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3102/07/32م

تعلنننركةنننمراكي عمياننناكانننركي ة نننليةكي عل زننناكيحد زننناكي عننن

كي ع

ننن

كل

نننم ك

ي عة هزاكفاك03كي نز ك7302مك(س اكأةهم).
ك

يسر شركة المراعي ن علنيل لمسييهم اي الميرام عيل هايالايي الميل ية األول ية الميجزة المجحية لنسياة نشيار
المناا ة ف
.0

 21يجه ج 3102م عنى النحج الايل :

بنغت إيرادات الربع الثيه  2.261.3من ج لاير ،مقيبل  2.339.3من ج لاير لنربع المميثل مل الليم السييب،،
وذلك بيهخفيض قةره .%3.3

 .3بنغ ازميل الربح خالل الربع الثيه  0.993.3من ج لاير ،مقيبل  0.931.3من ج لاير لنربع المميثيل ميل اللييم
السيب ،،وذلك بيرعفيع قةره .%3.3
 .2بنغ الربح الاشغ ن خالل الربع الثيه  288.3من ج لاير ،مقيبل  298.8من ج لاير لنربع المميثل ميل اللييم
السيب ،،وذلك بيرعفيع قةره .%2.3
 .3بنغ صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة خالل الربع الثيه  623.0من يج لاير ،مقيبيل  698.3من يج
لاير لنربع المميثل مل الليم السيب ،،وذلك بيرعفييع قيةره  .%3.3ومقيبيل  238.2من يج لاير لنربيع السييب،،
وذلك بيرعفيع قةره .%019.3
 .9بنغ ازميل الةخل الشيمل لنفار اللياية لمسييهم الشيركة خيالل الربيع الثييه  639.1من يج لاير ،مقيبيل
 932.3من ج لاير لنربع المميثل مل الليم السييب ،،وذليك بيرعفييع قيةره  .%8.1ومقيبيل  336.1من يج لاير
لنربع السيب ،،وذلك بيرعفيع قةره .%90.3
 .6بنغت اإليرادات خالل الفار المناا ة ف  21يجه ج 3102م (ساة نشار)  2.032.3من ج لاير ،مقيبل 2.333.2
من ج لاير لنفار المميثنة مل الليم السيب ،،وذلك بيهخفيض قةره .%3.0
 .2بنييغ ازميييل الييربح خييالل الفايير المناا يية ف ي  21يجه ييج 3102م (سيياة نشييار)  3.223.3من ييج لاير مقيبييل
 3.638.3لنفار المميثنة مل الليم السيب ،،وذلك بيرعفيع قةره .%2.3
 .8بنغ الربح الاشغ ن خيالل الفاير المناا ية في  21يجه يج 3102م (سياة نشيار)  0.313.2من يج لاير ،مقيبيل
 0.021.2من ج لاير لنفار المميثنة مل الليم السيب ،،وذلك بيرعفيع قةره .%2.1
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 .3بنغ صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة خالل الفار المناا ية في  21يجه يج 3102م (سياة نشيار)
 0.113.3من ج لاير ،مقيبل  332.1من ج لاير لنفار المميثنة مل الليم السيب ،،و ذلك بيرعفيع قةره .%9.8
 .01بنغ ازمييل اليةخل الشييمل لنفاير اللياية لمسييهم الشيركة خيالل الفاير المناا ية في  21يجه يج 3102م
(سيياة نشييار)  0.120.0من ييج لاير ،مقيبييل  838.3من ييج لاير لنفايير المميثن ية مييل الليييم السيييب ،،وذلييك
بيرعفيع قةره .%36.3
 .00بنغت ربح ة السام المخفضة مل صيف

دخل الفار اللياة لمسيهم

الشركة خالل الساة نشار

المناا ة ف  21يجه ج 3102م  1.21لاير لنسام ،مقيبل  0.09لاير لنسام لنفس الفار مل الليم السيب.،
وعلةر اإلشير إلى نهه عم احاسيب ربح ة السام المخفضة بقسمة صيف دخل الفار اللياة لمسيهم
سام ،بلة اسابليد

