5102/07/05م
تعلن شركة المراعي النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  30يونيو 5102م (ستة أشهر).
يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية األولية الموحدة للستة أشهر المنتهيةة فةي
 30يونيو 5102م على النحو التالي:

.0

بلغ صافي الربح خالل الربع الثاني  231.4مليون لاير مقابل  433.3مليون لاير للربع المماثل من عام 5104م
وذلك بارتفاع قدره  ،%55.4ومقابل  316.2مليون لاير للربع السابق وذلك بارتفاع قدره .%33.0

.5

بلغ اجمالي الربح خالل الربع الثاني  0,333.1مليون لاير مقابل  0,041.5مليةون لاير للربةع المماثةل مةن العةام
السابق وذلك بارتفاع قدره .%51.3

 .3بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثاني  633.3مليةون لاير مقابةل  206.1مليةون لاير للربةع المماثةل مةن العةام
السابق وذلك بارتفاع قدره .%53.3
 .4بلغ صافي الربح خالل الستة أشهر  336.1مليون لاير ،مقابل  316.1مليون لاير للفترة المماثلةة مةن العةام
السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%03.4
 .2بلغت ربحية السهم المخفضة خالل السةتة أشةهر المنتهيةة فةي  31يونيةو 2015م  0.32لاير للسةهم مقابةل
 0.04لاير للسةةهم للفتةةرة المماثلةةة مةةن العةةام السةةابق .وتجةةدر اتشةةارة بلةةى أنةةس تةةم احتسةةا

ربحيةةة السةةهم

المخفضة بقسمة صافى الربح على المتوسط المرجح لعةد األسةهم المرةدرة والغةالغ  611مليةون سةهم
كما في  31يونيو 2015م و  31يونيو 2014م بعةد اسةتغعا عوائةد الرةكود الدائمةة ،علمةار بةةن ربحيةة السةهم
قغل التخفيض تغلغ  0.31لاير و  0.03لاير للستة أشهر المنتهية في يونيو 5102م و5104م على التوالي.
 .6بلغ اجمالي الربح خةالل السةتة أشةهر  5,413.4مليةون لاير ،مقابةل  5,163.0مليةون لاير للفتةرة المماثلةة مةن
العام السابق وذلك بارتفاع قدره .%51.3
 .3بلغ الربح التشغيلي خالل الستة أشةهر  0,106.3مليةون لاير ،مقابةل  351.3مليةون لاير للفتةرة المماثلةة مةن
العام السابق وذلك بارتفاع قدره .%55.6
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 .3يعو سغب االرتفاع في صافي الربح خالل الربع الثاني مقارنة بالربع المماثةل مةن عةام 5104م بنسةغة %55.4
بشكل جوهري بلى :
-

ر
نتيجة بلى استمرار نمو مغيعات قطاع الدواجن بنسغة
االرتفاع في مغيعات الربع عند حدو  ،%00.1وذلك
 %52.4واأللغان والعرائر بنسغة  ،%05.6على الرغم من تراجع مغيعات قطاع المخابز بنسغة .%1.3

-

بضةةافة بلةةى أن ارتفةةاع تكلفةةة مغيعةةات الربةةع بمعةةدل أقةةل مةةن نمةةو المغيعةةات النةةاتج مةةن تحسةةين ب ارة
التكاليف أ ى بلى ارتفاع بجمالي الةدخل بنسةغة  %51.3وبالتةالي ارتفةاع صةافي الةربح الكلةي ،مةع العلةم بةةن
قطاعةةات التشةةغيل الرئيسةةة أتةةت نتائجهةةا كمةةا يلةةي :األلغةةان والعرةةائر ارتفعةةت بنسةةغة  %3.5والمخةةابز
ارتفعت بنسغة  %55.2أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسةائره بنسةغة  %43.2حية

وصةلت بلةى 24.3

مليون لاير لتمثل  %03.3من مغيعات القطاع مقارنةة بخسةائر قةدرها  013.4مليةون لاير وبنسةغة %40.3
من مغيعات القطاع بالربع المقابل.
-

