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6102/07/17م

تعلن شركة المراعي النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  03يونيو 6302
(ستة أشهر).
يسر شركة المراعي أن تعلن لمسنميما م الانران عن جهم ا نم المملانة االلانة الم

ن

للسنهة

أش ر المنه اة في  03ي جا 6302ن على النح الهملي:
.0

بلننص فننمفي الننربا رنن

الربنن الثننمجي  266.6ملانن ن م مبمبنن  403.5ملا ن ن م للربنن

المممثنن منن عننمن 6304ن لذلننب بمفتعننم قنن ف  ،%06.4لمبمبنن  036.4ملانن ن م للربنن
السمبق لذلب بمفتعم ق ف .%030.6
.6

بلص اجمملي النربا رن

الربن الثنمجي  0.413.1ملان ن م مبمبن  0.066.3ملان ن م للربن

المممث م العمن السمبق لذلب بمفتعم ق ف .%05.2
 .0بلننص الننربا الهيننالالي رن

الربن الثننمجي  450.5ملان ن م مبمبن  206.4ملان ن م للربن

المممث م العمن السمبق لذلب بمفتعم ق ف .%02.0
 .5بلص فنمفي النربا رن

السنهة أشن ر  104.0ملان ن م .مبمبن  602.1ملان ن م للعهنر

المممثلة م العمن السمبق .ل ذلب بمفتعم ق ف %06.3
 .4بلالت فبحاة الس م المخعضة م

فمفي الربا العم

للمسميما

ر

السهة أش ر

المنه اة في  03ي جا 6302ن  0.00م للس م مبمب  0.36م للس م لنعس العهر م
عمن 6304ن .لتا ف اإلشمف إلى أجه تم ا هسمب فبحاة الس م المخعضة ببسمة فمفى الربا
على ع د ااس م المص ف كمم في  03ي جا 6302ن لالبملالة  633ملا ن س م ،بع
اسهبعمد ع ا الصا ك ال ا مة ،علممً بأن فبحاة الس م م فمفي الربا قب الهخعاض
لعلى أسمس  633ملا ن س م ُمص ف تبلص  0.04م ل  0.34م بن مية ي جا لعممي 6302ن
ل 6304ن على اله الي.
 .2بلص اجمملي النربا رن

السنهة أشن ر  6.605.6ملان ن م مبمبن  6.516.5للعهنر المممثلنة

م العمن السمبق لذلب بمفتعم ق ف .%06.4
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 .4بلننص الننربا الهيننالالي ر ن

السننهة أش ن ر  0.055.4ملا ن ن م ،مبمب ن  0.302.6ملا ن ن م

للعهر المممثلة م العمن السمبق لذلب بمفتعم ق ف .%06.2
 .6يع د سنب

االفتعنم فني فنمفي النربا رن

الربن الثنمجي مبمفجنة بنملرب المممثن من عنمن

6304ن بنسبة  %06.4بيا ج يري إلى :
ً
جهاانة
 االفتعم في مباعمت الرب بنسبة  ،%03.0بامفة قطمعنمت الهينالا الر اسناة ،لذلنبإلى اسهمراف جم مباعمت قطم االبمن لالعصم ر بنسبة  %1.4لجمن مباعنمت قطنم المخنمب
بنسبة  ،%02.6لجم مباعمت قطم ال لاج بنسبة .%63.0
 -افتعم تالعة مباعمت الرب بمع

ً
جهااة لهحسن تالعنة المن ر ت
أق م جم المباعمت

الهي اسهمر تراج أسعمفيم بيا ملم س ،إضمفة إلى تحسا إداف الهاملاف لفف كعنمة
اإلجهمج ،على الرغم م لج د افتعم في تالعة ال ق د لتعرفة الطمقنة الا ربم انة ،لقن أد
ذلب إلى افتعم إجمملي ال ر بنسنبة  %05.2لبملهنملي اجعانس علنى افتعنم فنمفي فبنا الربن
الالي.
 لق ن أتننت النهننم ر الربعاننة المبمفجننة لبطمعننمت الهيننالا الر اسننة كمننم يلنني :قطننم االبننمنالبن ي علنى مع ننم