الشركة عنى عةد األسام المصةر كمي ف  21يجه ج 3102م والبيلغة  811من ج
ً
عنمي بأ ربح ة السام مل صيف دخل الفار اللياة لمسيهم
عجااة الصمجك الةاامة.
الاخف ض وعنى نسيس  811من ج

الشركة قبل

سام ُمصةر عبنغ  0.39لاير و  0.08لاير بنايية يجه ج لليم 3102م و

3106م عنى الاجال .
 .03بنغت حقجق المنم ة اللياة لمسيهم الشركة ( بلة اسابليد حقجق األقن ة ) كمي بنايية  21يجه ج 3102م
 00.661.3من ج لاير ،مقيبل  01.332.3من ج لاير كمي ف هايية  21يجه ج 3106م ،وذلك بيرعفيع قةره .%00.3
لابنغ ق مة السام الةفارية  03.98لاير.
 .02يلجد سبب االرعفيع في صييف دخيل الفاير اللياية لمسييهم الشيركة خيالل الربيع الثييه 3102م مقيرهية
بيلربع المميثل مل عيم 3106م ،بنسبة  %3.3بشمل زجهري إلى:
 اهخفيض عمنفة المب ليت ،عنى الرغم ميل ارعفييع عمييل ل البرسي م ،ها لية لاحسي ل إدار الامييل ل واهخفييضعميل ل المةخالت ورفع كفأء الاشغ ل ،ممي ندى إلى زييد إزميل الربح بنسبة .%3.3
 اهخفضيت مصيييريل الب ييع والاجزيييع والمصيييريل اللمجم يية واإلدارييية بمبنييغ  25.0من ييج لاير مقيرهيية بيييلربعالمقيبل مل الليم السيب ،مةفجع ًة برقيبة الاميل ل ورفع المفيء الاشغ ن ة.
 ارعفلت المصروفيت األخرى بمبنغ  33.6من ج لاير مقيرهة بييلربع المقيبيل ميل اللييم السييب ،ها لية عرازيعنسلير ب ع الللجل.
 خسيار الاغ ر بأسلير صرف اللمالت بمبنيغ  09.1من يج لاير وارعفييع عمنفية الامجييل بمبنيغ  2.8من يج لايركي له نثر سنب عنى صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة خالل الربع الثيه بق مة  08.8من يج لاير
ويلجد ذلك بشمل زجهري إلى اهخفيض ق مة اللن ه المصري وارعفيع عمنفة الامجيل.
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 ارعفع صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة بنسبة  %3.3عنى الرغم مل االهخفيض في إييردات الربيعالثيه مل عيم 3102م.
 وقة نعت الناياج الربل ة المقيرهة لقطيعيت الاشغ ل الرا س ة الا ندت إلى ارعفيع صيف دخل الفار اللياةلمسيهم الشركة بنسبة  %3.3لنربع كمي ين :
o

قطيييع األلبييي اهخفييض صيييف ربحييه الليايية لمسيييهم الشييركة بنسييبة  %3.3وذلييك ها ليية الهلميييس
ظروف السجق وارعفيع عمنفة البرس م واهخفيض ق مة اللن ه المصري.

o

قطييع المخيييبة اهخفييض صيييف ربحيه الليايية لمسيييهم الشييركة بنسيبة  ،%01.3ويلييةى هييلا االهخفيييض
بشمل زجهري إلى ثبيت همج المناليت الرا س ة.

