تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدةة للتتدرة المنتةيدة دي
 31مارس 1018م (ثالثة أشةر).
يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجهاا المالياة األولياة الماجزة المجحاة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 1018م على النحج التالي:
 .1بلغت إيرادات الربع األول  3,232مليجن لاير ،مقابل  38383ملياجن لاير للرباع المماثال مان
العام السابق ،وذلك بانخفاض قةره %3.4
 .1بلااا ازمااالي الااربا رااالل الربااع األول  1,253مليااجن لاير ،مقاباال  1,177مليااجن لاير للربااع
المماثل من العام السابق ،وذلك بارتفاع قةره %4.3
 .3بلااا الااربا التيااغيلي رااالل الربااع األول  381مليااجن لاير ،مقاباال  311مليااجن لاير للربااع
المماثل من العام السابق ،وذلك بارتفاع قةره .%13.1
 .3بلا صافي درل الربع العائة لمساهمي اليركة رالل الربع األول  333مليجن لاير ،مقابال
 318مليجن لاير للربع المماثل من العاام الساابق ،وذلاك بارتفااع قاةره  .%3.8ومقابال 413
مليجن لاير للربع السابق ،وذلك بانخفاض قةره .%31.3
 .4بلا ازمالي الةرل اليامل العائاة لمسااهمي الياركة راالل الرباع األول  343ملياجن لاير،
مقابل  314مليجن لاير للرباع المماثال مان العاام الساابق ،وذلاك بانخفااض قاةره .%1..0
ومقابل  404مليجن لاير للربع السابق ،وذلك بانخفاض قةره .%30.0
 .4بلغت ربحية السهم على أساس الربا العئة لمساهمي اليركة للرباع األول المنتهاي فاي
 31ماااارس  1018والفتااار المماثلاااة مااان العاااام الما اااي  0.33لاير ساااعجدي و  0.31لاير
سااعجدي علااى التااجالي .و وصاالت ربحيااة السااهم المخفضااة للربااع األول المنتهااي فااي 31
مارس  1018و  101.إلى  0.33و  0.31على التجالي .وتجةر اإلشار إلاى أنا تام احتساار ربحياة
السااهم المخفضااة بقساامة صااافي دراال الفتاار العائااة لمساااهمي اليااركة علااى عااةد
األسهم المصةر كما في  31مارس  1018و البالغة  1000مليجن ساهم .يخرار رباا الساهم
المخفضة في الحسبان الربا العائة إلى حملة الصكجك الةائمة.
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 ..بلغت حقجق الملكية العائة لمساهمي اليركة كما بنهاية  31مارس 1018م 138113
مليجن لاير ،مقابل  118004مليجن لاير كما في نهاية  31مارس 101.م ،وذلك بارتفاع قةره
 .%13.1تبلا قيمة السهم الةفترية  13.1لاير كما هي بناهية  31مارس 1018م.
 .8يعجد سبب االرتفاع(/االنخفاض) في صافي درل الفتر العائة لمساهمي اليركة رالل
الربع األول 1018م مقارنة بالربع المماثل من عام 101.م إلى:
يعااجد ساابب الةياااد فااي األربااال العائااة للمساااهمين إلااى التحساان المسااتمر فااي ق اااع
الةوازن  ،وتحسن ق اع أغرية االطفال الر ع  ،كرلك تحسن أداء العمليات الةراعياة فاي
فﯾندمونت في أمريكا اليمالية وأمريكاا الجنجبياة وزهاجد ترشاية التكااليي التاي و اعتها
اإلدار لتعجيض بيئاة الساجق الصاعبة دارال دول مجلال التعااون الخليجاي .بعاض هاره
التحةيات الرئيسية راالل الرباع كانات إدراال

اريبة القيماة المضاافة  ،تغييارات اقتصاادية

هيكلية أررى بما في ذلك الةياد فاي رساجم الجافاةين وإنخفااح حجام الساجق فاي دول
مجلل التعاون الخليجي.
انخفضت اإليرادات مقارنة بالفتر المماثلة من العاام الما اي مان  3،383ملياجن لاير إلاى
 3،131مليااجن لاير علااى التااجالي  ،بانخفاااض قااةره  ، ٪3.4ويرزااع ذلااك أساسااا إلااى انخفاااض
الصادرات .على الرغم مان أنهاا تعمال فاي بيئاة ذات تكلفاة عالياة  ،قامات شاركة المراعاي
بحمايااة أعمالهااا

