5102/10/08م
تعلن شركة المراعي النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 5102م (تسعة أشهر).
يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية األولية الموحدة للستة أشهر المنتهيةة فةي
 30سبتمبر 5102م على النحو التالي:

.0

بلغ صافي الربح خالل الربع الثالث  2.2.0مليون لاير مقابل  2...5مليون لاير للربع المماثل من عام 5105م
وذلك بارتفاع قدره  ،%01..ومقابل  2.1.5مليون لاير للربع السابق وذلك بارتفاع قدره .%05.5

.5

بلغ اجمالي الربح خالل الربع الثالث  0,554.2مليون لاير مقابل  0,.01.7مليون لاير للربع المماثةل مةن العةام
السابق وذلك بارتفاع قدره .%01.5

 ..بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثالث  475.7مليون لاير مقابل  455.7مليةون لاير للربةع المماثةل مةن العةام
السابق وذلك بارتفاع قدره .%5..
 .5بلغ صافي الربح خالل التسعة أشةهر  0,5.5.1مليةون لاير ،مقابةل  0,554..مليةون لاير للفتةرة المماثلةة مةن
العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%05..
 .2بلغةةر ربحيةةة السةةهف المالف ةةة خةةالل التسةةعة أشةةهر المنتهيةةة فةةي  .1سةةبتمبر 2015م  5...لاير للسةةهف
مقابل  5.10لاير للسهف للفترة المماثلة من العام السابق .وتجدر اإلشارة إلى أنه تف احتساب ربحية السةهف
المالف ة بقسمة صافى الربح على المتوسط المرجح لعدد األسةهف المدةدرة والبةالغ عةددها  411مليةون
سهف كما في  .1سبتمبر 2015م و  .1سبتمبر 2014م بعد استبعاد عوائد الدكوك الدائمة ،علماً بةنن ربحيةة
السهف قبل التالفيض تبلغ  5...لاير و  5.12لاير للتسعة أشهر المنتهية فةي سةبتمبر 5102م و5105م علةى
التوالي.
 .4بلغ اجمالي الربح خالل التسعة أشهر  .,.55..مليون لاير ،مقابل  .,522.2مليةون لاير للفتةرة المماثلةة مةن
العام السابق وذلك بارتفاع قدره .%05.0
 .7بلغ الربح التشغيلي خالل التسعة أشهر  0,42..2مليون لاير ،مقابل  0,575.1مليون لاير للفترة المماثلة من
العام السابق وذلك بارتفاع قدره .%05.4
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 .2يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل مةن عةام 5105م بنسةبة %01..
بشكل جوهري إلى :
-

ً
نتيجة إلى استمرار
االرتفاع في مبيعات الربع عند حدود  ،%7.2بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية ،وذلك
نمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة  %02.0ونمو مبيعات قطاع المالابز  %..5ونمو مبيعات قطاع األلبان
والعدائر بنسبة .%2..

-

إضةةافة إلةةى أن ارتفةةاع تكلفةةة مبيعةةات الربةةع بمعةةدل أقةةل مةةن نمةةو المبيعةةات النةةاتج مةةن تحسةةين إدارة
التكاليف أدى إلى ارتفاع إجمالي الةدخل بنسةبة  %01.5وبالتةالي ارتفةاع صةافي الةربح الكلةي ،مةع العلةف بةنن
قطاعةةات التشةةغيل الرئيسةةة أتةةر نتائجهةةا كمةةا يلةةي :األلبةةان والعدةةائر تراجعةةر بنسةةبة  %..1والمالةةابز
ارتفعر بنسبة  %.1.7أما قطاع الدواجن فقد انالف ةر خسةائره بنسةبة  %55.2حيةث وصةلر إلةى 5..0
مليون لاير لتمثل  %02.4من مبيعةات القطةاع مقارنةة بالسةائر قةدرها  22..مليةون لاير وبنسةبة %.5.2
من مبيعات القطاع بالربع المقابل.

-

ومن ناحية أخرى فقد كان هنةاك ارتفةاع فةي مدةاريف الربةع للمجموعةة ،حيةث ارتفعةر مدةاريف البيةع
والتوزيةةع بنسةةبة  %04.2مةةن أجةةل دعةةف النمةةو فةةي فاةةات المنتجةةات الرئيسةةية ،ومنافةةال التوزيةةع واالنتشةةار
الجغرافي .كما أن هناك ارتفاع في المداريف العمومية واإلدارية بنسبة  %00.5لدعف نمو األعمال العام.