لالعصنم ر افتعن فنمفي فبحنه بنسنبة  ،%02.0لذلنب لم سنماة الطلن

فئمت منهامت البطم  .لقطم المخمب افتع فمفي فبحه بنسبة  ،%64.1ليع

يذا االفتعم

بيا ج يري إلى فف الب ف اإلجهمجاة المهم ة لالنانم فني إقن ل الع ين من المنهانمت
الا ي

ر

الرب  .أمم قطم الن لاج فبن افتععنت رسنم ر بنسنبة  %53.5ان

لفنلت

إلى ( )42.6ملا ن م لهمث  %63.6-م مباعمته مبمفجة بخسنم ر قن فيم ( )45.0ملان ن م
لبنسبة  %04.0 -م مباعمته بملرب المبمب  ،لذلب فاج إلى افتعنم
المام

المسنه فد  ،لالهني ففعنت من

ن

منمفسنة المنهانمت

انم العنرو بملسن ل المحلاة،إضنمفة إلنى افتعنم

تاملاف الطمقة لرعض ال عم.
 لم جم اة أرر فبن كنمن يننمك افتعنم فني مصنمفيف الربن الهينالالاة للمام عنة ،انافتععت مصمفيف البا لاله زي بنسنبة  %04.4من أجن دعنم النمن فني مباعنمت المنهانمت
الر اسنناة ،لمنمفننذ اله زينن لاالجهيننمف الاالرافنني .كمننم أن المصننمفيف العم ماننة لاإلدافيننة
ً
جهاانة
افتععت بنسبة  ،%6.6إضمفة إلى أن مصنمفيف االسنه ك قن افتععنت بنسنبة %1.6
لله سعمت الرأسمملاة.
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 -لأراننراً ،فننصن جصننا

الربن الثننمجي من الحصننة فنني جهننم ر اليننركمت ال مالننة

المام عننة رن

لالميننمفي الميننهركة ل المصننمفيف اارننر لالهالاننر فنني أسننعمف فننر
لتاننملاف الهم ي ن لمصننرل

العم ن ت ااجنباننة

ال كننم لضننريبة ال ن ر ااجنباننة ل صننة ب ن ل الملااننة غاننر

المساطر كمن له أثر سنلبي علنى فنمفي فبنا الربن بمبلنص ( )5.0ملان ن م ،ليعن د ذلنب
بيا ج يري إلى جم تاملاف الهم ي جهاانة افتعنم البنرلو لأسنعمف العم ن
اإليامبي اسعمف فر
 .1يعن د سنب

العم ت ااجنباة ق

االفتعنم فني فنمفي النربا رن

إال أن ااثنر

م أثر جم تاملاف الهم ي .
السنهة أشن ر المنه انة فني  03ي جان 6302ن

مبمفجة بملعهر المممثلة م العمن السمبق بنسبة  %06.3بيا ج يري إلى :
ً
جهاانة
 االفتعم في مباعمت العهر بنسبة  ،%00.6بامفة قطمعمت الهينالا الر اسناة ،لذلنبإلى اسهمراف جم مباعمت قطم االبمن لالعصم ر بنسبة  %03.4لجم مباعمت قطم المخنمب
بنسبة  ،%60.6لجم مباعمت قطم ال لاج بنسبة .%00.4
 -افتعم تالعة مباعمت العهر بمع

ً
جهااة لهحس تالعة المن ر ت
أق م جم المباعمت

الهي اسهمر تراج أسعمفيم بيا ملم س ،إضمفة إلى تحسا إداف الهاملاف لفف كعنمة
اإلجهمج ،على الرغم م لج د افتعم في تالعة ال ق د لتعرفة الطمقنة الا ربم انة ،لقن أد
ذلب إلى افتعم إجمملي ال ر بنسبة  %06.4لبملهملي اجعانس علنى افتعنم فنمفي فبنا العهنر
الالي.
 لق أتت جهم ر العهر لبطمعمت الهيالا الر اسة كمنم يلني :قطنم االبنمن لالعصنم ر افتعنفمفي فبحه بنسنبة  ،%1.5لذلنب لنمن

انم المباعنمت لااثنمف اإليامبانة اسنعمف المن ر ت.