ومن ناحية أخرى فقد كان هنةاد ارتفةاع فةي مرةاريف الربةع للمجموعةة ،حية

ارتفعةت مرةاريف الغيةع

والتوزيةةع بنسةةغة  %01.5مةةن أجةةل عةةم النمةةو فةةي فاةةات المنتجةةات الرئيسةةية ،ومنافةةال التوزيةةع واالنتشةةار
الجغرافي .كما أن هناد ارتفاع في المراريف العمومية وات ارية بنسغة  %03.1لدعم نمو األعمال العام.
بضةةافة بلةةى أن مرةةاريف االسةةتهالد قةةد ارتفعةةت بنسةةغة  %2.3كنتيجةةة يغيعيةةة السةةتمرار سياسةةات
االستثمار والتوسع في الغنية التحتية.
-

كما نو أن نلفت اتنتغاه بلى أنس تم اتنتها من تسوية مطالغةة تةمينيةة بشةكل نهةائي خةالل الربةع الثةاني
5102م ،متعلقس بحا ث حريق مدينة جدة نتج عنها صافي فائض (مكاسب) يغلغ  445.1مليون لاير .وفي
المقابل ،فقد سجلت الشركة مراريف مختلفة منها بيفاء شهره بمغلةغ  353.0مليةون لاير ،وشةطب
استثمارات متاحة للغيع بمغلغ  014.1مليون لاير منها خسائر اتنخفاض الدائم في اسةتثمار الشةركة فةي
ر
علمةا بةةن
شركة االتراالت المتنقلة "زين" بمغلغ  065.4مليون لاير لي هر االسةتثمار بقيمتةس األسةمية.
أثر ذلك كان حيا ي على نتائج الربع أخالار في اتعتغار حرة حقوق الملكية غير المسيطرة.

 .1يعةو سةغب االرتفةاع فةي صةافي الةربح خةالل السةتة أشةهر المنتهيةة فةي  31يونيةو 2015م مقارنةة بةالفترة
المماثلة من العام السابق بنسغة  %03.4بشكل جوهري بلى :
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-

ر
نتيجةة بلةى اسةتمرار نمةو مغيعةات قطةاع الةدواجن
االرتفاع في مغيعات الفتةرة عنةد حةدو  ، %00.3وذلةك
بنسغة  %32.1واأللغان والعرائر بنسغة  ،%00.3على الرغم من تراجع مغيعات قطاع المخابز بنسغة .%5.3

-

بضافة بلةى أن ارتفةاع تكلفةة مغيعةات الفتةرة بمعةدل أقةل مةن نمةو المغيعةات النةاتج مةن تحسةين ب ارة
التكاليف أ ى بلى ارتفاع بجمالي الةدخل بنسةغة  %51.3وبالتةالي ارتفةاع صةافي الةربح الكلةي ،مةع العلةم بةةن
قطاعةةات التشةةغيل الرئيسةةة أتةةت نتائجهةةا كمةةا يلةةي :األلغةةان والعرةةائر ارتفعةةت بنسةةغة  %6.4والمخةةابز
ارتفعت بنسغة  %06.3أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره بنسةغة  %21.1حية

وصةلت بلةى 006.1

مليون لاير لتمثل  %03.6من مغيعات القطاع مقارنةة بخسةائر قةدرها  536.4مليةون لاير وبنسةغة %20.5
من مغيعات القطاع بالفترة المقابلة.
-

ومن ناحية أخرى فقد كان هناد ارتفاع فةي مرةاريف الفتةرة للمجموعةة ،حية

ارتفعةت مرةاريف الغيةع

والتوزيةع بنسةغة  %51.4مةن أجةل عةم النمةو فةةي فاةات المنتجةات الرئيسةية ،ومنافةال التوزيةع واالنتشةةار
الجغرافي .كما أن هناد ارتفاع في المراريف العمومية وات ارية بنسغة  %02.3لدعم نمو األعمال العام.
بضةةافة بلةةى أن مرةةاريف االسةةتهالد قةةد ارتفعةةت بنسةةغة  %4.4كنتيجةةة يغيعيةةة السةةتمرار سياسةةات
االستثمار والتوسع في الغنية التحتية.
-

