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7102/10/22م

تعلنننر ةنننمرا ي
ي

مي ننن

نننر ي نتننن ال ي

نننا يألو نننا ي

نننة

ي

ةحنننل

لةتنننم

نته ا ف  01سبت بم 7102م (تسعا أةهم)

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عنن تااجههنا المالينة األولينة المنجزة المجحنة للاسنعة أشنهر
المناهية في  03سبامبر 1327م على النحج الاالي:
.2

بلغت إيرادات الربع الثالث  0,071.3مليجن لاير ،مقابل  0,303.0مليجن لاير للربع المماثل منن العنام السناب ،
وذلك باتخفاض قةره .%5.3

 .1بلغ ازمالي الربح خالل الربع الثالث  2,326.3مليجن لاير ،مقابل  2,5.3.5مليجن لاير للربنع المماثنل منن العنام
الساب  ،وذلك بارتفاع قةره .%1.2
 .0بلغ الربح الاشغيلي خالل الربع الثالث  773.3مليجن لاير ،مقابل  731.2ملينجن لاير للربنع المماثنل منن العنام
الساب  ،وذلك بارتفاع قةره .%0.2
 .5بلغ صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة خالل الربع الثالث  667.3ملينجن لاير ،مقابنل  665.0ملينجن
لاير للربع المماثل من العام السناب  ،وذلنك بارتفناع قنةره  .%3.5ومقابنل  675.2ملينجن لاير للربنع السناب ،
وذلك باتخفاض قةره .%2.2
 .3بلغ ازمالي الةخل الشنامل للفانر العاجنة لمسناهمي الشنركة خنالل الربنع الثالنث  6.2.2ملينجن لاير ،مقابنل
 65..1مليجن لاير للربع المماثنل منن العنام السناب  ،وذلنك بارتفناع قنةره  .%3.2ومقابنل  653.3ملينجن لاير
للربع الساب  ،وذلك بارتفاع قةره .%3.6
 .6بلغت اإليرادات خالل الفانر المناهينة فني  03سنبامبر 1327م (تسنعة أشنهر  23,326..ملينجن لاير ،مقابنل
 23,.03.3مليجن لاير للفار المماثلة من العام الساب  ،وذلك باتخفاض قةره .%1.3
 .7بلغ ازمالي الربح خنالل الفانر المناهينة فني  03سنبامبر 1327م (تسنعة أشنهر  5,15..5ملينجن لاير مقابنل
 5,200..مليجن لاير للفار المماثلة من العام الساب  ،وذلك بارتفاع قةره .%1..
 ..بلغ الربح الاشغيلي خالل الفار المناهية في  03سبامبر 1327م (تسعة أشهر  2,3.5..ملينجن لاير ،مقابنل
 2,..1..مليجن لاير للفار المماثلة من العام الساب  ،وذلك بارتفاع قةره .%3.5
 .3بلننغ صننافي دخننل الفاننر العاجننة لمسنناهمي الشننركة خننالل الفاننر المناهيننة فنني  03سننبامبر 1327م (تسننعة
أشنهر  2,663.5مليننجن لاير ،مقابننل  2,622.0مليننجن لاير للفاننر المماثلننة مننن العننام السنناب  ،و ذلننك بارتفنناع
قةره .%0.6
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 .23بلغ ازمالي الةخل الشامل للفانر العاجنة لمسناهمي الشنركة خنالل الفانر المناهينة فني  03سنبامبر 1327م
(تسعة أشهر  2,731.1ملينجن لاير ،مقابنل  2,537.1ملينجن لاير للفانر المماثلنة منن العنام السناب  ،وذلنك
بارتفاع قةره .%27.3
 .22بلغت ربحية السهم المخفضة من صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة خالل الاسعة أشهر
المناهية في  03سبامبر 1327م  1.33لاير للسهم ،مقابل  1.32لاير للسهم لنفس الفار من العام الساب .
وتهةر اإلشار إلى أته تم احاساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي دخل الفار العاجة لمساهمي
الشركة على عةد األسهم المصةر كما في  03سبامبر 1327م والبالغة  .33مليجن سهم ،بعة اسابعاد
عجاجة الصكجك الةاجمة .علماً بأن ربحية السهم من صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة قبل
الاخفيض وعلى أساس  .33مليجن سهم ُمصةر تبلغ  1.31لاير و  2.36لاير بنهاية سبامبر لعامي 1327م و
1326م على الاجالي.
 .21بلغت حقجق الملكية العاجة لمساهمي الشركة ( بعة اسابعاد حقجق األقلية