ااة تهكاال الهااامد ماان رااالل إدار التكاااليي و عااروض المنتجااات التااي

يقجدهااا االبتكااار للربااع رااالل العةيااة ماان الفئااات  ،ممااا أدى إلااى تحساان هااامد الرباارل
اإلزمااالي ماان  ٪33.8إلااى  ٪38.8فااي الربااع األول ماان عااام  . 1018تاام تعةيااة التحساان فااي
الهامد من قبل أسعار السلع المستقر وارتفاع إيرادات مةفجعات الةعم.
ارتفااع هااامد الااربا التيااغيلي ماان  %11.3إلااى  %13.3مقارنااة بااالربع المماثاال ماان العااام
الما ااي  ،ممااا يعكاال وفااجرات تيااغيلية قجيااة .علااى الاارغم ماان بيئااة السااجق الصااعبة
والتكاليي المرتفعة  ،فإن الربا العائة لمساهمي اليركة بلاا  333ملياجن لاير ساعجدي ،
أي بةياد قةرها  %3.8مقارنة بالربع األول من عام 101.م.
ا
تحجال قجيا ا في ق ااعي الاةوازن وتغرياة الر اع .و مان أهام األحاةاا فاي هارا
ما زلنا نرى
الربع وصجل العائة قبل حسار الفائاة والضاريبة لق ااع تغرياة الر اع لنق اة التعاادل
منااا للمااار األولاااى .عالو علﯽ ذلك  ،واصل قطاع الدوازن أداء قوﯾا من الربع الرابع من
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عام  101.لﯾحقق العائااة قباال حسااار الفائااة والضااريبة رقماا إﯾزابﯾاا بااخكثر ماان  30ملﯾون
لاير .وأريرا  ،ما زلنا نرى تحسنا في عملياتنا في مصر و نمج االيرادات با .٪ 13.4

 .3يعجد سبب االرتفاع(/االنخفاض) في صافي درل الفتر العائة لمساهمي اليركة رالل
الربع األول مقارنة بالربع السابق إلى:
نااجد أن ندكااة علااى أن نما

مجساامية االسااتهالك لمجمجعااة منتجاتنااا تقلاال ماان المقارنااة

الفصلية .على سبيل المثال  ،يميل استهالك منتجات األلبان ال اززة إلى االنخفااض راالل
مجسم اليتاء والى الةياد في مجسم الصيي .إنخفاض الاربا العائاة للمسااهمين مان 413
مليجن لاير سعجدي في الربع الرابع من عام  101.إلى  333مليجن لاير ساعجدي فاي الرباع
األول من عام  1018بانخفاض قةره  %31.3بسبب عجامل مجسمية.
مالحظات أررى:
 .10انخفضت اإليرادات من الفتر المماثلة من العام الما ي من  38383مليجن لاير للربع
الرابع  101.إلى  38131مليجن لاير للربع االول  .1018وبنسبة  ، ٪3.4ويرزع ذلك أساسا إلى
انخفاض الصادرات.
 .11انرف ت تﮐلفة المبﯾعات من  1،104ملﯾون لاير إلﯽ 183.3ملﯾون لاير في الربع األول
من عام  1018بسبر زﯾاد الﮐفاء التشغﯾلﯾة ،السﯾما في ق اع الدوازن  ،وزياد
فعالية األداء للعملﯾات الزراعﯾة في فﯾندمونت أمرﯾﮐا اليمالية وأمرﯾﮐا الزنوبﯾة
وإﯾرادات دعم أعلﯽ رالل ھرا الربع.
 .11انخفضت مصاريي البيع والتجزيع بنسبة  ٪0.4لتصل إلى  438مليجن لاير سعجدي في
الربع األول من عام  1018من  401مليجن لاير سعجدي في الربع المماثل من العام
السابق بسبب تحسين إدار التكاليي
 .13زياد رسار انخفاض قيمة الرمم التجارية المةينة من  4مليجن لاير سعجدي إلى 33
مليجن لاير سعجدي بسبب تغير منهجية إقرار الرمم المةينة بمجزب المعيار  3من
المعايير الةولية إلعةاد التقارير المالية وظروف السجق الحالية.
 .13تعتبر مصروفات الفجائة مماثلة نسبيا ا للسنة الما ية بسبب كفاء إدار الةيجن
 .14ﮐانت ھناك رسائر سعر صرف في الربع بمبلا  13ملﯾون لاير سعودي مقارنة بربا
بمبلا  13ملﯾون لاير في الربع المقابل من عام  101.بسبر الحرﮐة السلبﯾة للﯾورو.
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 .14أهم معلم للربع هج التةفقات النقةية الحر المجزبة مةفجعة بالةرزة األولى بسبب
انخفاض االستثمار الرأسمالي .التةفقات النقةية الحر هي  40مليجن لاير سعجدي
مقارنة با  130مليجن لاير سعجدي تةفقات نقةية الحر سالبة في الفتر المماثلة من
العام الما ي.

