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2018/01/21م

تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في
 13ديسمبر 7132م (إثني عشر شهراً)
يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية السنوية الموحدة لإلثني عشر شهراً
المنتهية في  13ديسمبر 7132م على النحو التالي:
.3

بلغت إيرادات الربع الرابع  11433مليون لاير ،مقابل  11513مليون لاير للربع المماثل من العام السابق،
وذلك بنسبة إنخفاض قدرها %7.2

 .7بلغ إجمالي الربح خالل الربع الرابع  31115مليون لاير ،مقابل  311,3مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق ،وذلك بنسبة إنخفاض قدرها .%1.,
 .1بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الرابع  533مليون لاير ،مقابل  215مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق ،وذلك بنسبة إنخفاض قدرها %5.2
 .4صافي دخل السنة العائد لمساهمي الشركة خالل الربع الرابع  531مليون لاير ،مقابل  512مليون لاير
للربع المماثل من العام السابق وذلك بنسبة إنخفاض قدرها  ،%4.4ومقابل  222مليون لاير للربع
السابق بنسبة إنخفاض قدرها .%71.1
 .5بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة خالل الربع الرابع  505مليون لاير ،مقابل  732مليون
لاير للربع المماثل من العام السابق ،وذلك بنسبة زيادة قدرها  .%22.3ومقابل  2,3مليون لاير للربع
السابق بنسبة إنخفاض قدرها .%17.1
 .2بلغت اإليرادات خالل السنة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (إثني عشر شهراً)  13,936مليون لاير،
مقابل  14,339مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة إنخفاض قدرها .%7.,
 .2بلغ إجمالي الربح خالل السنة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (إثني عشر شهراً)  5,584مليون لاير مقابل
 5,522مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها .%3.3
 .,بلغ الربح التشغيلي خالل السنة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (إثني عشر شهراً)  2,583مليون لاير،
مقابل  2,518مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها .%7.2
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 .3بلغ صافي دخل السنة العائد لمساهمي الشركة خالل الفترة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (إثني عشر
شهراً)  2,182مليون لاير ،مقابل  2,148مليون لاير للسنة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها
.%3.2
 .31بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة خالل الفترة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (إثني
عشر شهراً)  2,257مليون لاير ،مقابل 1,794مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة
قدرها .%75.,
 .33بلغت ربحية السهم من صافي دخل السنة العائد لمساهمي الشركة خالل اإلثني عشر شهراً المنتهية
في  13ديسمبر 7132م  2.13لاير للسهم مقابل  2.10لاير للسهم لنفس السنة من العام السابق علماً
بأن ربحية السهم المخفضة من صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة تبلغ  2.11لاير و  2.08لاير
بنهاية ديسمبر لعامي 7132م و 7132م على التوالي .وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إحتساب ربحية السهم
المخفضة بقسمة صافي دخل السنة العائد لمساهمي الشركة على عدد األسهم المصدرة كما في 13
ديسمبر 7132م والبالغة  3111مليون سهم وذلك بعد إستبعاد عوائد الصكوك الدائمة.
 .37بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة كما بنهاية  13ديسمبر 7132م  12,784مليون لاير
مقابل 11,357مليون لاير كما في نهاية  13ديسمبر 7132م بنسبة زيادة قدرها  %37.2لتبلغ قيمة السهم
الدفترية  12.78لاير.
 .31يعود سبب اإلنخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خالل الربع الرابع 7132م مقارنة بالربع
المماثل من عام 7132م بنسبة  %4.4بشكل جوهري إلى:
-

اإلنخفاض في اإليرادات قدره  %2.6ويعود ذلك اساساً إلى انخفاض المبيعات في دول الخليج والدول
االخرى .ويعوض ذلك األداء القوي لقطاع الدواجن ومنتجات األلبان طويلة االجل ومنتجات االجبان.

-

انخفاض بنسبة  %1.,في إجمالي الربح بسبب االنخفاض في اإليرادات وارتفاع مستوى تكاليف دعم
التجارة.

-

إنخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %4.0والمصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %2.4مقارنة
بالربع المقابل من العام السابق مدعومة برقابة التكاليف وكفاءة االداء وتخفيض التكاليف في
األنشطة اإلدارية في المركز الرئيسي للشركة .

-

وبالرغم من هذه االثار االيجابية ،فقد تراجع الدخل التشغيلي بنسبة  %5.2وذلك بسبب مخصص
انخفاض في قيمة االصول في دولة االردن.

-

ارتفاع مصروفات التمويل بنسبة  %,.7بسبب زيادة في تكاليف التمويل الخارجية.

