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تعلن شركة المراعي النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  13مارس
( 6132ثالثة أشهر)
يسر شركة المراعي أن تعلن لمسنميما م الانران عن جهم ا نم المملانة االلانة الم

ن

للثالثنة

أش ر المنه اة في  13ممرس 6132ن على النح الهملي:
.3

بلننص فننمفي الننربا رننال الربنن اال  118.3ملانن ن م مبمبنن  112.3ملانن ن م للربنن
المممث م عمن 6133ن لذلك بمرتفمع ق ره  ،%1.0لمبمب  781.0ملا ن م للرب السمبق
لذلك بمجخفمض ق ره .%12.6

.6

بلننص اامننملي الننربا رننال الربن اال  3.661.1ملان ن م مبمبن  3.331.1ملان ن م للربن
المممث م العمن السمبق لذلك بمرتفمع ق ره .%31.6

 .1بلننص الننربا الهيننالالي رننال الرب ن اال  711.6ملا ن ن م مبمب ن  108.3ملان ن م للربن
المممث م العمن السمبق لذلك بمرتفمع ق ره .%2.2

 .7بلالت ربحاة الس م المخفضة رال الثالثة أش ر المنه اة في  13ممرس 6132ن  1.71م
للس م مبمب

 1.71م للس م لنفس الفهر م

عمن 6133ن .لتا ر اإلشمر إلى أجه تم

ا هسمب ربحاة الس م المخفضة ببسمة فمفى الربا على المه سط المراا لع د
ااس م المص ر  ،لالبملالة  211ملا ن س م كمم في  13ممرس 6132ن ل  13ممرس 6133ن،
ً
علمم بأن ربحاة الس م قب الهخفاض لعلى أسمس
بع اسهبعمد ع ا الصا ك ال ا مة،
 211ملا ن س م تبلص  1.33م ل  1.33م بن مية ممرس لعممي 6132ن ل 6133ن على
اله الي.

 .3يعن د سنب

االرتفنمع فني فنمفي النربا رنال الربن اال مبمرجنة بنملرب المممثن من عنمن

6133ن بنسبة  %1.0بيا ا يري إلى :
ً
جهاانة
 االرتفمع في مباعمت الرب بنسبة  ،%31.2بامفة قطمعنمت الهينالا الر اسناة ،لذلنكإلى اسهمرار جم مباعمت قطمع االبمن لالعصم ر بنسبة  %36.6لجم مباعمت قطنمع المخنمب
بنسبة  ،%68.1لجم مباعمت قطمع ال لاا بنسبة . %2.8
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 -ينننمك ارتفننمع بهالفننة مباعنمت الربن بمعن

أعلننى من جمن المباعننمت جهااننة ارتفننمع تالفننة

ال ق د لالا ربمء لارتفمع ام مباعمت المنهامت منخفضة الربحانة ،لعلنى النرمم من ذلنك
ارتف إامملي ال ر بنسبة .%31.6
 لق أتت جهم ج قطمعمت الهيالا الر اسة كمم يلي :قطمع االبمن لالعصم ر ترااعنت ربحاهنهبنسبة  ،%1.7لذلك لهأثره المبمشر ب يمد تاملاف الطمقة لعن ن لان د دعنم لفعنالل رنال
الربن  .لقطنمع المخنمب ارتفعنت ربحاهنه بنسنبة  %387.1جهاانة رفن البن ر اإلجهماانة المهم نة
لالنامح في إطالق الع ي م المنهامت الا ي

 .أمم قطمع ال لاا فبن ارتفعنت رسنم ره

بنسبة  %28.1اث لفلت إلى  317.1ملا ن م لهمث  %13.2م مباعنمت البطنمع مبمرجنة
بخسم ر ق ريم  23.0ملا ن م لبنسبة  %61.1م مباعمت البطنمع بنملرب المبمبن  ،لذلنك
راا إلى ارتفمع

