تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في
 03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)
يسر شركة المراعي("الشركة") أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية
في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر) على النحو التالي:
تحليل الربع الثالث 8302م
.0

بلغت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي  3,370.2مليون لاير ،مقابل  0.078.3مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق ،وذلك بإنخفاض قدره . % -3.0

 .8بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من العام الحالي  1,452.2مليون لاير ،مقابل  0.605.3مليون لاير للربع المماثل من
العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .% -4.2
 .0بلغ الربح التشغيلي للربع الثالث من العام الحالي  755.1مليون لاير ،مقابل  776.6مليون لاير للربع المماثل من
العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .% -2.6
 .4بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من العام الحالي  634.5مليون لاير ،مقابل  557.3مليون
لاير للربع المماثل من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره  % -4.9ومقابل  553.5مليون لاير للربع السابق ،وذلك
بإنخفاض قدره .% -4.3
 .6بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من العام الحالي  592.6مليون لاير ،مقابل 520.0
مليون لاير للربع المماثل من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره  % -00.3ومقابل  658.3مليون لاير للربع
السابق ،وذلك بإرتفاع قدره .%5.3
تحليل الفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)
 .5بلغت اإليرادات للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)  10,334.1مليون لاير ،مقابل  03.605.2مليون
لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .% -1.7
 .7بلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)  4,210.7مليون لاير مقابل  4.842.4للفترة
المماثلة من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .% -0.9

 .2بلغ الربح التشغيلي للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر) 1,995.5مليون لاير ،مقابل 0.324.2
مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بإرتفاع قدره .% 3.6
 .3بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر) 1,639.3مليون
لاير ،مقابل  0.553.4مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،و ذلك بإنخفاض قدره .% -1.8
 .03بلغ اجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)
 1,508.9مليون لاير ،مقابل  0.768.8مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره .% -13.9
 .00بلغت ربحية السهم العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)  1.60لاير
ً
علما بأن ربحية السهم المخفضة للفترة
للسهم ،مقابل  1.63لاير للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.
المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر)  1.58لاير للسهم  ،مقابل  1.62لاير للفترة المماثلة من العام
السابق.
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 .08بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة كما في  03سبتمبر 8302م  13,387.9مليون لاير ،مقابل 08.850.3
مليون لاير كما في  03سبتمبر 8307م ،وذلك بارتفاع قدره  .%9.2وتبلغ قيمة السهم الدفترية كما في نهاية 03
سبتمبر 8302م  00.4لاير.
سبب اإلرتفاع) اإلنخفاض( في صافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
 .00يعود سبب االنخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من 8302م مقارنة بالربع المماثل
من العام السابق ،بنسبة  % -4.9بشكل رئيسي إلى:
-

اإليرادات :إنخفاض اإليرادات بمعدل ، %-0.1أتى بسبب اإلنكماش العام في السوق باإلضافة إلى زيادة في
العروض الترويجية والخصومات على المنتجات والتغيير في تركيبة مزيج البيعي للمنتجات و قنوات البيع.

-

إجمالي الربح :إنخفض بمعدل  % -4.8وذلك بسبب إرتفاع تكلفة المبيعات نتيجة إرتفاع تكلفة األعالف ،و إرتفاع
وتيرة العروض الترويجية ،و إرتفاع تكلفة األيدي العاملة .وقد خفف من حدة االنخفاض إدارة افضل للتكاليف ،
و ثبات في أسعار المدخالت و تحسن في كفاءة اإلنتاج.

-

مصاريف البيع والتوزيع :إنخفضت بمبلغ  4.7مليون لاير بمعدل  .% -0.8نتيجة كفاءة أفضل في عمليات التوزيع
وهذة الكفاءة التشغيلية قللت أثر إرتفاع تكاليف األيدي العاملة.

-

المصاريف العمومية واإلدارية :إنخفضت بمبلغ  8.3مليون لاير بمعدل  ،%-2.5وذلك نتيجة لبرامج الكفاءة
وإنخفاض تكاليف عمليات الدعم اإلدارية.

1

تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بعد استبعاد عوائد الصكوك الدائمة على عدد األسهم المصدرة كما في

 03سبتمبر 8302م والبالغة  0333مليون سهم.