-

تأثر كل من الزكاة وضريبة الدخل األجنبية بشكل إيجابي بسبب اصول الضرائب المؤجلةعلى كل من
األرجنتين ومصر.
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-

وقد أتت النتائج الربعية لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى إنخفاض صافي دخل الفترة العائد
لمساهمي الشركة بنسبة  %4.4للربع كما يلي:
o

قطاع األلبان والعصائر :إنخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة  %33.3وذلك
نتيجة إلنعكاس ظروف السوق و اإلنخفاض في المنتجات األختيارية وإرتفاع تكلفة البرسيم
وتأثير الحالة اإلقتصادية لدول الخليج العربية ومصر.

o

قطاع المخابز :إنخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة  %32.3ويعزى هذا
ً
ثابتا في الكميات المباعة.
اإلنخفاض بشكل جوهري إلى بقاء النمو

o

سجلت الدواجن نتائج إيجابية بلغت  31مليون لاير على مستوى صافي الدخل مقارنة بخسارة
بلغت  47مليون لاير في الربع المماثل من العام السابق .وقد تحقق هذا التحول بسبب
تحسين الكفاءة التشغيلية وإرتفاع اإليردات وإنخفاض معدالت الوفيات للدواجن.

-

إن الزيادة في الدخل الشامل للشركة والبالغة  71,مليون لاير خالل الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل
هو إلى التأثير اإليجابي للتغيرات في ترجمة صرف العمالت األجنبية لدولة مصر و التأثير اإليجابي في
القيمة العادلة لتدفقات التحوط النقدية وفي الغالب من تحوط اسعارالفائدة على الرغم من التباين
غير المواتي في القيمة العادلة و قیمة االستثمارات المتاحة للبیع واستثمارات مستحقة لشرکة زین.

-

يعود سبب اإلنخفاض في صافي دخل السنة العائد لمساهمي الشركة خالل الربع الرابع مقارنة بالربع
الثالث 7132م (السابق) ،بنسبة  %71.1بشكل جوهري إلى العوامل الموسمية في المبيعات .كما نود
ً
دقيقا على نتائج كامل العام خاصة عند
لفت اإلنتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشرً ا
مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له نظراً الختالف موسمية الطلب والمزيج البيعي.

 .34يعود سبب اإلرتفاع في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خالل الفترة المنتهية في 13
ديسمبر 7132م (إثني عشر شهراً) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة  %3.2بشكل جوهري
إلى:
-

انخفاض في اإليرادات بنسبة  %7.,ويرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض المبيعات في دول الخليج والدول
االخرى ،وانخفاض أداء مبيعات منتجات األلبان ومنتجات المخابز الطازجة ويعوض ذلك األداء القوي
لمنتجات الدواجن وحليب االطفال.

-

وبسبب رقابة تكاليف اإلنتاج وتحسن أسعار المواد االولية ،ارتفع إجمالي الربح بنسبة .%3.3

-

إنخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %1.2والمصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %,.7مقارنة
بالفترة المقابلة من العام السابق مدعومة برقابة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية .وتخفيض
التكاليف في األنشطة اإلدارية في المركز الرئيسي للشركة.
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-

وارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة %7.2على الرغم من التأثيرات غير المواتية النخفاض قيمة األصول
في األردن و انخفاص سعر البيع لالصول الحيوية.

-

يعود سبب ارتفاع مصروفات التمويل بنسبة  %34.7بسبب التكاليف التمويلية في الخارج من مصر
واألرجنتين والواليات المتحدة األمريكية.

-

وقد أثرت ضريبة الزكاة وضريبة الدخل األجنبية بشكل إيجابي بسبب أصول الضريبة المؤجلة على كل
من األرجنتين ومصر.

-

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى إرتفاع صافي دخل الفترة
العائد لمساهمي الشركة بنسبة  %3.2للفترة كما يلي:
o

قطاع األلبان والعصائر :إنخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة  %31.4وذلك
نتيجة إلنعكاس ظروف السوق وإرتفاع تكلفة البرسيم وتأثير الحالة اإلقتصادية لدول الخليج
العربية ومصر.

o

قطاع المخابز :إنخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة  %33.3ويعزى هذا
اإلنخفاض بشكل جوهري إلى ثبات النمو في الكميات المباعة.

o

سجلت الدواجن نتائج إيجابية في الدخل قبل الزكاة والضريبة ) (EBITعلى أساس سنوي للمرة
األولى في تاريخ المراعي .كما ان خسائر الفترة العائده لمساهمي الشركة إنخفضت بنسبة
 %31.3حيث بلغت  73مليون لاير تمثل  %7.1من المبيعات مقارنة بخسائر فترة اإلثني عشر
شهرأ المنتهية في  7132التي بلغت  734مليون لاير تمثل  %77.3من المبيعات وذلك بسبب
تحسين الكفاءة التشغيلية وإرتفاع اإليردات وإنخفاض معدالت الوفيات للدواجن.

-

إن الزيادة في الدخل الشامل للشركة والبالغة  421مليون لاير على أساس سنوي يعود إلى التأثير
اإليجابي للتغيرات في ترجمة صرف العمالت األجنبية لدولة مصر و التأثير اإليجابي في القيمة العادلة
للتدفقات التحوط النقدية وفي الغال ب من تحوط اسعارالفائدة على الرغم من التباين غير المواتي في
القيمة العادلة و قیمة االستثمارات المتاحة للبیع واستثمارات مستحقة لشرکة زین

 .35تم تعديل وإعادة إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الموحدة لفترة
المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر
ً
وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية
وإيضاحات القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية التي تم إعدادها
المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين .ولمعرفة المزيد عن ذلك ،يمكن الرجوع لإليضاح رقم  12في المالحظات المرفقة
بالقوائم الموحدة للفترة المنتهية في  13ديسمبر 7132م
 .32ملخص قائمة األرباح والخسائر الموحدة للفترة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (اثني عشر شهراً):
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-

وفي عام  7132م  ،فقد إرتفعت االيرادات خالل الربع الرابع في المملكة العربية السعودية بنسبة %7.2
بينما انخفضت في دول الخليج العربية والدول األخرى بنسبة  %2.3و  %74.,على التوالي.

