
 

 

   ( أشهر   ستةم )2020  يونيو  30  الموحدة للفترة المنتهية في   الموجزة   األوليةتعلن شركة المراعي عن النتائج المالية  

 م على 2020  يونيو  30المنتهية في    أشهر  ستةللالموحدة  الموجزة    األوليةيسر شركة المراعي)"الشركة"( أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية  

 النحو التالي: 

    م2020 ثانيال تحليل الربع

بارتفاع مليون لاير للربع المماثل من العام السابق، وذلك   3,767.4مليون لاير، مقابل  4,081.8 من العام الحالي الثانيالربع بلغت إيرادات  .1

 . %8.3 قدره

بارتفاع مليون لاير للربع المماثل من العام السابق، وذلك  1,466.2 مليون لاير، مقابل 1,535.2 من العام الحالي الثانيللربع بلغ إجمالي الربح  .2

 . %4.7قدره 

قدره بارتفاع  مليون لاير للربع المماثل من العام السابق، وذلك    742.5مليون لاير، مقابل    759.2  من العام الحالي  الثانيللربع  بلغ الربح التشغيلي   .3

2.3 .% 

مليون لاير للربع المماثل من العام  582.5مليون لاير، مقابل  643.9من العام الحالي  الثانيللربع بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة  .4

 . %68.1  قدرهبارتفاع للربع السابق، وذلك مليون لاير  383.0ومقابل  % 10.5قدره  بارتفاع السابق، وذلك 

مليون لاير للربع المماثل من   615.9مليون لاير، مقابل  687.8من العام الحالي  الثانيللربع بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة  .5

 %. 137.3 قدرهبارتفاع مليون لاير للربع السابق، وذلك  289.8  ومقابل %11.7قدره  بإرتفاع العام السابق، وذلك 

 يونيو  30  في  مليون لاير كما   13,996.5مليون لاير، مقابل   14,598.1 م2020 يونيو 30حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة كما في بلغت  .6

 لاير.  14.6م 2020 يونيو 30% وتبلغ قيمة السهم الدفترية كما في 4.3، وذلك بارتفاع قدره  م2019

لاير للسهم للفترة  0.59 لاير للسهم، مقابل 0.66 (أشهر ثالثةم )2020 يونيو 30بلغت ربحية السهم العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في  .7

لاير   0.58مقابل   لاير للسهم،  0.64  (أشهر  ثالثة  م )2020  يونيو  30المماثلة من العام السابق. علماً بأن ربحية السهم المخفضة للفترة المنتهية في  

 للفترة المماثلة من العام السابق. 

 ستة أشهر( م )2020يونيو   30تحليل الفترة المنتهية في

مليون لاير للفترة المماثلة من العام  7,074.1 مليون لاير، مقابل 7,674.3م )ستة أشهر( 2020يونيو  30لفترة المنتهية في ابلغت إيرادات  .8

 %. 8.5وذلك بارتفاع قدره   السابق،

مليون لاير للفترة المماثلة من العام  2,627.9مليون لاير، مقابل   2,788.4م )ستة أشهر( 2020يونيو  30بلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في  .9

 % 6.1قدره  بارتفاع وذلك  السابق،

مليون لاير للفترة المماثلة من العام     1,228.8مليون لاير، مقابل  1,272.0 م )ستة أشهر(  2020يونيو    30بلغ الربح التشغيلي للفترة المنتهية في   .10

 %.  3.5قدرهبارتفاع وذلك  السابق،

مليون لاير  918.6 مليون لاير، مقابل   1,026.9أشهر(ستة م ) 2020يونيو  30بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في .11

 % 11.8 قدرهبارتفاع وذلك للفترة المماثلة من العام السابق، 

مليون لاير    990.4مليون لاير، مقابل    977.7أشهر(  ستة  م )2020يونيو    30بلغ اجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في .12