-

كما أن ندةيب المجموعةة مةن الحدةة فةي نتةائج الشةركات الزميلةة والمشةاريع المشةتركة و المدةاريف
األخرى وصافي تكاليف التمويل ومدروف الزكاة وحدة حقوق الملكية غير المسيطرة كان له أثر إيجابي
على صافي ربح الربع بمبلغ  57.7مليون لاير.

 ..يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل التسةعة أشةهر المنتهيةة فةي  .1سةبتمبر 2015م مقارنةة بةالفترة
المماثلة من العام السابق بنسبة  %05..بشكل جوهري إلى :
-

ً
نتيجةة إلةةى
االرتفةاع فةةي مبيعةات الفتةةرة عنةد حةةدود  ،%01.0بكافةة قطاعةةات التشةةغيل الرئيسةية ،وذلةةك
استمرار نمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة  %57.4ونمو مبيعات قطاع األلبةان والعدةائر بنسةبة % ..7
ونمو مبيعات قطاع المالابز .%0.0

-

إضافة إلةى أن ارتفةاع تكلفةة مبيعةات الفتةرة بمعةدل أقةل مةن نمةو المبيعةات النةاتج مةن تحسةين إدارة
التكاليف أدى إلى ارتفاع إجمةالي الةدخل بنسةبة  %05.0وبالتةالي ارتفةاع صةافي الةربح الكلةي ،مةع العلةف بةنن
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قطاعةةات التشةةغيل الرئيسةةة أتةةر نتائجهةةا كمةةا يلةةي :األلبةةان والعدةةائر ارتفعةةر بنسةةبة  %5.2والمالةةابز
ارتفعر بنسبة  %55.0أما قطاع الدواجن فقد انالف ر خسةائره بنسةبة  %5...حيةث وصةلر إلةى 042.0
مليون لاير لتمثل  %07.4من مبيعات القطاع مقارنة بالسةائر قةدرها  .52..مليةون لاير وبنسةبة %55..
من مبيعات القطاع بالفترة المقابلة.
-

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك ارتفاع فةي مدةاريف الفتةرة للمجموعةة ،حيةث ارتفعةر مدةاريف البيةع
والتوزيةةع بنسةةبة  %0...مةةن أجةةل دعةةف النمةةو فةةي فاةةات المنتجةةات الرئيسةةية ،ومنافةةال التوزيةةع واالنتشةةار
الجغرافي .كما أن هناك ارتفاع في المداريف العمومية واإلدارية بنسبة  %05.5لدعف نمو األعمال العام.

-

كما أن ندةيب المجموعةة مةن الحدةة فةي نتةائج الشةركات الزميلةة والمشةاريع المشةتركة و المدةاريف
األخرى وصافي تكاليف التمويل ومدروف الزكاة وحدة حقوق الملكية غير المسيطرة كان له أثر سلبي
على صافي ربح الفترة بمبلغ  5..2مليون لاير.

-

كما نود أن نلفر اإلنتباه إلى أنه تف اإلنتهاء من تسوية مطالبة تنمينية بشكل نهةائي خةالل الفتةرة ،متعلقةه
بحادث الحريق الالي وقع في مرافةق التدةنيع التابعةة للمجموعةة فةي مدينةة جةدة ونةتج عنهةا صةافي فةائض
(مكاسةةب) يبلةةغ  555..مليةةون لاير .وفةةي المقابةةل ،فقةةد سةةجلر الشةةركة مدةةاريف مالتلفةةة منهةةا إ فةةاء
شةةهره بمبلةةغ  .52.5مليةةون لاير ،وشةةطب اسةةتثمارات متاحةةة للبيةةع بمبلةةغ  0.5.1مليةةون لاير منهةةا خسةةائر
اإلنالفاض الدائف في استثمار الشركة في شركة االتداالت المتنقلة "زين" بمبلغ  07..2مليةون لاير ليههةر
ً
علمةا بةنن أثةر ذلةك كةان حيةادي علةى نتةائج الفتةرة أخةالاً فةي اإلعتبةار حدةة حقةوق
االستثمار بقيمته األسمية.
الملكية غير المسيطرة .علماً بننه تف استالم كامل مبلغ المطالبة التنمينة البالغ  7.1مليون حتى نهايةة الربةع
الثالث 5102م.

