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6102/10/09م

تعلن شركة المراعي النتائج الماليةة اولليةة المدةةلل للةتةرل المنتفيةة ةي  03سةتتمتر 6302م
(تسعة أشفر).

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكررا عرن ائاهاهرا الماليرة اة ليرة المللرسع للئسرعة أشرهر
المنئهية في  03سبئمبر  6302على النحل الئالي:
 .0بلغت مبيعات الربع الثالث  0.206.3مليلن لاير ،مقابل 0.360.2مليلن لاير للربع المماثل من العا
السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%6.3
.6

بلغ اجمالي الربح خالل الربع الثالث  0.335.1مليرلن لاير ،مقابرل  0.442.3مليرلن لاير للربرع المماثرل
من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%5.5

 .0بلغ الربح الئشغيلي خالل الربرع الثالرث  503.7مليرلن لاير ،مقابرل  256.5مليرلن لاير للربرع المماثرل
من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .% 1.4
.4

بلغ صافي الربح خالل الربع الثالث  234.2مليلن لاير ،مقابل  313.0مليلن لاير للربرع المماثرل مرن
العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره  .% 03.3مقابل  267.7مليلن لاير للربرع السرابق ،ذلرك بارتفراع
قسره .% 4.0

.3

بلغررت المبيعررات خررالل الئسررعة أشررهر  00.377.0مليررلن لاير ،مقابررل 03.603.4مليررلن لاير للفئرررع
المماثلة من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%7.2

 .2بلغ اجمالي الرربح خرالل الئسرعة أشرهر  4.056.5مليرلن لاير مقابرل  0.144.1للفئررع المماثلرة مرن
العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%03.7
 .5بلغ الربح الئشغيلي خالل الئسرعة أشرهر  0.773.4مليرلن لاير ،مقابرل 0.271.3مليرلن لاير للفئررع
المماثلة من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%00.0
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 .7بلررغ صررافي الررربح خررالل الئسررعة أشررهر  0.310.1مليررلن لاير ،مقابررل  0.406.3مليررلن لاير للفئرررع
المماثلة من العا السابق ،ذلك بارتفاع قسره .%00.6
 .1بلغت ربحية السهم المخفضة من صافي الربح العاهس للمساهمين خالل الئسعة أشهر المنئهية
في  03سبئمبر  0.10 6302لاير للسهم ،مقابل  0.54لاير للسهم لنفس الفئرع من العا السابق.
تاسر اإلشارع إلى أاه تم الئساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافى الربح العاهس
للمساهمين على عسد اةسهم المصسرع كما في  03سبئمبر 6302

البالغة  733مليلن سهم،

بعس اسئبعاد علاهس الصكلك الساهمة ،علما بأن ربحية السهم من صافي الربح قبل الئخفيض على
أساس  733مليلن سهم مصسر تبلغ  0.11لاير  0.51لاير بنهاية سبئمبر لعامي 6302

6303

على الئلالي.
 .03بلغ إجمالي لقلق المساهمين ( بعس اسئبعاد لقلق اةقلية ) كما بنهاية  03سبئمبر 6302
 00.000.7مليلن لاير ،مقابل  1.110.3مليلن لاير كما في اهاية  03سبئمبر  ، 6303ذلك بارتفاع
قسره  .%00.6لئبلغ قيمة السهم السفئرية  00.71لاير.
 .00يعلد سرب

االرتفراع فري صرافي الرربح خرالل الربرع الثالرث  6302مقارارة برالربع المماثرل مرن عرا

 ، 6303بنسبة  %03.3بشكل جلهري إلى :
 االرتفرراع فرري مبيعررات الربررع بنسرربة  ،%6.3ذلررك ائياررة إلررى اسررئمرار امررل مبيعررات قارراع اةلبررانالعصاهر بنسربة  %0.4امرل مبيعرات قاراع المخرابس بنسربة  ،%05.4علرى الرر م مرن تراجرع مبيعرات
قااع الس اجن بنسبة .%1.4
 ااخفررات تكلفررة مبيعررات الربررع بنسرربة  %0.0ائياررة لئحسررن تكلفررة المررسخالت الئرري اسررئمر تراجررعأسعارها بشكل ململس ،إضافة إلى تحسرين إدارع الئكرالي