كما بنهاية  03سبامبر

1327م  12,263.9مليجن لاير ،مقابل  11,084.6مليجن لاير كما في تهاية  03سبامبر 1326م ،وذلك بارتفاع
قةره  .%23.6لابلغ قيمة السهم الةفارية  23.00لاير.
 .20يعجد سبب االرتفاع في صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة خالل الربع الثالث 1327م مقارتة بالربع
المماثل من عام 1326م ،بنسبة  %3.5بشكل زجهري إلى:
 اتخفاض تكلفة المبيعات ،على الرغم منن ارتفناع تكناليل البرسنيم ،تايهنة لاحسنين إدار الاكناليل واتخفناضتكاليل المةخالت ورفع كفأء الاشغيل ،مما أدى إلى زياد إزمالي الربح بنسبة .%1.2
 اتخفضنت مصناريل البينع والاجزينع والمصناريل العمجمينة واإلدارينة بمبلنغ  53.3ملينجن لاير مقارتنة بنالربعالمقابل من العام الساب مةفجع ًة برقابة الاكاليل ورفع الكفاء الاشغيلية.
 ارتفعت المصروفات األخرى بمبلغ  57.1مليجن لاير مقارتة بنالربع المقابنل منن العنام السناب تايهنة ترازنعأسعار بيع العهجل وزياد عةد األبقار والعهجل المباعة مقارتنة بالعنام السناب  .كمنا اشناملت المصنروفات
األخرى للسنة المايية على تسجية مطالبة تأمينية بقيمة  13.3مليجن لاير.
 -اتخفضت مكاسب الاغير بأسعار صنر

العمنالت بمبلنغ  10.5ملينجن لاير بسنبب المكاسنب المحققنة منن

عملة اليجرو الاي لم تاكرر هذا العام.
 ارتفنناع المصنناريل الامجيليننة بمبلننغ  22.3مليننجن لاير ويعننجد ذلننك بشننكل زننجهري إلننى الةينناد فنني الامجيننلالخارزي وارتفاع تكلفة الامجيل.
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 ارتفع صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة بنسبة  %3.5على الرغم من االتخفاض فني إينردات الربنعالثالث من عام 1327م.
 وقة أتت النااجج الربعية المقارتة لقطاعات الاشغيل الرجيسية الاي أدت إلى ارتفاع صافي دخل الفار العاجةلمساهمي الشركة بنسبة  %3.5للربع كما يلي:
o

قطنناع األلبننان والعصنناجر اتخفننض صننافي ربحننه العاجننة لمسنناهمي الشننركة بنسننبة  %3.5وذلننك تايهننة
التعكاس ظرو

السجق و االتخفناض فني المناهنات األخايارينة (العصناجر والهبننة السناجلة و القشنطة

وزبن الشراجح وارتفاع تكلفة البرسيم وتأثير الحالة األقاصادية لةول الخليج العربية ومصر.
o

قطناع المخنابة اتخفنض صنافي ربحنه العاجنة لمسناهمي الشنركة بنسنبة  ،%17.3ويعنةى هنذا االتخفنناض
بشكل زجهري إلى ثبات النمج في الكميات المباعة.

o

أما قطاع الةوازن فقة وصل الى تقطة الاعادل فني النةخل قبنل الةكنا والضنريبة واتخفضنت خسناجره
العاجة لمساهمي الشنركة بنسنبة  %33..حينث وصنلت إلنى ( 6.6ملينجن لاير لامثنل  %1.3منن إيراداتنه
مقارتة بخساجر قةرها ( 72.3مليجن لاير وبنسبة  %13.3من إيراداته بالربع المقابل ،وذلك رازع إلى رفنع
كفآء الاشغيل بالاةامن مع ارتفاع اإليرادات واسامرار اتخفاض معةل الجفيات.