-

بلغ إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بمانسبته %13.3 ،و
 %32.5و  %34.3من إيرادات الربع الرابع مقارنة بـ  %13.2و  %3,.3و  %35.1من إيرادات الربع المقابل من
العام السابق على التوالي .كما تمثل  %41.3و  %3,.5و  %35.5من إيرادات اإلثني عشر شهراً المنتهية في
 13ديسمبر 7132م مقارنة بـ  %1,.5و  %32.2و  %35.1من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق على
التوالي.

-

بلغ الربح قبل مصاريف التمويل واإلستهالك والزكاة والضرائب ) (EBITDAخالل الربع الرابع 944
مليون لاير مقابل  954مليون لاير في الربع المماثل من العام السابق بنسبة إنخفاض قدرها  %3.1كما
أنه يمثل  %72.2من إيرادات الربع مقابل  %72.7بالربع المماثل من العام السابق .وبالنسبة لفترة اإلثني
عشر شهراً المنتهية في  13ديسمبر 7132م فقد بلغ  11371مليون لاير مقابل  11232مليون لاير في
الفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بإرتفاع قدره  .%5.5وبلغ الربح قبل مصاريف التمويل
واإلستهالك والزكاة والضرائب ) (EBITDAخالل اإلثني عشر شهراً المنتهية في  13ديسمبر 7132م
 %7,.3من اإليرادات مقارنة بنسبة  %75.3في الفترة المماثلة من العام السابق.

 .32ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في  13ديسمبر 7132م (اثني عشر شهراً):
-

بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  4,614مليون لاير مقابل  4,472مليون لاير
للفترة المماثلة من العام السابق ،بنسبة زيادة قدرها  .%1.7كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من
األنشطة التشغيلية نسبة  %11.3من إيرادات الفترة مقابل  %13.7من إيرادات الفترة المماثلة من العام
السابق.

-

بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية  11131مليون لاير بنسبة انخفاض
قدرها  %11.5مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ،نتيجة لالنخفاض في اإلستثمارات الرأسمالية
وذلك نتيجة النتهاء الدورة االستثمارية .كما أنها تمثل نسبة  %71.,من إيرادات الفترة مقابل
نسبة %14.2من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

-

بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل الفترة بعد أثر ترجمة العمالت األجنبية  31127مليون لاير،
ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه كما في  13ديسمبر 7132م إلى  31212مليون لاير.

 .3,ملخص قائمة المركز المالي الموحدة كما في  13ديسمبر 7132م:
-

بلغ إجمالي الموجودات  131,35مليون لاير مقابل  731334مليون لاير كما في  13ديسمبر 7132م بنسبة
زيادة قدرها %3.1
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-

بلغ صافي رأس المال العامل  1,598مليون لاير مقابل  1,436مليون لاير كما في  13ديسمبر 7132م
بنسبة زيادة قدرها %33.7

-

بلغ إجمالي المطلوبات  321134مليون لاير مقابل  351235مليون لاير كما في  13ديسمبر 7132م بنسبة
زيادة قدرها %,.1

-

بلغ صافي الدين  10,910مليون لاير مقابل  10,883مليون لاير كما في  13ديسمبر 7132م بنسبة زيادة
قدرها  ،%0.2ويمثل صافي الدين حالياً نسبة  %73.3من إجمالي حقوق الملكية مقابل  %,1.2كما في 13
ديسمبر 7132م.

 .33بشكل عام ،ووفقاً الستمرار ظروف السوق الصعبة التي بدأت في نهاية عام 7132م واستمرت في عام
 7132م ،والتي اثرت على أداء معظم فئات منتجات المراعي وزيادة حدة المنافسة في السوق التي كثقت
الضغط على األسعار  .وبفضل الرقابة الصارمة على التكاليف و برنامج رفع كفاءة التشغيل واالنتاج الذي تم
إطالقه في نهاية عام 7132م و ايضا خفض االستثمار الرأسمالي الذي نجح في حماية أرباح الشركة
التشغيلية وميزانيتها العمومية .و التحسن في التدفقات النقدية الحره على أساس سنوي بلغ حوالي 31,31
مليون لاير سعودي .المراعي على استعداد للنماء في عام 713,م على الرغم من وجود بيئة مليئه
بالتحديات.
 .71أقر مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه المنعقد بتاريخ  33ديسمبر 7132م التوصية للجمعية العامة
لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  251مليون لاير عن العام المالي 7132م.
 .73نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن القوائم المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 13
ديسمبر 7132م 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
https://www.almarai.com/investors/financial-information
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