رفرع كفرااع اإلائرال ،علرى الرر م مرن

جلد ارتفاع في تكلفة اللقلد تعرفة الااقة الكهرباهية ،قس أدى ذلك إلرى ارتفراع إجمرالي الرسخل
بنسبة  %5.5بالئالي ااعكس على ارتفاع صافي ربح الربع الكلي.
 قس أترت النئراها الربعيرة المقارارة لقااعرات الئشرغيل الرهيسرة كمرا يلري :قاراع اةلبران العصراهرارتفع صافي ربحه بنسبة  ،%7.0ذلك السئمرار ارتفاع الال

على معظم منئاات القااع .قاراع

المخررابس ارتفررع صررافي ربحرره بنسرربة  ،%55.5يعررسى هررالا االرتفرراع بشرركل جررلهري إلررى رفررع القررسرع
اإلائاجية المئالة النااح في إطالق العسيس من المنئارات الاسيرسع خرالل الربرع .أمرا قاراع الرس اجن
فقس ارتفعت خسراهره بنسربة  %42.2ليرث صرلت إلرى  50.1مليرلن لاير لئمثرل  %63.6مرن مبيعاتره
2|Page

v

مقاراة بخساهر قسرها  41.0مليلن لاير بنسبة  %03.2من مبيعاته برالربع المقابرل ،ذلرك راجرع إلرى
ارتفرراع لررسع منافسررة المنئاررات المامررسع المسررئلردع ،الئرري رفعررت مررن لاررم العرررت بالسررلق
المحلية ،إضافة إلى ارتفاع تكالي

الااقة.

 من االية أخ رى فقس كان هنراك ارتفراع فري مصراريمصاري

الربرع الئشرغيلية للماملعرة ،ليرث ارتفعرت

البيع الئلزيع بنسبة  %2.7من أجل دعرم النمرل فري مبيعرات المنئارات الرهيسرية ،منافرال

الئلزيع االائشار الاغرافي .كما أن المصاري
أن مصاري

العملمية اإلدارية ارتفعت بنسبة  ،%0.1إضرافة إلرى

االسئهالك قس ارتفعت بنسبة  %0.2ائياة للئلسعات الرأسمالية.

 -أخيرا ،فإن اصي

الماملعة خالل الربع الثالث مرن الئغيرر فري ائراها الشرركات السميلرة المشراريع

المشئركة اإليرادات ( /المصاري ) اةخررى الئغيرر فري أسرعار صررم العمرالت اةجنبيرة تكرالي
الئمليل مصر م السكاع ضريبة السخل اةجنبية لصة لقلق الملكية ير المسريارع كران لره أثرر
سلبي على صافي ربح الربع بمبلغ  0.3مليلن لاير ،يعلد ذلك بشركل جرلهري إلرى ارتفراع تكرالي
الئمليل ائياة ارتفاع القر ت أسرعار الفاهرسع ارتفراع لصرة لقرلق الملكيرة يرر المسريارع مرن
ائاها الشركات الئابعة ،إال أن اةثر اإلياابي من لصة الشركة في ائاها الشركات السميلرة المشراريع
المشئركة أسعار صرم العمالت اةجنبية صافي الفاهض المسئلم مرن تسرلية ماالبرة تأمينيرة
تمت خالل الربع بمبلغ  63.0مليلن أدت إلى ااخفات اإليرادات ( /المصاري ) اةخرى قس لرس مرن أثرر
ارتفاع تكالي
 .06يعلد سب

الئمليل.
االرتفاع بصافي الربح خالل الربع الثالرث مقارارة برالربع الثرااي ( 6302السرابق) ،بنسربة

 %4.0بشكل جلهري إلى:
 تراجع تكلفة المبيعات بنسبة  ،%03.2بإعلى من تراجع المبيعات عنرس  %03.0ائيارة االسرئفادع مرناسررئمرار تراجررع أسررعار المررسخالت الئرري أدت إلررى تحسررن الررربح اإلجمررالي  ،إضررافة إلررى ااخفررات
المصاري

العملمية اإلداريرة بنسربة ،%03.5

جرلد صرافي فراهض مسرئلم مرن تسرلية ماالبرة

تأمينية تمت خالل الربرع بمبلرغ  63.0مليرلن أدت إلرى ااخفرات اإليررادات ( /المصراري ) اةخررى مرع
تراجع في تكالي

الئمليل ائياة رسملة جسا منها ضمن مصنع المخبلزات الاسيس في مسينة لاهل.