منمفسة المنهامت المام

المسه رد  ،لارتفمع تاملاف الطمقة لعن ن

لا د دعم لفعالل رال الرب .
 لم جم اة أررى فبن كنمن يننمك ارتفنمع فني مصنمريف الربن الهينالالاة للمام عنة ،انثارتفعننت مصننمريف البا ن لاله عينن بنسننبة  ،%33.1لذلننك منن أا ن دعننم النم ن فنني ف ننمت
المنهاننمت الر اسنناة ،لمنمفننز اله عينن لاالجهيننمر الاالرافنني .كمننم أن المصننمريف العم ماننة
لاإلدارية قن ارتفعنت بنسنبة  %31.3من اسنهمرار االسنهثممر فني البنانة الهحهانة لن عم النمن
ً
جهاانة لله سنعمت
العمن لفعمم  ،إضمفة إلنى أن يننمك ارتفنمع مصنمريف االسنه الك %33.1
الرأسمملاة.
 -كمم أن جصا

المام عة من الحصنة فني جهنم ج الينركمت ال مالنة لالمينمري المينهركة ل

المصمريف ااررى لفمفي تاملاف الهم ي لمصرلل ال كم لضريبة ال ر ااانباة ل صنة
ب ق الملااة مار المساطر كمن لنه أثنر سنلبي علنى فنمفي ربنا الربن بمبلنص  61.3ملان ن
م ،ليع د ذلنك بينا أسمسني إلنى تراان جهنم ج الينركة ال للانة لفلبنمن لالعصنم ر فني
ام رية مصر العرباة تح ي اً م لا د أثر سلبي للهالار في أسعمر فرل الاناه المصري.

 .2يعن د سنب

االجخفنمض فني فنمفي النربا رنال

الربن اال مبمرجنة بنملرب الرابن 6133ن (

السمبق ) بنسبة  %12.6بيا ا يري إلى:
 الطمب الم سمي في النمط اإلسه اليك ،لالنزي أدى إلنى ارنهالل المن يج الباعني ل كنمن لنهمراعنم

ااثر الا يري في اجخفمض فمفي ربا الرب اال مبمرجنة بنملرب السنمبق ،لنزا يان
ً
أن النهم ج الفصلاة لاست مؤشراً
دقابم على جهم ج كمم العمن رمفة عن مبمرجة جهم ج الربن
بملرب السمبق له.
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 .0ملخص جهم ج الرب اال 6132ن لقم مة ال ر االلاة الم

للثالثة أش ر المنه اة في

 13ممرس 6132ن:
 بلالت مباعمت الربن اال  1.731.1ملان ن م مبمبن  1.110.1ملان ن م للربن المممثنم العمن السمبق ،لذلك بمرتفمع ق ره .%31.2
 لفامم يخنص اله عين الاالرافني للمباعنمت ،فبن ارتفعنت فني المملانة العربانة السنع ديةلدل الخلاج العرباة لال ل ااررى بيا مامن بمنم جسنبهه  %31.1ل  %37.6ل %31.3علنى
اله الي .
 -بلص الربا قبن مصنمريف الهم ين لاإلسنه الك لال كنم لالضنرا

) (EBITDAرنال الربن

اال  281.8ملا ن م مبمب  218.2في الرب المممثن من العنمن السنمبق ،لذلنك بمرتفنمع
ق ره  ،%8.1كمم أجه يمث  %61.1م مباعمت الرب مبمب  %63.1بملرب المممث .
 جسننبة إامننملي الننربا لالننربا الهيننالالي لفننمفي الننربا ،تمثنن  %13.3ل  %33.0ل  %8.1مننمباعننمت الرب ن اال مبمرجننة بننن  %12.2ل  %36.7ل  %31.3منن مباعننمت الرب ن المبمب ن علننى
اله الي.
 .8ملخص قم مة اله فق النب ي الم

للثالثة أش ر المنه اة في  13ممرس 6132ن:

 بلالت اله فبمت النب ينة النمتانة من ااجينطة الهينالالاة رنال الفهنر  116.3ملان ن ممبمب  178.2ملا ن م فني الفهنر المبمبلنة من عنمن 6133ن  ،لذلنك بهراان قن ره %38.0
جهااننة ارتفننمع رأس المننم العمم ن  ،كمننم أج ننم تمث ن  %33.7م ن المباعننمت مبمب ن  %13.6فنني
الفهر المبمبلة م العمن السمبق.
 بلالت اله فبمت النب ية المسهخ مة في ااجيطة االسهثممرية رال الفهر  3.738.6ملا نم ،لالهي تمت لفبمً للخطط االسهراتاااة لليركة ،اث تم اسنهخ ام م بينا ان يري
في ت سا الب رات اإلجهماانة لاله عيعانة فني المن ارع لمرافنق اإلجهنما لالهصننا لاإلجهينمر
الاالرافي .كمم أج م تمث  %73.3م المباعمت مبمبن  %13.1فني الفهنر المبمبلنة من العنمن
السمبق.
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 بلالننت اله ن فبمت النب يننة النمتاننة م ن ااجيننطة الهم يلاننة رننال الفهننر  21.0ملا ن ن ممبمب  16.1ملا ن م تم اسهخ ام م في الفهر المبمبلة م عنمن 6133ن ،لتعن ى بينا
ا يري إلى ال يمد في فمفي البرلض.
 بلالت فمفي اله فبمت النب ية المسهخ مة رال الفهر بعن أثنر ترامنة العمنالت ااانبانة 101.1ملا ن م ،لاص بزلك رفا النب لمم في امه كمم في  13ممرس 6132ن 3.128.8
ملا ن م.

 .1ملخص قم مة المرك المملي الم

كمم في  13ممرس 6132ن:

 بلننص إامننملي الم انن دات  60.106.7ملانن ن م مبمبنن  67.018.8ملانن ن م كمننم فنني 13ممرس 6133ن لذلك بمرتفمع ق ره .%31.3
 بلص فنمفي رأس المنم العممن  3.873.3ملان ن م مبمبن  3.080.3ملان ن م كمنم فني 13ممرس 6133ن لذلك بمرتفمع ق ره  %1.1جهااة ارتفمع رفا بن م ين ن لمصمريف لدفعمت
مب مة لبن المخ لن.
 بلص إامملي المطل بمت  33.301.3ملا ن م مبمب  36.107.0ملا ن م كمنم فني  13منمرس6133ن لذلك بمرتفمع ق ره  %32.1لالهي تع ى بيا ان يري إلنى اشنهمم رفنا البنرلض
ط يلة ااا على الصا ك المص ر في سبهمبر 6133ن بمبلص  3.211ملا ن م.
 بلص فمفي ال ي  31.712.1ملا ن م مبمب  8.011.0ملا ن م كمم في  13منمرس 6133نلذلك بمرتفمع ق ره  ،%31.1لامث  %86.1م إامملي ب ق الملاانة مبمبن  %07.8كمنم فني
 13ممرس 6133ن.
 بلص إامملي ب ق المسميما  31.381.6ملا ن م مبمب  1.123.6ملا ن م كمم فني 13ممرس 6133ن لذلك بمرتفمع ق ره  ،%31.1لهبلص قامة الس م ال فهرية  30.21م.
 .31بيا عمن للفبمً لظرلل الس ق عملاة الهنمفساة ،لالم ف عة بملهبمطؤ االقهصمدي ،فب
على

كمن ينمك أداء اا اجعاس على جم مباعمت اليركة ببطمعمت م ااسمساة ممم ي
مرلجة لكفمء جممذا ااعمم المهبعة .لس ل ت اف اليركة المضي ق ممً في الهركا
على أي اف م االسهراتاااة م ت ري الحزر اراء الهالار في معطامت االقهصمد الالي.
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لعرض بعض أرقمن فهر المبمرجة لههفق م تب ي

 .33تم إعمد تب ي

لال ي ا لعملامت إعمد الهب ي

لعرض الفهر الحملاة،

لالعرض يزه أي أثر على ب ق الملااة لفمفي ال ر

بفهر المبمرجة.

 .36ج د أن جلفت إجهبمه المسميما

الاران ،إلى أن الب ا م المملاة االلاة الم

المنه اة  13ممرس 6132ن سها ن مهم ة على تطباق عالقمت المسهثمري
المراعي لل

اتف الزكاة لااا

الل

اة ،لم

رال

م ق

للفهر
ليركة

اليركة اإللاهرلجي على

الرابط الهملي ،بع إرسمل م إلى الا مت المخهصة يزا الا ن.

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