لقطم المخمب افتع فمفي فبحه بنسنبة  ،%000.0ليعن

ينذا االفتعنم بينا جن يري إلنى

فف الب ف اإلجهمجاة المهم ة ،لااثمف اإليامباة اسعمف المن ر ت ،لتحسن ااسنعمف ،إضنمفة
إلى النام في إق ل الع ي م المنهانمت الا ين
افتععننت رسننم ر بنسننبة  %44.4ا ن

رن

العهنر  .أمنم قطنم الن لاج فبن

لفننلت إلننى ( )063.4ملا ن ن م لهمث ن  %64.4-م ن

مباعمت نه مبمفجننة بخسننم ر ق ن فيم ( )002.3ملا ن ن م لبنسننبة  %06.2 -م ن مباعمت نه بننملعهر
المبمبلة ،لذلب فاج إلى افتعم
م

منمفسة المنهامت المام

المسنه فد  ،لالهني ففعنت

ام العرو بملس ل المحلاة ،إضمفة إلى افتعم تاملاف الطمقة لرعض ال عم.

 لم جم اة أرر فب كمن يننمك افتعنم فني مصنمفيف العهنر الهينالالاة للمام عنة ،انافتععننت مصننمفيف البا ن لاله زي ن بنسننبة  ،%00.4لذلننب م ن أج ن دعننم النم ن فنني فئننمت
المنهاننمت الر اسنناة ،لمنمفننذ اله زينن لاالجهيننمف الاالرافنني .كمننم أن المصننمفيف العم ماننة
لاإلدافية ق افتععت بنسبة  %4.5م اسهمراف االسهثممف في البناة الهحهاة ل عم النم العمن
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لألعمننم  ،إضننمفة إلننى أن ينننمك افتعننم فنني مصننمفيف االسننه

ك  %03.6جهاان ًنة لله سننعمت

الرأسمملاة.
 -لأراننراً ،فننصن جصننا

المام عننة رنن

العهنننر منن الحصننة فنني جهننم ر اليننركمت ال مالنننة

لالميننمفي الميننهركة ل المصننمفيف اارننر لالهالاننر فنني أسننعمف فننر
لتاننملاف الهم ي ن لمصننرل

العم ن ت ااجنباننة

ال كننم لضننريبة ال ن ر ااجنباننة ل صننة ب ن ل الملااننة غاننر

المساطر كمن له أثر سلبي على فمفي فبنا الربن بمبلنص ( )64.5ملان ن م ،ليعن د ذلنب
بيا ج يري إلى جم تاملاف الهم ي جهااة افتعم البرلو لأسعمف العم
 .03يعن د سنب

االفتعنم البن ي بصنمفي النربا رن

.

الربن الثنمجي مبمفجنة بنملرب اال 6302ن

(السمبق) بنسبة  %030.6بيا ج يري إلى:
 الطننمب الم سننمي فنني النننميك اإلسننهالطل

الننذي أد إلننى ارننه

الم ن ير الباعنني لافتعننم

على المنهامت عملاة الربحاة ،لذلب الشهمم الربن الثنمجي علنى جن ة كبانر من شن ر

فمضمن المبمفك ،إضمفة إلى االسهعمد م اسهمراف أسنعمف المن ر ت الم اتانة علنى النرغم
م افتعنم أسنعمف الطمقنة لتالعنة الهم ين  .كمنم جن د لعنت االجهبنم إلنى لجن ب مراعنم أن
النهم ر العصلاة لاست مؤشراً دقابمً على جهنم ر كممن العنمن رمفنة عنن مبمفجنة جهنم ر الربن
بملرب السمبق له.
 .00ملخص جهم ر الرب الثمجي 6302ن لقم مة ال ر االلاة الم