كما نو أن نلفت اتنتغاه بلى أنس تم اتنتها من تسوية مطالغةة تةمينيةة بشةكل نهةائي خةالل الربةع الثةاني
5102م ،متعلقس بحا ث حريق مدينة جدة نتج عنها صافي فائض (مكاسب) يغلغ  445.1مليون لاير .وفي
المقابل ،فقد سجلت الشركة مراريف مختلفة منها بيفاء شهره بمغلةغ  353.0مليةون لاير ،وشةطب
استثمارات متاحة للغيع بمغلغ  014.1مليون لاير منها خسائر اتنخفاض الدائم في اسةتثمار الشةركة فةي
شركة االتراالت المتنقلة "زين" بمغلغ  065.4مليون لاير لي هر االسةتثمار بقيمتةس األسةمية .علمة را بةةن
أثر ذلك كان حيا ي على نتائج الربع أخالار في اتعتغار حرة حقوق الملكية غير المسيطرة.

 .01يعو سغب االرتفاع في صافي الربح خالل الربةع الثةاني مقارنةة بةالربع األول 5102م ( السةابق ) بنسةغة %33.0

بشكل جوهري بلى:
-

ر
نتيجة لتحسن الطلةب الموسةمي فةي فرةل الرةيف وجةزء
االرتفاع في مغيعات الربع عند حدو %51.5
من شهر رمضان المغارد على بعض فاات المنتجات الرئيسية.
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وتعتقد المراعي أن مقارنة األ اء تكون أكثر واقعية مةع نفةا الفتةرة المماثلةة مةن العةام السةابق ن ةرار لوجةو
توافق في ظروف وموسمية السوق.

 .00ملخص نتائج الربع الثاني 5102م وقائمة الدخل األولية الموحدة للستة أشهر المنتهية في  31يونيو 5102م:
بلغت مغيعات الربع الثاني  3,641.2مليون لاير مقابل  3,536.2مليون لاير في الربةع المماثةل مةن العةام
السةةابق ،وذلةةك بارتفةةاع قةةدره  ،%11.0لترةةل بةةاللك مغيعةةات النرةةف األول مةةن عةةام 5102م بلةةى 6,636.3
مليةةون لاير ،مقابةةل  6,112.4مليةةون لاير لةةنفا الفتةةرة المماثلةةة مةةن عةةام 5104م وذلةةك بارتفةةاع قةةدره
.%00.3
بلغ الربح قغل مراريف التمويةل واتسةتهالد والزكةاة والضةرائب ) (EBITDAخةالل الربةع الثةاني 112.1
مليون لاير مقابل  335.0في الربع المماثل من العام السابق ،وذلك بارتفاع قةدره  ،%02.3كمةا أنةس يمثةل
 %54.3من مغيعات الربع مقابل  %53.3بالربع المماثةل .أمةا خةالل السةتة أشةهر المنتهيةة فةي  31يونيةو
5102م ،فقد بلغ  0,244.2مليون لاير مقابل  0,341.5مليون لاير لنفا الفترة مةن العةام السةابق وذلةك
بنسغة نمو  ،%04.2ليمثل  %53.0من مغيعات الفترة مقارنة  %55.2بالفترة المماثلة.
نسغة بجمالي الربح وربح التشغيل وصافي الربح ،تمثل  %33.1و  %03.2و  %04.2من مغيعات الربةع الثةاني
مقارنة بة  %32.1و  %02.3و  %13.2من مغيعةات الربةع المقابةل علةى التةوالي .كمةا تمثةل  %33.4و  %02.5و
 %05.2من مغيعات السةتة أشةهر المنتهيةة فةي  31يونيةو 2015م ،مقارنةة بةة  %34.3و  %03.3و  %11.8مةن
مغيعات الفترة المقابلة على التوالي.
 .05ملخص قائمة التدفق النقدي الموحدة خالل الستة أشهر المنتهية في  31يونيو 5102م:
بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  0,333.3مليون لاير مقابل  1,311.3مليون لاير
في الفترة المماثة من عام 5104م ،وذلك بارتفاع قدره  ،%41.0كما أنها تمثل  %53.2مةن مغيعةات الفتةرة
مقابل  %50.3في الفترة المماثلة.
بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  5,151.3مليون لاير ،والتةي تمةت وفقةار
للخطةةة االسةةتراتيجية للشةةركة ،حي ة
والتوزيعية.
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تةةم اسةةتخدامها بشةةكل جةةوهري فةةي توسةةيع القةةدرات اتنتاجيةةة

