في  00ديسمبر . 6305
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 .01ب كل عا  ،فعلى الر م من أن عا  6302كان مليلا بالئحسيات الناتاة من ضغل
الكلي أنثر ارتفاع تكلفة اللقلد تعرفة الااقة الكهرباهية ،إلى أن اداء ال

االقئصاد

ركة قس أتى مسعلما

باسئمرار اةنثر اإلياابي ةسعار المسخات ارتفاع لصة ال ركة السلقية باميع فلات منئااتها،
الئسابير المئخ ع من بساية السنة لئحسين كفاءع اإلائاج الئحكم في الئكاليف ،لي

أدى ذلك كله

إلى النمل في صافي الربح .من االية أخرى ،فلفقا لظر ف السلق المئغيرع عالية الئنافسية
المسفلعة بالئباقؤ االقئصادي ،فإن المراعي سئلاصل المضي قسما في الئركي على مراقبة
الئكاليف

تع ي تلليس تسفقاتها النقسية كفاءتها الكلية ،باإلضافة الى إسئمرار الئركي على

أهسافها االسئراتياية الساعية لملاصلة تحقيق النمل المئلاسن بم يلة هللا .

 .63الد أن الفت إائباه المساهمين الكرا  ،إلى أن القلاهم المالية السنلية المللسع للعا المنئهي 00
ديسمبر  6302سئكلن مئالة على تابيق عاقات المسئثمرين ل ركة المراعي للهلاتف ال كية
اةجه ع اللللية ،من خال ملقع ال ركة اإللكئر اي على الرابط الئالي ،بعس إرسالها إلى
الاهات المخئصة ه ا اليل  ،هللا الملفق

https://www.almarai.com/investors/financial-information
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