للسهة أش ر المنه اة في

 03ي جا 6302ن:
 بلالت مباعمت الرب الثنمجي  5.364.5ملان ن م مبمبن  0.251.4ملان ن م للربن المممثنم العمن السمبق ،لذلب بمفتعم ق ف  .%03.0لهص بنذلب مباعنمت النصنف اال من عنمن
6302ن إلننى  4.544.4ملا ن ن م .مبمب ن  2.262.6ملا ن ن م لنننعس العهننر المممثلننة لعننمن
6304ن ل ذلب بمفتعم ق ف %00.6
 -لفامننم يخننص اله زي ن الاالرافنني للمباعننمت ،فب ن افتععننت رن

الربن الثننمجي فنني المملاننة

العرباة السع دية لدل الخلار العرباة لال ل اارر بينا مامن بمنم جسنبهه  %03.3ل
 %6.6ل  %06.4علننى اله ن الي ،كمننم أج ننم افتععننت ر ن

السننهة أشن ر المنه اننة فنني  03ي جا ن

6302ن في المملاة العرباة السع دية لدل الخلار العرباة لال ل اارنر بينا مامن
 %00.4ل  %00.3ل  %02.6على اله الي.
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 -بلص الربا قبن مصنمفيف الهم ين لاإلسنه

ك لال كنم لالضنرا

) (EBITDAرن

الربن

الثمجي  0.304.1ملا ن م مبمب  134.1ملان ن م فني الربن المممثن من العنمن السنمبق،
لذلننب بمفتعننم قن ف  ،%05.2كمننم أجننه يمثن  %64.6م ن مباعننمت الربن مبمب ن  %65.6بننملرب
السهة أش ر المنه اة في  03ي جا 6302ن .فبن بلنص  0.464.4ملان ن م

المممث  .أمم ر

مبمب  0.455.4ملا ن م لنعس العهر م العمن السمبق ل ذلب بنسنبة جمن  %00.1لامثن
 %60.0م مباعمت العهر مبمفجة  %60.0بملعهر المممثلة.
 جسننبة إجمننملي الننربا لالننربا الهيننالالي لفننمفي الننربا ،تمثنن  %01.4ل  %06.5ل  %04.2مننمباعننمت الرب ن الثننمجي مبمفجننة بننن  %06.3ل  %04.4ل  %05.4م ن مباعننمت الرب ن المبمب ن علننى
اله الي .كمم تمث  %04.4ل  %04.0ل  %06.4م مباعمت السهة أش ر المنه انة فني  03ي جان
6302ن .مبمفجة بن  %04.5ل  %04.6ل  %06.4م مباعمت العهر المبمبلة على اله الي.
 .06ملخص قم مة اله فق النب ي الم

للسهة أش ر المنه اة في  03ي جا 6302ن:

 -بلالت اله فبمت النب ية النمتاة م ااجيطة الهيالالاة رن

العهنر  0.510.1ملان ن م

مبمب  0.604.4ملا ن م في العهر المبمبلنة من عنمن 6302ن  ،لذلنب بهراجن قن ف %06.4
ليرج ن ذلننب بيننا ج ن يري إلننى تراج ن فننمفي فأس المننم العمم ن ل يننمد االسننهثممف فنني
المخ لن ،كمم أج م تمث  %63.3م المباعمت مبمب  %64.4في العهنر المبمبلنة من العنمن
السمبق.
العهننر 6.406.6

 بلالننت الهنن فبمت النب يننة المسننهخ مة فنني ااجيننطة االسننهثممفية رننملا ن م ،لالهي تمت لفبمً للخطيك االسهراتاااة للينركة ،ان تنم اسنهخ ام م بينا

جن يري فنني ت سننا البن فات اإلجهمجاننة لاله زيعاننة فنني المن اف لمرافننق اإلجهننمج لالهصنننا
لاإلجهيمف الاالرافي .كمم أج م تمث  %00.4م المباعمت مبمبن  %03.6فني العهنر المبمبلنة
م العمن السمبق.
 -بلالت الهن فبمت النب ينة المسنهخ مة فني ااجينطة الهم يلانة رن