علما بأن النئاها الئشغيلية للربع الثالث مقاراة بالربع الثااي من هالا العا قس ثرأثرت بفئررع أقصرر مرن
شهر رمضان المبارك.
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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 الخئالم ملسمية الال

 .00يعلد سب

المسيا البيعي.

االرتفاع بصرافي الرربح خرالل الئسرعة أشرهر المنئهيرة فري  03سربئمبر  6302مقارارة

بالفئرع المماثلة من العا السابق ،بنسبة  %00.6بشكل جلهري إلى :
 االرتفرراع فرري مبيعررات الفئرررع بنسرربة  ،%7.2بكافررة قااعررات الئشررغيل الرهيسررية ،ذلررك ائياررة إلررىاسررئمرار امررل مبيعررات قارراع اةلبرران العصرراهر بنسرربة  %5.3امررل مبيعررات قارراع المخررابس بنسرربة
 ،%63.0امل مبيعات قااع الس اجن بنسبة .%3.7
 ارتفاع تكلفة مبيعات الفئرع بمعسل أقل مرن امرل المبيعرات ائيارة لئحسرن تكلفرة المرسخالت الئرياسئمر تراجع أسعارها بشكل ململس ،إضافة إلى تحسين إدارع الئكالي

رفع كفااع اإلائرال ،علرى

الر م مرن جرلد ارتفراع فري تكلفرة اللقرلد تعرفرة الااقرة الكهرباهيرة ،قرس أدى ذلرك إلرى ارتفراع
إجمالي السخل بنسبة  ،%03.7بالئالي ااعكس ذلك على ارتفاع صافي ربح الفئرع الكلي بقيمة أعلى.
 قس أتت ائاها الفئرع لقااعات الئشرغيل الرهيسرة كمرا يلري :قاراع اةلبران العصراهر ارتفرع صرافيربحه بنسبة  ،%7.1ذلك لنمل لارم المبيعرات اةثرار اإلياابيرة ةسرعار المرسخالت .قاراع المخرابس
ارتفررع صررافي ربحرره بنسرربة  ،%15.1يعررسى هررالا االرتفرراع بشرركل جررلهري إلررى رفررع القررسرع اإلائاجيررة
المئالة ،اةثار اإلياابية ةسعار المسخالت ،تحسن اةسعار ،إضافة إلى الناراح فري إطرالق العسيرس
من المنئاات الاسيسع خالل الفئررع .أمرا قاراع الرس اجن فقرس ارتفعرت خسراهره بنسربة  %36.1ليرث
صلت إلى  636.4مليرلن لاير لئمثرل  %63.4مرن مبيعاتره مقارارة بخسراهر قرسرها  023.0مليرلن لاير
بنسبة  %05.2من مبيعاته بالفئرع المقابلة ،ذلك راجع إلى ارتفاع لسع منافسة المنئاات المامرسع
المسئلردع خالل النص

اة ل من عا  6302علرى جره الئحسيرس ،الئري رفعرت مرن لارم العررت

بالسلق المحلية ،إضافة إلى ارتفاع تكالي

الئشرغيل الااقرة ،علرى الرر م مرن الئحسرن الكبيرر فري

معسل فيات الايلر مؤخرا.
 من االية أخرى فقس كران هنراك ارتفراع فري المصراريارتفعررت مصرراري

الئشرغيلية للماملعرة خرالل الفئررع ،ليرث

البيررع الئلزيررع بنسرربة  ،%00.0ذلررك مررن أجررل دعررم النمررل فرري ف ررات المنئاررات

الرهيسية ،منافال الئلزيع االائشار الاغرافي .كمرا أن المصراري

العملميرة اإلداريرة قرس ارتفعرت

بنسبة  % 3.1مع اسئمرار االسئثمار في البنية الئحئية لسعم النمل العا لألعمال ،إضافة إلى أن هناك
ارتفاع في مصاري
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 -أخيرررا ،فررإن اصرري

الماملعررة خررالل الفئرررع مررن الئغيررر فرري ائرراها الش رركات السميلررة المشرراريع