 .25يعجد سبب االتخفاض في صافي دخل الفانر العاجنة لمسناهمي الشنركة خنالل الربنع الثالنث مقارتنة بنالربع
الثاتي 1327م (الساب

 ،بنسبة  %2.2بشكل زجهري إلى:

 اتخفاض إيرادات الربع بنسبة  %23.0تايهة طبيعة الطلب المجسمي لشهر رمضان المبارك.ً
دقيقا على تااجج كامل العام خاصنة
 كما تجد لفت اإلتاباه إلى وزجب مراعا أن النااجج الفصلية ليست مؤشرً اعنة مقارتة تااجج الربع بالربع الساب له تظراً الخاال مجسمية الطلب والمةيج البيعي.
 .23يعجد سبب االرتفاع في صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة خالل الفار المناهينة فني  03سنبامبر
1327م (تسعة أشهر مقارتة بالفار المماثلة من العام الساب  ،بنسبة  %0.6بشكل زجهري إلى:
 اتخفاض تكلفة المبيعات ،على الرغم منن ارتفناع تكناليل البرسنيم ،تايهنة لاحسنين إدار الاكناليل واتخفناضتكاليل المةخالت ورفع كفأء الاشغيل ،مما أدى إلى زياد إزمالي الربح بنسبة .%1..
 اتخفضت مصاريل البينع والاجزينع والمصناريل العمجمينة واإلدارينة بمبلنغ  30.3ملينجن لاير مقارتنة بنالفارالمقابلة من العام الساب مةفجع ًة برقابة الاكاليل ورفع الكفاء الاشغيلية.
 ارتفعت المصروفات األخرى بمبلغ  236.3مليجن لاير مقارتة بالفار المقابلة من العام الساب تايهة ترازنعأسعار بيع العهجل .وزياد عةد األبقار والعهجل المباعة مقارتة بالعام السناب  .كمنا اشناملت المصنروفات
األخرى للسنة المايية على تسجية مطالبة تأمينية بقيمة  13.3مليجن لاير.
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 -اتخفضت مكاسب الاغير بأسعار صنر

العمنالت بمبلنغ  15.6ملينجن لاير بسنبب المكاسنب المحققنة منن

عملة اليجرو الاي لم تاكرر هذا العام.
 ارتفناع المصناريل الامجيلينة بمبلنغ  51.3ملينجن لاير ويعنجد ذلنك بشنكل زنجهري إلنى الةيناد فني الامجينلالخارزي وارتفاع تكلفة الامجيل.
 ارتفع صافي دخل الفار العاجة لمساهمي الشركة بنسبة  %0.6على الرغم من االتخفاض في إيردات الفانرمن عام 1327م.
 وقة أتت النااجج الربعية المقارتة لقطاعات الاشغيل الرجيسية الاي أدت إلى ارتفاع صافي دخل الفار العاجةلمساهمي الشركة بنسبة  %0.6للربع كما يلي:
o

قطنناع األلبننان والعصنناجر اتخفننض صننافي ربحننه العاجننة لمسنناهمي الشننركة بنسننبة  %23.3وذلننك تايهننة
التعكاس ظرو

o

السجق وارتفاع تكلفة البرسيم وتأثير الحالة األقاصادية لةول الخليج العربية ومصر.

قطنناع المخننابة اتخفننض صننافي ربحننه العاجننة لمسنناهمي الشننركة بنسننبة  ،%23.2ويعننةى هننذا االتخفنناض
بشكل زجهري إلى ثبات النمج في الكميات المباعة.

o

أما قطاع الةوازن فقة اتخفضت خسناجره العاجنة لمسناهمي الشنركة بنسنبة  %.0.1حينث وصنلت إلنى
( 51.3مليجن لاير لامثنل  %5.3منن إيراداتنه مقارتنة بخسناجر قنةرها ( 131.5ملينجن لاير وبنسنبة %16.1
مننن إيراداتننه بننالفار المقابل نة ،وذلننك رازننع إلننى رفننع كفننأء الاشننغيل بننالاةامن مننع ارتفنناع اإليننرادات
واتخفاض معةل الجفيات.