المصروفات األخرى :إرتفعت بمبلغ  6.7مليون لاير بمعدل  %04.0نتيجة لتغير أعداد واسعار العجول واألبقار

-

المباعة.
أرباح او خسائر التغير بأسعار صرف العمالت وتكلفة التمويل :إنخفضت تكلفة التمويل بـ  0.3مليون لاير نتيجة
تحسن إدارة تكاليف التمويل وثبات اسعار الفائدة خصوصاً للشركات التابعة في الخارج ،الخسائر من التغير في

-

أسعار صرف العمالت كانت اكثر بـ  0.2مليون لاير بسبب الحركة السلبية في العمالت وخصوصا لليورو .
وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى إنخفاض صافي الدخل العائد

-

لمساهمي الشركة بنسبة ( )%4.9للفترة الحالية كما يلي:


قطاع األلبان والعصائر :انخفض صافي ربحه بنسبة  ،%-14.5وذلك نتيجة ظروف السوق المتغيرة
وإنخفاض في اعداد المقيمين و إرتفاع تكلفة األعالف ،صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجيه
ً
خصوصا في منتجات األلبان طويلة االجل.



قطاع المخبوزات :إنخفض صافي ربحه  ،% -13.8وذلك نتيجة حدة المنافسة و التغير في مجموعة
منتجات قطاع المخبوزات.



قطاع الدواجن :حقق ارباح وصلت إلى  60.6مليون لاير مقارنة بخسارة ب ( )5.5مليون لاير وذلك
بسبب إرتفاع المبيعات وزيادة في كفاءة التشغيل و نمواً قوياً في مبيعات قناة خدمات التموين مع
االستمرار في إنخفاض معدل وفيات الطيور.

سبب اإلرتفاع) اإلنخفاض( في صافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
 .04يعود سبب اإلنخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خالل الربع الثالث من العام الحالي (634.5
مليون لاير) مقارنة بالربع الثاني 8302م ( 660.6مليون لاير) ،بنسبة  % -4.3بشكل رئيسي إلى:
إلشتمال الربع الثاني 8302م على شهر رمضان المبارك نتيجة لطبيعة الطلب الموسمي.

-
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سبب اإلرتفاع) اإلنخفاض( في صافي الربح خالل الفترة الحالية مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق
 .06يعود سبب اإلنخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خالل الفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م
(تسعة أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ،بنسبة  % -1.8بشكل رئيسي إلى:
-

اإليرادات :إنخفضت اإليرادات ب  ، % 1.7أتى بسبب إنخفاض مبيعات التصدير، ،والزيادة في العروض الترويجية،
صاحبة التغير العام في التركيبة السكانية وإنكماش السوق.

 إجمالي الربح :إنخفض بمعدل  %-3.3وذلك بسبب إنخفاض اإليرادات بالرغم من تحسن إدارة التكاليف ،ثبات تكاليفالمدخالت ،مع رفع كفاءة التشغيل على الرغم من الزيادة في تكاليف اإلعالف.

ً
دقيقا على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له نظرً ا إلختالف
كما نود لفت اإلنتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج المرحلية ليست مؤشرً ا
موسمية الطلب والمزيج البيعي.

2

-

مصاريف البيع والتوزيع :إرتفعت بمبلغ  8.5مليون لاير و بمعدل  ،%0.1نتيجة إلرتفاع بشكل عام في مصاريف
التسويق و الدعم التسويقي .تم تعويض جزء من هذا اإلرتفاع التحسن في كفاءة عمليات النقل و التوزيع.

-

المصاريف العمومية واإلدارية :إنخفضت بمبلغ  83.8مليون لاير و بمعدل  ،% -9.6وذلك نتيجة برامج الكفاءة
وتوحيد عمليات الدعم االدارية خصوصاً في المقر الرئيسي كما إنخفضت تكاليف العمالة بسبب إنخفاض أعداد
الموظفين.

-

المصروفات األخرى :إرتفعت بمبلغ  0.6مليون لاير بمعدل ، %1.2نتيجة التغيرات في أعداد و أسعار بيع االبقار
والعجول.

-

أرباح او خسائر التغير بأسعار صرف العمالت وتكلفة التمويل :إنخفضت تكلفة التمويل بـ  08.3مليون لاير نتيجة
تحسن إدارة تكاليف التمويل وثبات اسعار الفائدة وخصوصاً للشركات التابعة في الخارج .االرباح في أسعار
صرف العمالت اقل بمبلغ  2.0مليون لاير ،بسبب التغير في اسعار تحوط وتغير في اسعار الصرف خصوصاً
لليورو.