o

نمي قطيع الةوازل فقة اهخفضيت خسيياره اللياية لمسييهم الشيركة بنسيبة  %30.0ح ي

وصينت إليى

( )6.8من ج لاير لامثل  %0.2مل إيراداعه مقيرهة بخسيار قيةرهي ( )26.3من يج لاير وبنسيبة  %31.8ميل
إيراداعه بيلربع المقيبل ،وذليك رازيع إليى رفيع كفيأء الاشيغ ل بييلاةامل ميع ارعفييع اإلييرادات واسيامرار
اهخفيض ملةل الجف يت.
 .03يلجد سبب االرعفيع ف صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة خالل الربع الثيه مقيرهة بيلربع األول
3102م (السيب ،)،بنسبة  %019.3بشمل زجهري إلى:
 ارعفيع إيرادات الربع بنسبة  %00.0ها لة طب لة الطنب المجسيم اليلي عحسيل خيالل الربيع الثييه الشياميلهعنى شار رمضي المبيرك.
كمي هجد لفت اإلهابيه إلى وزجب مراعي ن الناياج الفصن ة ل ست مؤشرً ا دق ًقي عنى هاياج كيمل الليم خيصية
عنة مقيرهة هاياج الربع بيلربع السيب ،له هظرً ا الخاالف مجسم ة الطنب والمةيج الب ل .
 .09يلجد سبب االرعفيع ف صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشيركة خيالل الفاير المناا ية في  21يجه يج
3102م (ساة نشار) مقيرهة بيلفار المميثنة مل الليم السيب ،،بنسبة  %9.8بشمل زجهري إلى:
 اهخفيض عمنفة المب ليت ،عنى الرغم ميل ارعفييع عمييل ل البرسي م ،ها لية لاحسي ل إدار الامييل ل واهخفييضعميل ل المةخالت ورفع كفأء الاشغ ل ،ممي ندى إلى زييد إزميل الربح بنسبة .%2.3
 اهخفضت مصيريل الب يع والاجزييع والمصييريل اللمجم ية واإلداريية بمبنيغ  53.5من يج لاير مقيرهية بييلفارالمقيبنة مل الليم السيب ،مةفجع ًة برقيبة الاميل ل ورفع المفيء الاشغ ن ة.
 ارعفلت المصروفيت األخرى بمبنغ  98.8من ج لاير مقيرهة بيلفار المقيبنة مل الليم السييب ،ها لية عرازيعنسلير ب ع الللجل.
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 االهخفيض ف نربيح الاغ ر ف نسلير صيرف اللميالت بمبنيغ  0.3من يج لاير وارعفييع عمنفية الامجييل بمبنيغ 20.1من ج لاير كي له نثر سنب عنى صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة خالل الفار بق مية 23.3
من ج لاير ويلجد ذلك بشمل زجهري إلى اهخفيض ق مة اللن ه المصري وارعفيع عمنفة الامجيل.
 ارعفع صيف دخل الفار اللياة لمسيهم الشركة بنسبة  %9.8عنى الرغم مل االهخفيض ف إيردات الفايرمل عيم 3102م.
 وقة نعت الناياج الربل ة المقيرهة لقطيعيت الاشغ ل الرا س ة الا ندت إلى ارعفيع صيف دخل الفار اللياةلمسيهم الشركة بنسبة  %9.8لنربع كمي ين :
o

قطيييع األلبييي اهخفييض صيييف ربحييه الليايية لمسيييهم الشييركة بنسييبة  %01.2وذلييك ها ليية الهلميييس
ظروف السجق وارعفيع عمنفة البرس م واهخفيض ق مة اللن ه المصري.

o

قطيع المخيبة ارعفع صيف ربحيه اللياية لمسييهم الشيركة بنسيبة  ،%1.8ويليةى هيلا االرعفييع بشيمل
زجهري إلى كفيء الاصن ع (عحةيةاً ف مصنع حيال) وخفض الاميل ل و االبامير.

o

وصينت إليى

نمي قطيع الةوازل فقة اهخفضت خسيياره اللياية لمسييهم الشيركة بنسيبة  %81.0ح ي

( )29.3من ج لاير لامثل  %3.8مل إيراداعه مقيرهة بخسيار قةرهي ( )081.9من ج لاير وبنسبة  %36.2مل
إيراداعه بيلفار المقيبنة ،وذلك رازع إلى رفع كفيأء الاشيغ ل بييلاةامل ميع ارعفييع اإلييرادات واهخفييض
ملةل الجف يت.
 .06عم علةيل وإعيد إصةار وعرض وعبجيب وعصن ل بنجد وعنيصر وإيضيحيت القجاام الميل ة األول ة المجزة
المجحة لفار المقيرهة بمي ياجاف ،مع الس يسيت المحيسب ة المطبقة ف