 .26تم تعةيل وإعاد إصةار وعرض وتبجيب وتصنيل بنجد وعناصر وإيضاحات القجاجم المالية األولية المجزة
المجحة لفار المقارتة بما ياجاف مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصةار وعرض وتبجيب وتصنيل
ً
وفقا لمعايير
بنجد وعناصر وإيضاحات القجاجم المالية األولية المجزة المجحة للفار الحالية الاي تم إعةادها
الاقارير المالية الةولية المعامة في المملكة العربية السعجدية واإلصةارات والمعايير األخرى المعامة
من الهيئة السعجدية للمحاسبين القاتجتيين .ولمعرفة المةية عن ذلك ،يمكن الرزجع لإليضاح رقم ( 12أثر
تطبي

المعايير الةولية للاقارير المالية في المالحظات المرفقة بالقجاجم المالية األولية المجزة المجحة

للفار المناهية في  03سبامبر 1327م.
 .27ملخص تااجج الربع الثالث 1327م وقاجمة األرباح والخساجر األولية المجزة المجحة للفار المناهية في 03
سبامبر 1327م (تسعة أشهر :
 فيما يخص الاجزيع الهغرافني لإلينرادات ،فقنة ارتفعنت خنالل الربنع الثالنث فني المملكنة العربينة السنعجديةبنسبة  ، %6.3بينما اتخفضت في دول الخليج العربية والةول األخنرى بنسنبة  %2..2و  %16.0علنى الانجالي .أمنا
بالنسبة للاسعة أشهر من عام 1327م ،فقة ارتفعت اإليرادات في المملكة العربية السعجدية بنسبة ، %2.3
بينما اتخفضت في دول الخليج العربية والةول األخرى بنسبة  %5.2و  %1..2على الاجالي.
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 بلغ الربح قبل مصاريل الامجيل واإلساهالك والةكا والضراجب ) (EBITDAخالل الربع الثالث  2,200.1مليجنلاير مقابل  2,353..مليجن لاير في الربع المماثل من العام الساب  ،وذلك بارتفاع قةره  ،%..3كما أته يمثل
 %00.6من إيرادات الربع مقابل  %13.3بالربع المماثل من العام الساب  .أمنا لفانر الاسنعة أشنهر المناهينة
في  03سبامبر 1327م فقة بلغ  1,373.0مليجن لاير مقابل  1,761.3مليجن لاير في الفار المماثلة من العام
السنناب  ،وذلننك بارتفنناع قننةره  .%7.7بلننغ الننربح قبننل مصنناريل الامجيننل واإلسنناهالك والةكننا والضننراجب
) (EBITDAخالل الاسعة أشهر المناهية في  03سبامبر 1327م  %1..0منن اإلينرادات مقارتنة بنسنبة %13.3
في الفار المماثلة من العام الساب .
 تسبة إزمالي الربح ودخل العمليات وصافي دخل الفار العاجة لمسناهمي الشنركة ،تمثنل  %55.3و  %10.3و %23..من إيرادات الربع الثالث مقارتة بن  %51.2و  %12.0و  %2...من إيرادات الربع المقابل من العام الساب
على الاجالي .كما تمثل  %53.5و  %2..3و  %23.3من إيرادات الاسنعة أشنهر المناهينة فني  03سنبامبر 1327م
مقارتة بن  %0..1و  %27.5و  %25.3من إيرادات الفار المماثلة من العام الساب على الاجالي.
 .2.ملخص قاجمة الاةفقات النقةية األولية المجزة المجحة للفار المناهية في  03سبامبر 1327م (تسعة
أشهر :
 بلغت الاةفقات النقةينة الناتهنة منن األتشنطة الاشنغيلية  0,233.0ملينجن لاير مقابنل  0,33..1ملينجن لايرللفاننر المماثلننة مننن العننام السنناب  ،وذلننك بارتفنناع قننةره  .%0.5كمننا تمثننل الاننةفقات النقةيننة الناتهننة مننن
األتشطة الاشغيلية  %13.6من إيرادات الفار مقابل  %17..من إيرادات الفار المماثلة من العام الساب .
 بلغت الاةفقات النقةية المساخةمة في األتشطة االساثمارية  1,335.3مليجن لاير ،وذلك باتخفاض قنةره %02.6مقارتة بالفار المماثلة من العام ،حيث تم خفض االساثمارات الرأسمالية تايهنة لالتخفناض الماجقنع
في معةل تمج السجق .كما أتها تمثل  %10..من إيرادات الفار مقابنل  %00..منن إينرادات الفانر المماثلنة
من العام الساب .
 بلغت صافي الاةفقات النقةية المساخةمة خالل الفار بعة أثر ترزمة العمنالت األزنبينة  33.3ملينجن لاير،ليصل بذلك رصية النقة وما في حكمه كما في  03سبامبر 1327م إلى  663.3مليجن لاير.
 .23ملخص قاجمة المركة المالي األولية المجزة المجحة كما في  03سبامبر 1327م:
 بلغ إزمالي المجزجدات  03,752.0مليجن لاير مقابل  13,372.3مليجن لاير كمنا فني  03سنبامبر 1326م وذلنكبارتفاع قةره .%3.7
 بلغ صنافي رأس المنال العامنل  2,.13.1ملينجن لاير مقابنل  2,670..ملينجن لاير كمنا فني  03سنبامبر 1326موذلك باتخفاض قةره .%..7
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 بلغ إزمالي المطلجبات  26,063.1مليجن لاير مقابنل  23,677.0ملينجن لاير كمنا فني  03سنبامبر 1326م وذلنكبارتفاع قةره .%5.5
 بلغ صافي الةين  22,533.6مليجن لاير مقابل  23,.33.2مليجن لاير كما فني  03سنبامبر 1326م وذلنك بارتفناعقةره  ،%3.2ويمثل صافي الةين حاليناً  %73.7منن إزمنالي حقنجق الملكينة مقابنل  %.2.5كمنا فني  03سنبامبر
1326م.
 .13بشكل عام ،ووفقاً السامرار ظرو
ً
ووفقا لما شهةه هذا الربع من تحةيات مامثله بارتفاع تكاليل الاشغيل (رسجم العمالنة الجافنة و تكناليل
السجق الصعبة ُمن ُذ العام المايي وحانى الربنع الثالنث منن عنام 1327م،