-

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى إنخفاض صافي الدخل العائد
لمساهمي الشركة بنسبة ( )%-1.8للفترة الحالية كما يلي:


قطاع األلبان والعصائر :انخفض صافي ربحه بنسبة  ، % -08.2نتيجة ظروف السوق المتغيرة وضعف
األداء مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإنخفاض اعداد المقيمين ،وإرتفاع تكلفة االعالف .كما
ساهم في هذا اإلنخفاض ،إنخفاض مبيعات التصدير ،والزيادة في الخصومات والعروض الترويجية.



قطاع المخبوزات :إنخفض صافي ربحه بنسبة  ، % -00.3نتيجة إنخفاض مبيعات السلع غير األساسية
ضمن مجموعة منتجات قطاع المخبوزات و التغير العام في المزيج البيعي للمنتجات.



قطاع الدواجن :حقق ارباح وصلت إلى  040.5مليون لاير مقارنة بخسائر بـ  48.6مليون لاير ،بسبب
إرتفاع المبيعات ،زيادة كفاءة التشغيل والنمو القوي في مبيعات قناة خدمات التموين والمنتجات
المجمدة و مع استمرار انخفاض معدل الوفيات.

 .05تقرير المراجع الخارجي :قام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية األولية الموحدة ونتيجة تقرير الفحص (استنتاج
غير معدل).
 .07تم تعديل وإعادة 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
ً
وفقا لمعايير التقارير المالية
وإيضاحات القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة الحالية التي تم إعدادها
الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين .ولمعرفة المزيد عن ذلك ،يمكن الرجوع لإليضاح رقم ( 8.0بيان اإللتزام) في المالحظات
المرفقة بالقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م .

 .02مالحظات اضافية:
التوزيع الجغرافي لإليرادات :انخفضت اإليرادات خالل الربع الثالث من العام الحالي  8302مقابل الربع المماثل

-

من العام السابق في المملكة العربية السعودية بنسبة  % -8.3وإرتفعت في دول الخليج و الدول األخرى
بنسبة  %4.5و  %8.2على التوالي ،أما بالنسبة للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة أشهر) مقابل
الفترة المماثلة من العام السابق ،فقد إرتفعت اإليرادات في المملكة العربية السعودية و الدول االخرى بنسبة
 %3.8و  %06.8على التوالي ،و انخفضت في دول الخليج بنسبة .% -08.8
الربح قبل مصاريف التمويل واإلستهالك والزكاة والضرائب ) :(EBITDAخالل الربع الثالث من العام الحالي ،بلغ

-

الربح قبل مصاريف التمويل واإلستهالك والزكاة والضرائب ) 0.005.6 (EBITDAمليون لاير مقابل 0.087.0
مليون لاير في الربع المماثل من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره  % -3.3أما لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  03سبتمبر 8302م فقد بلغ  0.370.0مليون لاير مقابل  8.356.0مليون لاير في الفترة المماثلة من العام
السابق ،وذلك بارتفاع قدره .%0.5
هوامش الربح :نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة ،تمثل %40.0

-

و  %88.4و  %02.2من إيرادات الربع الثالث لعام  8302مقارنة بـ  .%80.3 .%44.3و  %03.2من إيرادات الربع المقابل
من العام السابق على التوالي .كما تمثل  %43.7و  %03.0و  %06.3من إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر 8302م مقارنة بـ .%02.3 .%43.4و  %06.3من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق على التوالي.
ملخص قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  03سبتمبر 8302م (تسعة

-

أشهر):


بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  8.070.3مليون لاير مقابل  0.033.0مليون لاير
للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بإنخفاض قدره  % -03.0وذلك بسبب زيادة مخزون األعالف  .كما
تمثل التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  %80.3من إيرادات الفترة مقابل  %83.5من إيرادات
الفترة المماثلة من العام السابق.



بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  0.747.6مليون لاير ،مقابل  8.634.3مليون
لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره  .% -30.2وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خفض
االنفاق الرأسمالي وفقاَ لخطة الشركة الخمسية .كما أنها تمثل  %16.9من إيرادات الفترة مقابل  %80.2من
إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.