العهنر  506.1ملان ن

م مبمب  44.3ملا ن م تنم اسنهخ ام م فني العهنر المبمبلنة من عنمن 6304ن ،ليعن
يذا االره

بينا جن يري إلنى افتعنم قامنة الهن فبمت النب ينة الخمفجنة بنملعهر الحملانة

مبمفجة بملعهر المبمبلة.
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 -بلالت فمفي اله فبمت النب ية المسهخ مة ر

العهر بعن أثنر ترجمنة العمن ت ااجنبانة

 0.544.6ملا ن م ،لاص بنذلب ففنا النبن لمنم فني امنه كمنم فني  03ي جان 6302ن إلنى
 420.4ملا ن م.
 .00ملخص قم مة المرك المملي الم

كمم في  03ي جا 6302ن:

 بلص إجمملي الم ج دات  66.040.5ملا ن م مبمب  64.626.4ملا ن م كمم فني  03ي جان6304ن لذلب بمفتعم ق ف .%00.5
 بلص فمفي فأس المم العممن  0.130.0ملان ن م مبمبن  6.051.6ملان ن م كمنم فني 03ي جان 6304ن لذلننب بمجخعننمو قن ف  %01.3جهااننة اجخعننمو ففننا بنن من ين ن لمصننمفيف
لدفعمت مب مة ،لافتعم ففا بن دا ن ن لمبملص مسهحبة ال ف .
 بلص إجمملي المطل بمت  04.540.6ملا ن م مبمب  00.020.1ملان ن م كمنم فني  03ي جان6304ن لذلب بمفتعم ق ف  %04.6لالهي تع

بيا جن يري إلنى اشنهمم ففنا البنرلو

ق يلة ااج على الصا ك المص ف في سبهمبر 6304ن بمبلص  0.233ملا ن م.
 بلص فمفي ال ي  00.643.3ملا ن م مبمبن  1.246.6ملان ن م كمنم فني  03ي جان 6304نلذلب بمفتعم ق ف  ،%02.4لامث  %66.1م إجمنملي بن ل الملاانة مبمبن  %60.0كمنم فني
 03ي جا 6304ن.
 بلص إجمملي ب ل المسميما  03.526.4ملا ن م مبمب  1.260.1ملا ن م كمم في 03ي جا 6304ن لذلب بمفتعم ق ف  ،%6.4لهبلص قامة الس م ال فهرية  00.36م.
 .05بيا

عمن  ،فصن جهم ر الرب الثمجي ق أتت م ع مة م

ااثر الم سمي الم اتي لي ر

فمضمن المبمفك لاسهمراف ااثر اإليامبي اسعمف م ر ت اإلجهمج ،إضمفة إلى اله ابار المهخذ
ً
فبم ل رل
لهحسا كعمة اإلجهمج لالهحام في تاملاف الهيالا  .لم جم اة أرر  ،ف
المضي

الس ل عملاة الهنمفساة لالم ف عة بملهبمقؤ االقهصمدي ،فصن المراعي سه اف
ق ممً في الهركا على أي اف م االسهراتاااة لتع ي ت لا ت فبمت م النب ية لكعمةت م
الالاة ،م ت ري الحذف جراة الهالار في معطامت االقهصمد الالي.
 .04تم إعمد تب ي

لعرو بعض أفقمن فهر المبمفجة لههعق م تب ي

لال ي ج لعملامت إعمد الهب ي
بعهر المبمفجة.
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لعرو العهر الحملاة،

لالعرو يذ أي أثر على ب ل الملااة لفمفي ال ر

v

 .02ج د أن جلعت إجهبم المسميما

الاران ،إلى أن الب ا م المملاة االلاة الم

للعهر

المنه اة  03ي جا 6302ن سها ن مهم ة على تطباق ع قمت المسهثمري ليركة المراعي
لل

اتف الذكاة لااج

الل

اة ،لم ر

م ق اليركة اإللاهرلجي على الرابيك الهملي،

بع إفسمل م إلى الا مت المخهصة يذا الا ن ،لهللا الم فق.

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

7|Page