 .01يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل الربع الثالث مقارنةة بةالربع الثةاني 5102م ( السةابق ) بنسةبة %05.5

بشكل جوهري إلى:
-

تحسن جودة العمليات التشغيلية ،والتي أسفرت عن نمو صافي الربح على الرغف من أن مبيعات شهر
رم ان المبارك الموسمية قد دخل جةزء منهةا بةالربع الثةاني مةن هةالا العةام وأدى إلةى تراجةع المبيعةات
.%..2

وتعتقد المراعي أن مقارنة األداء تكون أكثر واقعية مع نفة
توافق بهروف الطلب وموسمية السوق.
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الفتةرة المماثلةة مةن العةام السةابق ،نهةراً لوجةود

 .00ملالص نتائج الربع الثالث 5102م وقائمةة الةدخل األوليةة الموحةدة للتسةعة أشةهر المنتهيةة فةي  .1سةبتمبر
5102م:
بلغر مبيعات الربع الثالث  .,25..4مليون لاير مقابل  .,54..5مليون لاير في الربع المماثةل مةن العةام
السابق ،وذلك بارتفاع قدره  ،%7.8لتدل باللك مبيعات الفترة إلى  01,501.5مليون لاير ،مقابةل .,575.2
مليون لاير لنف

الفترة المماثلة من عام 5105م وذلك بارتفاع قدره .%01.0

وفيمةةا يالةةص التوزيةةع الجغرافةةي للمبيعةةات ،فقةةد ارتفعةةر خةةالل الربةةع الثالةةث فةةي المملكةةة العربيةةة
السةةعودية و دول الاللةةيج العربيةةة والةةدول األخةةرى بشةةكل مجمةةل بمةةا نسةةبته  %2.4و  %52.7 %4.7علةةى
التوالي .كمةا أنهةا ارتفعةر خةالل التسةعة أشةهر المنتهيةة فةي  .1سةبتمبر 5102م فةي المملكةة العربيةة
السةعودية و دول الاللةيج العربيةة والةدول األخةةرى بشةكل مجمةل بمةا نسةبته  %2.2و  %02.2 %01..علةةى
التوالي.
بلغ الربح قبل مداريف التمويل واإلستهالك والزكةاة وال ةرائب ) (EBITDAخةالل الربةع الثالةث .21.2
مليون لاير مقابل  244.5في الربع المماثل من العام السابق ،وذلةك بارتفةاع قةدره  ،%..7كمةا أنةه يمثةل
 %57.1من مبيعات الربع مقابل  %54.2بالربع المماثل .أما خالل التسعة أشهر المنتهية في  .1سبتمبر
5102م ،فقد بلغ  5,5.2.1مليون لاير مقابل  5,502.5مليون لاير لنف