المشئركة اإليرادات ( /المصاري ) اةخررى الئغيرر فري أسرعار صررم العمرالت اةجنبيرة تكرالي
الئمليل مصر م السكاع ضريبة السخل اةجنبية لصة لقلق الملكية ير المسريارع كران لره أثرر
سلبي على صافي ربح الربع بمبلغ  03.1مليلن لاير ،يعلد ذلك بشكل جلهري إلى ارتفراع تكرالي
الئمليل ائياة ارتفاع القر ت أسرعار الفاهرسع ارتفراع لصرة لقرلق الملكيرة يرر المسريارع مرن
ائاها الشركات الئابعة ،إال أن اةثر اإلياابي من لصة الشركة في ائاها الشركات السميلرة المشراريع
المشئركة أسعار صرم العمالت اةجنبية صافي الفاهض المسئلم مرن تسرلية ماالبرة تأمينيرة
تمت خالل الفئرع بمبلغ  63.0مليلن أدت إلى ااخفرات اإليررادات ( /المصراري ) اةخررى قرس لرس مرن
أثر ارتفاع تكالي

الئمليل.

 .04ال يلجس أي ماللظة أ تحفظ أ لفت إائباه في تقرير المراجع الخارجي.
 .03تم إعادع تبلي

عرت بعض أرقا فئرع المقاراة لئئفق مع تبلي

يلجس لعمليات إعادع الئبلي

عرت الفئرع الحالية ،ال

العرت هاله أي أثر على لقلق الملكية صافي السخل بفئرع

المقاراة.
 .02ملخص ائاها الربع الثالث 6302

قاهمة السخل اة لية المللسع للئسعة أشهر المنئهية في 03

سبئمبر : 6302
 فيمررا يخررص الئلزي رع الاغرافرري للمبيعررات ،فقررس ارتفعررت خررالل الربررع الثالررث فرري المملكررة العربيررةالسعلدية د ل الخليا العربية الس ل اةخرى بشكل مامل بما اسبئه  %02.5 %6.3 %3.0على
الئلالي ،كما أاها ارتفعت خالل الئسعة أشهر المنئهية في  03سبئمبر  6302في المملكرة العربيرة
السعلدية د ل الخليا العربية الس ل اةخرى بشكل مامل  %02.4 %7.3 %5.2على الئلالي.
 -بلررغ الررربح قبررل مصرراري