إصةار وعرض وعبجيب

وعصن ل بنجد وعنيصر وإيضيحيت القجاام الميل ة األول ة المجزة المجحة لنفار الحيل ة الا عم إعةادهي
ً
وفقي لمليي ر الاقيرير الميل ة الةول ة الملامة ف الممنمة اللرب ة السلجدية واإلصةارات والمليي ر
األخرى الملامة مل الا ئة السلجدية لنمحيسب ل القيهجه ل .ولملرفة المةية عل ذلك ،يممل الرزجع
لإليضيح رقم ( 30نثر عطب  ،المليي ر الةول ة لناقيرير الميل ة) ف

المالحظيت المرفقة بيلقجاام الميل ة

األول ة المجزة المجحة لنفار المناا ة ف  21يجه ج 3102م.
 .02منخص هاياج الربع الثيه 3102م وقيامة األربيح والخسيار األول ة المجزة المجحة لنفار المناا ة ف 21
يجه ج 3102م (ساة نشار):
 ف مي يخص الاجزيع اللغراف لإلييرادات ،فقية اهخفضيت خيالل الربيع الثييه في الممنمية اللرب ية السيلجديةوالةول األخرى بنسيبة  %2.8و  %39.9عنيى الايجال  ،ب نميي ارعفليت في دول الخني ج اللرب ية بنسيبة  .%2.2نميي
بيلنسبة لننصل األول مل عيم 3102م ،فقة ارعفلت اإليرادات ف الممنمة اللرب ة السيلجدية ودول الخني ج
اللرب ة بنسبة  %1.0و  %3.3عنى الاجال  ،ب نمي اهخفضت ف الةول األخرى بنسبة .%33.3
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 بنغ الربح قبل مصيريل الامجيل واإلسااالك والةكي والضرااب ) (EBITDAخالل الربع الثيه  0.018.9من جلاير مقيبل  0.163.3من ج لاير ف الربع المميثل مل الليم السيب ،،وذلك بيرعفيع قةره  ،%3.2كمي نهه يمثيل
 %33.9مل إيرادات الربع مقيبل  %32.0بيلربع المميثل مل الليم السيب .،نمي لفار الساة نشار المناا ة في
 21يجه ج 3102م فقة بنغ  0.833.0من ج لاير مقيبل  0.230.3من ج لاير ف الفار المميثنة مل الليم السيب،،
وذلك بيرعفيع قةره  .%2.1بنغ الربح قبل مصيريل الامجيل واإلسااالك والةكي والضرااب ) (EBITDAخيالل
الساة نشار المناا ة ف  21يجه ج 3102م  %39.8مل اإليرادات مقيرهة بنسبة  %32.6ف الفار المميثنة مل
الليم السيب.،
 هسبة إزميل الربح ودخل اللمن يت وصيف دخل الفاير اللياية لمسييهم الشيركة ،عمثيل  %30.3و  %30.1و %02.3مل إيرادات الربع الثيه مقيرهة بي  %28.2و  %03.2و  %06.8مل إيرادات الربع المقيبل مل الليم السييب،
عنييى الاييجال  .كمييي عمثييل  %28.3و  %06.3و  %03.1مييل إيييرادات السيياة نشييار المناا يية ف ي  21يجه ييج 3102م
مقيرهة بي  %26.2و  %09.9و  %02.1مل إيرادات الفار المميثنة مل الليم السيب ،عنى الاجال .
 .08منخص قيامة الاةفقيت النقةية األول ة المجزة المجحة لنفار المناا ة ف

 21يجه ج 3102م (ساة

نشار):
 بنغييت الاييةفقيت النقةييية النيعليية مييل األهشييطة الاشييغ ن ة  2,020.1من ييج لاير مقيبييل  0.902.2من ييج لايرلنفايير المميثنيية مييل الليييم السيييب ،،وذلييك بيرعفيييع قييةره  .%22.0كمييي عمثييل الاييةفقيت النقةييية النيعليية مييل
األهشطة الاشغ ن ة  %38.2مل إيرادات الفار مقيبل  %31.8مل إيرادات الفار المميثنة مل الليم السيب.،
 بنغييت الاييةفقيت النقةييية المسيياخةمة ف ي األهشييطة االسيياثميرية  0.822.1من ييجلنخطط االساراع ل ة لنشركة ،ح