بلغت التدفقات النقدية الحرة خالل الفترة  425.5مليون لاير مقابل  534.4مليون لاير للفترة المماثلة من
العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره  .% -29.6كما تمثل التدفقات النقدية الحرة  %4.1من إيرادات الفترة
مقابل  %6.7من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

تعليق عام :
 .03بالرغم من تحديات البيئة االقتصادية واستمرار تقلص السوق االستهالكية ،فإن أداء المراعي ال يزال ثابتا في الربع
الثالث من العام 8302م ،وذلك يعود إلى األداء القوي لقطاع الدواجن ،حيث حقق هذا القطاع أهدافه التشغيلية
باستمراره في التوسع في قناة خدمات التموين وأيضا بسبب زيادة انتشار العالمة التجارية الجديدة "البشاير".
وبالنسبة لقطاع أغذية االطفال ،فقد حقق التوسع الملحوظ في الحصة السوقية إلى أداء ايجابي في ربح ما قبل
مصاريف التمويل والضرائب في الربع الثالث ،وهذا يضع القطاع في الطريق الصحيح لتحقيق نسبة التعادل لهذه
السنة  .فيما يتعلق بقطاع المخبوزات فقد تحسنت اإليرادات خالل هذا الربع على عكس االنخفاضات بداية هذا
العام ،حيث كان هناك إطالق لمنتجات جديدة تتناسب مع رغبات المستهلك التي ساهمت في تحسين األداء لهذا
القطاع .كما استمر قطاع مشتقات األلبان في أدائه القوي خاصة في منتجات األجبان والزبدة على الرغم من حدة
المنافسة خاصة من المنافسين الدوليين.
كان قطاع األلبان والعصائر األكثر تأثراً لالنخفاض العام للسوق ،ولكن تمكنت المراعي إما من كسب أو الحفاظ
على حصتها السوقية .وقد قامت الشركة بزيادة في اسعار بعض منتجات الحليب واإللبان  .تتراوح بين  %0الى %5
 ،حيث تعتبر هذه الزيادة هي األولى منذ عشر سنوات وذلك لتعويض االرتفاع في تكاليف التشغيل  .وقد ارتفعت
الحصة السوقية في قطاع األلبان طويلة األجل وذلك بسبب الزيادة في الخصومات والعروض الترويجية،
وارتفعت ايضا في قطاع العصائر الطازجة والعصائر طويلة األجل الجديدة علما بالتباطؤ العام في هذا القطاع.
يستمر كل من قطاعي الدواجن و أغذية االطفال في المساهمة بشكل إيجابي في نمو صافي الدخل  ،في حين أن
القطاعات األساسية والتي هي مستوى عال من الربحية  ،أظهرت انخفاض في صافي الربح .سوف تستمر هذه
اإلتجاهات في الربع األخير من عام .8302
جغرافياً ،استمرت الشركة في نموها القوي في مصر ،وتؤكد ريادتها في سوق العصائر و ارتفاع حصتها في هذا
الربع لقطاع األلبان .وقد استمرت الشركة في جهودها لترشيد التكاليف عن طريق برنامجها المعلن "أ أ أ" (برنامج
ترشيد التكاليف) وذلك من بداية السنة الماضية وهي في طريقها لتحقيق  833مليون لاير لتقليل تكاليف
التشغيل.
إستمرت البيئة المتغيرة في المنطقة والتي بدأت في أواخر 8305م خالل الربع الثالث من عام 8302م .وسوف
تواصل الشركة جهودها لتشجيع النمو من خالل االبتكار والتوسع في قناة خدمات التموين ،مع االستمرار في
تحسين ادارة التكاليف والتشغيل .وان التخفيض في النفقات الرأسمالية سوف يساهم في زيادة التدفقات
النقدية الحرة في المستقبل.
ومن جانبه ،علق جورج شوردريت ،الرئيس التنفيذي لشركة المراعي" :في هذه البيئة المتغيرة ،ستواصل المراعي
التركيز على تقديم منتجات ذات جودة عالية ومبتكرة للمستهلكين في المنطقة ،وسوف نهدف إلى تحقيق أهداف
رؤية المراعي  8386لتصبح العالمة التجارية المفضلة في نظر المستهلكين ،وتقديم قيمة لجميع أصحاب المصلحة
لدينا ".

 .83نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام ،إلى أن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للربع الثالث المنتهي 03
سبتمبر 8302م ،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
 .80اللقاء الهاتفي مع المحللين و المستثمرين سيكون بتاريخ  3أكتوبر8302م الساعة  4:33مساءً بتوقيت الرياض.
سيكون العرض المصاحب للقاء الهاتفي متاح على الموقع اإللكتروني لشركة المراعي ضمن قسم المستثمرين
وتحت قسم عروض المساهمين على الرابط التالي:
https://www.almarai.com/en/corporate/investors/earning-presentations/