الئمليررل اإلسررئهالك السكرراع الضررراه

) (EBITDAخررالل الربررع الثالررث

 0.305.6مليلن لاير مقابل  133.3مليرلن لاير فري الربرع المماثرل مرن العرا السرابق ،ذلرك بارتفراع
قسره  ،%5.3كما أاه يمثل  %67.6من مبيعات الربع مقابل  %65.3بالربع المماثرل .أمرا خرالل الئسرعة
أشهر المنئهيرة فري  03سربئمبر  . 6302فقرس بلرغ  6.544.1مليرلن لاير مقابرل  6.413.3مليرلن لاير
لنفس الفئرع من العا السابق ذلك بنسبة امل  %03.3ليمثل  %64.7مرن مبيعرات الفئررع مقارارة
 %64.4بالفئرع المماثلة.
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 اسبة إجمالي الربح الربح الئشغيلي صافي الربح ،تمثل  %07.0 %63.4 %40.0من مبيعرات الربرعالثالث مقاراة بر  %02.1 %01.0 %40.0من مبيعات الربع المقابل علرى الئرلالي .كمرا تمثرل %01.4
 %04.4 %05.3مررن مبيعررات الئسررعة أشررهر المنئهيررة فرري  03سرربئمبر  . 6302مقاراررة بررر %07.2
 %04.3 %02.3من مبيعات الفئرع المقابلة على الئلالي.
 .05ملخص قاهمة الئسفق النقسي المللسع للئسعة أشهر المنئهية في  03سبئمبر : 6302
 بلغت الئسفقات النقسية الناتاة من اةاشاة الئشغيلية خرالل الفئررع  6.152.7مليرلن لاير مقابرل 0.655.0مليررلن لاير فرري الفئرررع المقابلررة مررن عررا  ، 6302ذلررك بئراجررع قررسره  %1.6يرجررع ذلررك
بشكل جلهري إلى تراجع صافي رأس المال العامل لسيادع االسئثمار فري المخرس ن ،كمرا أاهرا تمثرل
 %62.7من المبيعات مقابل  %06.0في الفئرع المقابلة من العا السابق.
 بلغت الئسفقات النقسية المسئخسمة في اةاشاة االسرئثمارية خرالل الفئررع  0.206.5مليرلن لاير،الئي تمت فقا للخاط االسئراتياية للشركة ،ليرث ترم اسرئخسامها بشركل جرلهري فري تلسريع
القسرات اإلائاجية الئلزيعيرة فري المرسارع مرافرق اإلائرال الئصرنيع اإلائشرار الاغرافري .كمرا أاهرا
تمثل  %06.7من المبيعات مقابل  %65.4في الفئرع المقابلة من العا السابق.
 بلغت الئسفقات النقسية المسئخسمة في اةاشاة الئمليلية خالل الفئرع  353.0مليلن لاير مقابرل 704.2مليررلن لاير ااتاررة مررن أاشرراة الئمليررل فرري الفئرررع المقابلررة مررن عررا  ، 6303يعررسى هررالا
االخئالم بشكل جلهري إلى الصكلك المصسرع بالفئرع المقابلة.
 بلغت صافي الئسفقات النقسية المسئخسمة خالل الفئرع بعرس أثرر ترجمرة العمرالت اةجنبيرة 0.630.4مليلن لاير ،ليصل باللك رصيس النقرس مرا فري لكمره كمرا فري  03سربئمبر  6302إلرى  573.4مليرلن
لاير.
 .07ملخص قاهمة المركس المالي المللسع كما في  03سبئمبر : 6302
 بلررغ إجمررالي الملجررلدات  61.336.1مليررلن لاير مقابررل  62.463.4مليررلن لاير كمررا فرري  03سرربئمبر6303
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ذلك بارتفاع قسره .%03.3

v

 بلغ صافي رأس المال العامل  0.200.1مليرلن لاير مقابرل  6.330.7مليرلن لاير كمرا فري  03سربئمبر6303

ذلك بااخفات قسره  %01.3ائيارة ارتفراع رصريس بنرس مرسينلن مصراري

دفعرات مقسمرة،

ارتفاع رصيس المخس ن.
 بلغ إجمالي الماللبات  03.261.0مليلن لاير مقابل  04.041.6مليلن لاير كما فري  03سربئمبر 6303ذلك بارتفاع قسره  %03.3الئي تعسى بشكل جلهري إلى ارتفاع رصيس القر ت الرساهنلن مبرالغ
مسئحقة السفع .
 -بلغ صافي السين  03.133.1مليلن لاير مقابل  1.654.2مليلن لاير كما في  03سربئمبر 6303

ذلرك

بارتفرراع قررسره  ،%05.2ليمثررل  %70.6مررن إجمررالي لقررلق الملكيررة مقابررل  %53.2كمررا فرري  03سرربئمبر
. 6303
 .01بشكل عا  ،فعلى الر م من تباطؤ امل بعض ف ات المنئاات الرهيسية بالربع الثالث من عا
 ، 6302فإن اداا الشركة قس أتى مسعلما باسئمرار اةثر اإلياابي ةسعار المسخالت ،إضافة إلى
الئسابير المئخالع من بساية السنة لئحسين كفااع اإلائال الئحكم في تكالي
لظر م السلق المئغيرع

عالية الئنافسية

الئشغيل.

فقا

المسفلعة بالئباطؤ االقئصادي  ،فإن المراعي

سئلاصل المضي قسما في الئركيس على مراقبة الئكلفة تعسيس تلليس تسفقاتها النقسية كفااتها
الكلية ،باإلضافة الى إسئمرار الئركيس على أهسافها االسئراتياية الساعية لملاصلة تحقيق النمل
المئلازن.
 .63الد أن الفت إائباه المساهمين الكرا  ،إلى أن القلاهم المالية اة لية المللسع للفئرع المنئهية 03
سبئمبر  6302سئكلن مئالة على تابيق عالقات المسئثمرين لشركة المراعي للهلات

الالكية

اةجهسع اللللية ،من خالل ملقع الشركة اإللكئر اي على الرابط الئالي ،بعس إرسالها إلى
الاهات المخئصة هالا اليل  ،هللا الملفق

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