 .1.فيما يلي ملخص بيان الربا أو الخسار المجحة المجزة  ،رالل الفتر المنتهية في 31
مارس ( 1018ثالثة أشهر):
 بالنسبة للربع األول من عام  ، 1018انخفضت اإليرادات في المملكة العربيةالسعجدية ودول مجلل التعاون بنسبة  ٪0..و  ٪18.0على التجالي  ،في حين كانت
أساسا إلى األداء الجية
ا
هناك زياد في الةول األررى بنسبة  ، ٪13.3ويرزع ذلك
لعمليات في مصر ونمج االيرادات بها.
 رالل الربع األول من عام  ، 1018بلغت األربال قبل الفجائة والضرائب والةكاواالستهالك واإلطفاء  818مليجن لاير سعجدي  ،بةياد قةرها  ٪11.8مقارنة بمبلا
 .33مليجن لاير سعجدي في الربع المماثل من العام الما ي .بلغت األربال قبل
الفجائة والضرائب واالستهالك وإطفاء الةين للربع األول من عام  1018بنسبة ٪14.4
من اإليرادات مقارنة با  ٪11..رالل الربع المماثل من العام الما ي.
 يمثل إزمالي الربا والربا التيغيلي والربا للفتر العائة لمساهمي اليركة نسبة ٪38.8و  ٪13.3و  ٪10.4من اإليرادات للربع األول من عام  1018مقابل  ٪33.8و  ٪11.3و
 ٪3..في الربع من العام الما ي على التجالي.
 .18تم تعةيل وإعاد إصةار وعرض وتبجيب وتصنيي بنجد وعناصر وإيضاحات القجائم المالية
األولية المجزة المجحة لفتر المقارنة بما يتجافق مع السياسات المحاسبية الم بقة
في إصةار وعرض وتبجيب وتصنيي بنجد وعناصر وإيضاحات القجائم المالية األولية
ا
وفقا لمعايير التقارير المالية الةولية
المجزة المجحة للفتر الحالية التي تم إعةادها
المعتمة في المملكة العربية السعجدية واإلصةارات والمعايير األررى المعتمة من
الهيئة السعجدية للمحاسبين القانجنيين
 .13في بيئة تجارية تنافسية في الربع األول من هرا العام  ،أظهرت ق اعات المراعي
األساسية مرونة مستجيات إيراداتها وربحها اإلزمالي  ،بينما أظهرت ق اعات الةوازن
وتغرية الر ع في نفل الجقت مسارا ا إيجابيا ا للمبيعات .كما استفادت زميع الق اعات
من التحسن في الكفاء التي ساعةت في التعجيض عن الةياد اإل افية في تكاليي
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التيغيل .تتجقع المراعي نم اا مماث ا
ال لبقية عام  1018وستبقى مركة ا على تقةيم منتجات
ذات زجد تستحق الثقة لعمالئها مع االستمرار في تحسين إدار التكاليي و زياد
الكفاء التيغيلية وتجلية التةفق النقةي الحر.
نجد أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام ،إلى أن القجائم المالية األولية المجزة المجحة للربع
األول المنتهي  31مارس 1018م ستكجن متاحة على ت بيق عالقات المستثمرين ليركة
المراعي للهجاتي الركية واألزهة اللجحية ،ومن رالل مجقع اليركة اإللكتروني على الراب
التالي ،بعة إرسالها إلى الجهات المختصة هرا اليجم ،وهللا المجفق
https://www.almarai.com/investors/financial-information
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