الفترة مةن العةام السةابق وذلةك

بنسبة نمو  ،%05.4ليمثل  %55.5من مبيعات الفترة مقارنة  %5...بالفترة المماثلة.
نسبة إجمالي الربح وربح التشغيل وصافي الربح ،تمثل  %50.0و  %0..0و  %04..من مبيعةات الربةع الثالةث
مقارنة بة  %51.0و  %0..7و  %04.2من مبيعةات الربةع المقابةل علةى التةوالي .كمةا تمثةل  %.2.4و  %04.2و
 %05.1من مبيعات التسةعة أشةهر المنتهيةة فةي  .1سةبتمبر 2015م ،مقارنةة بةة  %.7..و  %02..و %0..5
من مبيعات الفترة المقابلة على التوالي.
 .05ملالص قائمة التدفق النقدي الموحدة خالل التسعة أشهر المنتهية في  .1سبتمبر 5102م:
بلغر التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  .,577.0مليون لاير مقابل  5,550.0مليةون لاير
في الفترة المماثلة من عام 5105م ،وذلك بارتفاع قدره  ،%54.5كما أنها تمثل  %.5.0من مبيعةات الفتةرة
مقابل  %55.5في الفترة المماثلة.
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بلغر التدفقات النقدية المستالدمة في األنشطة االستثمارية  5,210.2مليةون لاير ،والتةي تمةر وفقةاً
للالطةةة االسةةتراتيجية للشةةركة ،حيةةث تةةف اسةةتالدامها بشةةكل جةةوهري فةةي توسةةيع القةةدرات اإلنتاجيةةة
والتوزيعية في المزارع ومرافق اإلنتةاج واإلنتشةار الجغرافةي .كمةا أنهةا تمثةل  %57.5مةن مبيعةات الفتةرة
مقابل  %55.2في الفترة المماثلة.
بلغر التةدفقات النقديةة الناتجةة مةن األنشةطة التمويليةة خةالل الفتةرة  2.5.4مليةون لاير مقابةل42...
مليون لاير تف استالدامها في الفترة المقابلة من عام 5105م ،وتعزى بشكل جوهري إلى عمليةة إصةدار
صكوك بقيمة  0,411مليون لاير تمر خالل الفترة.
بلغةةر صةةافي التةةدفقات النقديةةة الناتجةةة خةةالل الفتةةرة  0,5.0.1مليةةون لاير بعةةد تةةنثير ترجمةةة العمةةالت
األجنبية ،ليدل باللك رصيد النقد وما في حكمه نهاية  .1سبتمبر 5102م  5,127.2مليون لاير.
 .0.ملالص قائمة المركز المالي الموحدة كما في  .1سبتمبر 5102م:
بلغ إجمالي الموجودات  54,551.5مليون لاير مقابل  55,551.0مليةون لاير نهايةة سةبتمبر 2014م وذلةك
بارتفاع %..0

بلغ صةافي رأ

المةال العامةل  5,11..2مليةون لاير مقابةل  0,255..مليةون لاير نهايةة سةبتمبر 2014م

وذلك بارتفاع .%2.4
بلغ إجمالي المطلوبةات  05,05..5مليةون لاير مقابةل  05,721.0مليةون لاير نهايةة سةبتمبر 2014م وذلةك
بارتفاع .%01.7
بلغ صافي الةدين  .,575.4مليةون لاير مقابةل  2,720.4مليةون لاير نهايةة سةبتمبر 2014م وذلةك بارتفةاع
 ،%2.4ليمثل  %72.4من إجمالي حقوق الملكية مقابل  %74.2نهاية سبتمبر 2014م.
بلغ إجمةالي حقةوق المسةاهمين  .,..0.1مليةون لاير مقابةل  2,.....مليةون لاير نهايةة سةبتمبر 5105م
وذلك بارتفاع  ،%00.0لتبلغ قيمة السهف الدفترية  04.42لاير.

 .05بشكل عام ووفقاً لمعايير األداء مع األخال بعين اإلعتبار كافة المعطيةات اإلقتدةادية ،تنهةر المراعةي برضةى
إلى نتائجها المحققة خالل الربع الثالث والتسةعة أشةهر المنتهيةة فةي  .1سةبتمبر 5102م ،فعلةى الةرغف مةن
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تبا ؤ نمو مبيعات الربع إال أن استمرار زخف النمو في مستويات النتائج الموحدة سواء كان ذلك في إجمةالي
الربح أو صافي الدخل يدل على كفاءة نماذج األعمال المتبعة ويحفز علةى إعطائهةا األولويةة باالسةتمرار فةي
استراتيجيتها للربع القادم .ومن ناحية أخرى ،وبعيداً عن أي مؤثرات خارجية خارجة عن اإلرادة تتوقةع المراعةي
استمرار األداء اإليجابي المقارن في الربع التالي.
 .02تف إعةادة تبويةب وعةرض بعةض أرقةام الربةع الثالةث والفتةرة المقابلةة مةن عةام 5105م لمقارنتهةا مةع تبويةب
وعرض القوائف للربع الثالث والفترة من عام 5102م ،وال يوجد لعمليات إعةادة التبويةب والعةرض هةاله أي أثةر
على حقوق المساهمين وصافي الدخل بفترة المقارنة.
 .04نود أن نلفر إنتباه المساهمين الكرام إلى أن القوائف المالية األولية للفترة المنتهيةة فةي  .1سةبتمبر 5102م
ستكون متاحة من خالل الرابط التالي على الموقع اإللكتروني للمراعةي بعةد إرسةالها إلةى الجهةات المالتدةة
هالا اليوم.

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