بلغةت التةةدفقات النقديةةة المسةتخدمة فةةي األنشةةطة التمويليةةة خةالل الفتةةرة  32.1مليةةون لاير مقابةةل
 427.3مليون لاير تم استخدامها في الفترة المقابلة من عام 5104م.
بلغت صافي التدفقات النقدية المستخدمة خةالل الفتةرة  541.2مليةون لاير بعةد تةةثير ترجمةة العمةالت
األجنغية ،ليرل باللك رصيد النقد وما في حكمس نهاية الفترة المنتهية في  30يونيةو 5102م  253.3مليةون
لاير.
 .03ملخص قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31يونيو 5102م:
بلةةغ بجمةةالي الموجةةو ات  52,563.3مليةةون لاير مقابةةل  53,312.3مليةةون لاير نهايةةة يونيةةو 2014م وذلةةك
بارتفاع %2.3
بلغ صافي رأس المال العامل  5,341.5مليون لاير مقابل  0,312.3مليون لاير نهاية يونيو 2014م وذلك
بارتفاع  .%31.3وتتمثل غالغية هاله الزيا ة بوجو رصيد قائم من شركة التةمين.
بلةةغ بجمةةالي المطلوبةةات  03,360.1مليةةون لاير مقابةةل  05,151.3مليةةون لاير نهايةةة يونيةةو 2014م وذلةةك
بارتفاع .%3.4
بلةةغ صةةافي الةةدين  1,623.3مليةةون لاير مقابةةل  3,113.6مليةةون لاير نهايةةة يونيةةو 2014م وذلةةك بارتفةةاع
 ،%3.4ليمثل  %30.0من بجمالي حقوق الملكية مقابل  %30.1نهاية يونيو 2014م.
بلةةغ بجمةةالي حقةةوق المسةةاهمين  1,653.1مليةةون لاير مقابةةل  3,231.6مليةةون لاير نهايةةة يونيةةو 5104م
وذلك بارتفاع  ،%05.3لتغلغ قيمة السهم الدفترية  06.14لاير.

 .04بشكل عام ووفقار لمعايير األ اء مع األخال بعين اتعتغار كافة المعطيةات اتقترةا ية ،تن ةر المراعةي برضةى
بلةةى نتائجهةةا المحققةةة خةةالل الربةةع الثةةاني والنرةةف األول مةةن عةةام 5102م ،حي ة

تحقةةق النمةةو المسةةتمر فةةي

بجمةالي الةربح وربةح التشةغيل وصةافي الةربح ،كمةا تواصةلت عمليةات

المغيعات التي أ ت بلى تحسن هةام
االستثمار الرأسمالية وفقار لخطة التنمية اتستراتيجية .بضافة بلى ارتياحها مةن التسةوية الكاملةة والنهائيةة
للمطالغة التةمينية المتعلقة بحا ث الحريق في مرافق اتنتاج بجدة .ومن ناحية أخرى ،وبعيدار عةن أي مةرثرات
خارجية خارجة عن اترا ة تتوقع المراعي استمرار األ اء اتيجابي المقارن في الربع التالي.
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 .02تةم بعةةا ة تغويةةب وعةةرض بعةةض أرقةةام الربةةع الثةةاني والفتةةرة المقابلةةة مةةن عةةام 5104م لمقارنتهةةا مةةع تغويةةب
وعرض القوائم للربع الثاني والفترة من عام 5102م ،وال يوجد لعمليةات بعةا ة التغويةب والعةرض هةاله أي أثةر
على حقوق المساهمين وصافي الدخل بفترة المقارنة.
 .06نو أن نلفت بنتغاه المساهمين الكةرام بلةى أن القةوائم الماليةة األوليةة للفتةرة المنتهيةة فةي  31يونيةو 5102م
ستكون متاحة من خالل الرابط التالي على الموقع اتلكتروني للمراعةي بعةد برسةالها بلةى الجهةات المخترةة
هالا اليوم.

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