البرسيم والطاقة و اتخفاض قيمنة الهنينه المصنري واتخفناض الصنادرات للنةول األخنرى منع تقلنب رغبنات
المساهلكين والاي أثرت مهامعة على تااجج الربع الثالنث وفني قطناع األلبنان والعصناجر والمخنابة علنى وزنه
ً
برتامهنا لاحسنين اإلتاازينة وخفنض الاكناليل بهنة تحسنين
الاحةية .أطلقت المراعي في تهاية عام 1326م
قاعة الاكاليل بمبلغ  333مليجن لاير على مةى العامين المقبلين .حيث شنهةت الاسنعة أشنهر منن عنام
1327م فجاجة هذا البرتامج .هذه المبادر ساساعةتا على الحنة منن الانأثيرات السنلبية الماجقعنة خنالل العنام
1327م المامثلة في اتعكاس ظرو

السجق المسامر وارتفاع تكاليل الاشنغيل .وقنة أدى االتخفناض فني

االساثمارات الرأسنمالية الاني بنةأ فني العنام السناب وكنذلك الاركينة علنى خفنض المخنةون إلنى تحسنن فني
الاةفقات النقةية الحر بنحج  2.0مليار لاير للفار من يناير إلى سبامبر مقارتة بالعام السناب  .وبخصنج
تبقى من عام 1327م ،فما تةال المراعي مسامر بالحذر من ظرو

منا

السجق بشكل عام.

 .12وفقاً لقرار الهمعية العامة غير العادية في  .أكاجبر 1327م ،فقة تمت زيناد رأس منال الشنركة منن .,333
مليجن لاير سعجدي إلى  23,333مليجن لاير سعجدي.
 .11تجد أن تلفت اتاباه المساهمين الكرام ،إلى أن القجاجم المالية األولية المجزة المجحة للربع الثالث المناهي
في  03سبامبر 1327م ساكجن مااحة على تطبي

عالقات المساثمرين لشركة المراعي للهجاتل الذكية

واألزهة اللجحية ،ومن خالل مجقع الشركة اإللكاروتي على الرابط الاالي ،بعة إرسالها إلى الههات
المخاصة هذا اليجم ،وهللا المجف
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