لاير ،والا ي عمييت وفقيييً

عم اساخةاماي بشمل زجهري ف عجس ع القةرات اإلهايز ة والاجزيل ة

ف المةارع ومراف ،اإلهايج والاصن ع واإلهاشير اللغراف  .كميي نهايي عمثيل  %39.2ميل إييرادات الفاير مقيبيل
 %23.8مل إيرادات الفار المميثنة مل الليم السيب.،
 بنغت صيف الاةفقيت النقةية المساخةمة خالل الفار بلة نثر عرزمة اللمالت األزنب ية  010.2من يج لاير،ل صل بللك رص ة النقة ومي ف حممه كمي ف  21يجه ج 3102م إلى  363.8من ج لاير.
 .03منخص قيامة المركة الميل األول ة المجزة المجحة كمي ف  21يجه ج 3102م:
 بنغ إزمييل المجزيجدات  21.322.9من يج لاير مقيبيل  38.063.3من يج لاير كميي في  21يجه يج 3106م وذليكبيرعفيع قةره .%2.9
 بنغ صيف رنس الميل الليمل  0.932.1من ج لاير مقيبل  0.832.3من ج لاير كمي ف  21يجه ج 3106م وذلكبيهخفيض قةره .%09.3
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 بنييغ إزميييل المطنجبيييت  06.912.3من ييج لاير مقيبييل  09.930.3من ييج لاير كمييي في  21يجه يج 3106م وذلييكبيرعفيع قةره .%6.3
 بنغ صييف اليةيل  00.668.2من يج لاير مقيبيل  00.363.6من يج لاير كميي في  21يجه يج 3106م وذليك بيرعفييعقييةره  ،%2.6ويمثييل صيييف الييةيل حيل يييً  %83.2مييل إزميييل حقييجق المنم يية مقيبييل  %83.0كمييي في  21يجه ييج
3106م.
 .31بشمل عيم ،ووفقيً السامرار ظروف السجق الصلبة ُمن ُل الليم الميض وحاى الربيع الثييه ميل عييم 3102م،
ً
ووفقي لمي شاةه هلا الربع مل عحةييت مامثنه بيهخفيض ق مة اللن ه المصري واهخفيض الصيدرات لنةول
األخرى مع عقنب رغبيت المسياانم ل ،والاي نثيرت ملاملية عنيى إييرادات الربيع الثييه في قطييع األلبيي
واللصيييار عنييى وزييه الاحةييية .نطنقييت المراعي ف ي هايييية عيييم 3106م برهيمليييً لاحس ي ل اإلهايز يية وخفييض
الاميل ل باةف عحس ل قيعة الاميل ل بمبنغ  911من ج لاير عنيى ميةى اللييم ل المقبني ل .ح ي

شياة

النصل األول مل عيم 3102م الفجااة األولى لالا البرهيمج .هله المبيدر ساسيعةهي عنى الحة ميل الايأث رات
السنب ة الماجقلة خالل النصل الثييه ميل عييم 3102م المامثنية في اهلمييس ظيروف السيجق المسيامر
وارعفيع عمنفة البرس م واهخفيض ق مة اللن ه المصيري .وقية ندى االهخفييض في االسياثميرات الرنسيميل ة
الا بةنت ف الليم السيب ،و الارك ة عنى خفض المخةو إلى عحسل ف الاةفقيت النقةيية الحير بنحيج 0.3
من ير لاير لنفار مل ينيير إلى يجه ج مقيرهة بيللييم السييب .،وبخصيج

النصيل الثييه ميل عييم 3102م ،فميي

عةال المراع مسامر بيلحلر زراء المجسم ة الغ ر مجاع ة لنربع الثيل

وظروف السجق بشمل عيم.

 .30هجد ن هنفت اهابيه المسيهم ل المرام ،إلى ن القجاام الميل ة األول ة المجزة المجحة لنربع الثيه المناا
 21يجه ج 3102م سامج

مايحة عنى عطب  ،عالقيت المساثمريل لشركة المراع

واألزاة النجح ة ،ومل خالل مجقع الشركة اإللماروه

لناجاعل اللك ة

عنى الرابط الايل  ،بلة إرسيلاي إلى اللايت

المخاصة هلا ال جم ،وهللا المجف،
https://www.almarai.com/investors/financial-information
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