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يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية األولية الموجزة الموحدة للثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 1017م على النحو التالي:
 .1بلغت إيرادات الربع األول  3,383.5مليون لاير ،مقابل  3.373.3مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%0.3
 .1بلغ اجمالي الربح خالل الربع األول  1,177.4مليون لاير ،مقابل  1,127.5مليون لاير للربع المماثل
من العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%4.4
 .3بلغ الربح التشغيلي خالل الربع األول  421.1مليون لاير ،مقابل  372.0مليون لاير للربع المماثل
من العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%13.2
 .4بلغ صافي دخل الربع العائد لمساهمي الشركة خالل الربع األول  313.3مليون لاير ،مقابل 133.7
مليون لاير للربع المماثل من العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره  .%13.7ومقابل  344.3مليون لاير
للربع السابق ،وذلك بانخفاض قدره .%3..7
 .3بلغ اجمالي الدخل الشامل للربع العائد لمساهمي الشركة خالل الربع األول  416.0مليون لاير،
مقابل  131.3مليون لاير للربع المماثل من العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره  .%6..4ومقابل
 131.3مليون لاير للربع السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%30..
 .6بلغت ربحية السهم المخفضة من صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خالل الربع األول
المنتهي في  31مارس 1017م (ثالث أشهر)  0.3.لاير للسهم ،مقابل  0.34لاير للسهم للربع
األول من العام السابق .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة
صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة على عدد األسهم المصدرة كما في  31مارس 1017م
والبالغة  300مليون سهم ً -
أخذا في االعتبار زيادة رأس مال الشركة من  6.000مليون لاير
وبعدد  600مليون سهم ُمصدر وأثر ذلك على ربحية السهم المخفضة بفترة المقارنة ،-بعد
استبعاد عوائد الصكوك الدائمة .علماً بأن ربحية السهم من صافي دخل الفترة العائد لمساهمي
الشركة قبل التخفيض وعلى أساس  300مليون سهم ُمصدر تبلغ  0.41لاير و  0.36لاير بنهاية
مارس لعامي 1017م و 1016م على التوالي.
 .7بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة ( بعد استبعاد حقوق األقلية ) كما بنهاية 31
مارس 1017م  11.003.7مليون لاير ،مقابل  10.311.3مليون لاير كما في نهاية  31مارس 1016م،
وذلك بارتفاع قدره  .%4.7لتبلغ قيمة السهم الدفترية  13.76لاير.
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 .3يعود سبب االرتفاع في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خالل الربع األول 1017م
مقارنة بالربع المماثل من عام 1016م ،بنسبة  %13.7بشكل جوهري إلى:
-

انخفاض تكلفة المبيعات ،على الرغم من ارتفاع تكاليف البرسيم ،نتيجة لتحسين إدارة التكاليف
وانخفاض تكاليف المدخالت ورفع كفأءة التشغيل ،مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة
.٪4.4

-

انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ  13.3مليون لاير
مقارنة بالربع المقابل من العام السابق مدفوع ًة برقابة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية.

-

ارتفعات المصروفات األخرى بمبلغ  1..3مليون لاير سعودي مقارنة بالربع المقابل من العام
السابق نتيجة تراجع أسعار بيع العجول.

-

تم تحقيق مكاسب من التغير بأسعار صرف العمالت بمبلغ  13.8مليون لاير في الربع األول
من هذا العام ،مما حد من أثر ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ  17.1مليون لاير.

-

ارتفع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة  %13.7على الرغم من االرتفاع
المحدود في إيردات الربع األول من عام 1017م.

-

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي دخل
الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة  ٪13.7للربع كما يلي:

 oقطاع األلبان انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة  ٪11.1وذلك نتيجة
إلنعكاس ظروف السوق وارتفاع تكلفة البرسيم وانخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض
قيمة بيع العجول.
 oقطاع المخابز ارتفع صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة  ،%1..6ويعزى هذا االرتفاع
بشكل جوهري إلى االستمرار في تحسين تكلفة اإلنتاج.
 oأما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره العائدة لمساهمي الشركة بنسبة  %71.1حيث
وصلت إلى  1..1مليون لاير لتمثل  %3.1من إيراداته مقارنة بخسائر قدرها  104.3مليون لاير
وبنسبة  %31.3من إيراداته بالربع المقابل ،وذلك راجع إلى رفع كفأءة التشغيل بالتزامن مع
ارتفاع اإليرادات وانخفاض معدل الوفيات.
 ..يعود سبب االنخفاض في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خالل الربع األول مقارنة
بالربع الرابع 1016م (السابق) ،بنسبة  %3..7بشكل جوهري إلى:
 تراجع إيرادات الربع بنسبة  %3.6نتيجة طبيعة الطلب الموسمي الذي يتحسن خالل الربع الثانيوالثالث من كل عام مقارنة بالربع األول والرابع من العام.
ً
دقيقا على نتائج كامل العام
كما نود لفت اإلنتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشرً ا
خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له نظرً ا الختالف موسمية الطلب والمزيج البيعي.
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 .10تم تعديل وإعادة إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية األولية
الموجزة الموحدة لفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار
وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة
ً
وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية
الحالية التي تم إعدادها
السعودية واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ولمعرفة المزيد عن ذلك ،يمكن الرجوع لإليضاح رقم ( 11أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية) في المالحظات المرفقة بالقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31
مارس 1017م.
 .11ملخص نتائج الربع األول 1017م وقائمة األرباح والخسائر األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية
في  31مارس 1017م (ثالث أشهر):
 فيما يخص التوزيع الجغرافي لإليرادات ،فقد ارتفعت خالل الربع األول في المملكة العربيةالسعودية ودول الخليج العربية بنسبة  %4.7و  %1.1على التوالي ،بينما انخفضت في الدول األخرى
بنسبة  %33.3حيث يعزى هذا االنخفاض بشكل جوهري إلى أثر انخفاض سعر صرف الجنية
المصري وتراجع الصادرات إلى البلدان األخرى خاصة العراق وليبيا.
 بلغ الربح قبل مصاريف التمويل واإلستهالك والزكاة والضرائب ) (EBITDAخالل الربع األول 733.6مليون لاير مقابل  633.3مليون لاير في الربع المماثل من العام السابق ،وذلك بارتفاع
قدره  ،%11.4كما أنه يمثل  %11.7من إيرادات الربع مقابل  %1..3بالربع المماثل من العام السابق.
 نسبة إجمالي الربح ودخل العمليات وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة ،تمثل  %34.3و %11.4و  %..7من إيرادات الربع األول مقارنة بـ  %33.4و  %11.0و  %3.6من إيرادات الربع المقابل
من العام السابق على التوالي.
 .11ملخص قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  31مارس 1016م
(ثالث أشهر):
 بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  670.3مليون لاير مقابل  414.8مليونلاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بارتفاع قدره  .%61.6كما تمثل التدفقات النقدية
الناتجة من األنشطة التشغيلية  %1..3من إيرادات الفترة مقابل  %11.3من إيرادات الفترة المماثلة
من العام السابق.
 بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  .60.3مليون لاير ،والتي تمتوفقاً للخطط االستراتيجية للشركة ،حيث تم استخدامها بشكل جوهري في توسيع القدرات
ا إلنتاجية والتوزيعية في المزارع ومرافق اإلنتاج والتصنيع واإلنتشار الجغرافي .كما أنها تمثل %13.4
من إيرادات الفترة مقابل  %41.7من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.
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 بلغت صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل الفترة بعد أثر ترجمة العمالت األجنبية  36.0مليونلاير ،ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه كما في  31مارس 1017م إلى  610.0مليون لاير.
 .13ملخص قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة كما في  31مارس 1017م:
 بلغ إجمالي الموجودات  1..731.3مليون لاير مقابل  17..31.0مليون لاير كما في  31مارس 1016موذلك بارتفاع قدره .%6.4
 بلغ صافي رأس المال العامل  3.6.3مليون لاير مقابل  1.763.3مليون لاير كما في  31مارس1016م وذلك بانخفاض قدره .%4..3
 بلغ إجمالي المطلوبات  16.603.3مليون لاير مقابل  13.110.1مليون لاير كما في  31مارس 1016موذلك بارتفاع قدره .%..1
 بلغ صافي الدين  11.313.7مليون لاير مقابل  10.433.0مليون لاير كما في  31مارس 1016م وذلكً
حاليا  %36.1من إجمالي حقوق الملكية مقابل  %31.4كما
بارتفاع قدره  ،%7..ويمثل صافي الدين
في  31مارس 1016م.
ً
ووفقا الستمرار ظروف السوق الصعبة ُمن ُذ العام الماضي وحتى الربع األول من عام
 .14بشكل عام،
1017م ،ووفقاً لما شهده هذا الربع من تحديات متمثله بانخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض
الصادرات للدول األخرى مع تقلب رغبات المستهلكين ،والتي أثرت مجتمعة على إيرادات الربع
األول في قطاع األلبان والعصائر على وجه التحديد .وعلى الرغم من ذلك ،فقد تم االستمرار
بالتركيز على مراقبة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية ،مما أدى إلى نمو إجمالي الربح وصافي دخل
الفترة العائد لمساهمي الشركة ،كما أدى ذلك أيضا إلى التحسن في التدفقات النقدية الحرة بنحو
 0.7مليار لاير للربع مقارنة بالربع المقابل من العام السابق .وستواصل الشركة التركيز على
مراقبة التكاليف وتعزيز توليد تدفقاتها النقدية ورفع كفاءتها الكلية ،باإلضافة الى استمرار التركيز
على أهدافها االستراتيجية الساعية لمواصلة تحقيق النمو المتوازن بمشيئة هللا .
 .13نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام ،إلى أن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للربع األول
المنتهي  31مارس 1017م ستكون متاحة على تطبيق عالقات المستثمرين لشركة المراعي
للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ،ومن خالل موقع الشركة اإللكتروني على الرابط التالي ،بعد
إرسالها إلى الجهات المختصة هذا اليوم ،وهللا الموفق
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