 . %1.3 قدره بانخفاضللفترة المماثلة من العام السابق، وذلك 

يونيو  30 مليون لاير كما في13,996.5 مليون لاير، مقابل 14,598.1 م2020يونيو  30 بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة كما في .13

 لاير.  14.6م 2020يونيو  30 قيمة السهم الدفترية كما في نهاية في توبلغ % 4.3  وذلك بارتفاع قدره م،2019

لاير للسهم للفترة  0.93 للسهم، مقابل لاير 1.05م )ستة أشهر( 2020يونيو  30بلغت ربحية السهم العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في  .14

 0.92 لاير للسهم ، مقابل لاير  1.03  )ستة أشهر(  م2020يونيو  30ن ربحية السهم المخفضة للفترة المنتهية في المماثلة من العام السابق. علماً بأ

 للفترة المماثلة من العام السابق. 

  



 

  

 السابق  العام من المماثل بالربع مقارنة  الحالي الربع  خالل الربح صافي في )االنخفاض  /االرتفاع) سبب

  % 10.5 بنسبة العام السابق، من بالربع المماثل مقارنةم 2020من  الثانيللربع لمساهمي الشركة  الدخل العائدصافي  في الرتفاعا سبب يعود .15

 إلى:  بشكل رئيسي

حيث سجلت جميع القطاعات الثالثة نمواً بأرقام  الدواجن و  األجل ويلطوالحليب األغذية و ع قطا بقيادة كان  اإليرادات نمو اإليرادات: -

بسبب االنخفاض العام في   قطاع العصائرالنمو اإليجابي في اإليرادات واضًحا في جميع الفئات باستثناء  انك. مزدوجة على أساس سنوي 

من حيث قناة المبيعات ، كان النمو مدفوًعا بشكل رئيسي في  ذلك  باالضافة الى  .  2019سوق العصائر وإدخال ضريبة السكر في أواخر عام  

من حيث النمو  و .  19بشكل رئيسي بسبب تأثير جائحة كوفيد   األغذيةومع ذلك ، انخفضت قناة خدمات ،  بأرقام مزدوجة قناة البيع بالتجزئة 

 المملكة العربية السعودية تليها مصر واألردن.  اتتالجغرافي ، 

  و  وارتفاع تكاليف العمالة  ،  األعالف، وتكلفة  العصائر لقطاعبمعدل أقل بسبب ارتفاع تكاليف المدخالت  %4.7 ارتفع الربح: إجمالي  -

 . 19كوفيد التكاليف اإلضافية المتعلقة بتدابير السالمة إلدارة جائحة 

نمو بأرقام مزدوجة  مع  بسبب ارتفاع تكاليف العمالةكان  والذي %8.0بمعدل ومليون لاير  47.0 بمبلغارتفعت  مصاريف البيع والتوزيع: -

 . اإليراداتفي قناة البيع بالتجزئة وزيادة تكلفة التوزيع بما يتماشى مع زيادة 

العمل بمعدل تشغيل أقل من نمو استمرار ، وذلك بسبب %5.3بمعدل ومليون لاير  5.3بمبلغ  ترتفعاالعمومية واإلدارية: المصاريف  -

 .اإليرادات بسبب مبادرات إدارة التكاليف

 . بشكل موسمي بيع األبقار رخسائ  ضنخفا ابسبب  ،وذلكلايرمليون  9.0 بمبلغ انخفضت المصروفات األخرى: -

بسبب ارتفاع الخسائر االئتمانية المتوقعة   لاير، وذلكمليون  9.0بمبلغ  رتفعتاعكس / )خسائر( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية:  -

 .19بعد تأثير كوفيد  قناة التجارة الحديثة ،البسبب التوسع في الديون تمشيا مع النمو في 

حيث يتم تعويض فوائد انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض مستويات الديون جزئًيا مليون لاير    19.0  بـ  تكلفة التمويل  نخفضتا  تكلفة التمويل: -

 المؤهلة.  الرأسماليةلمشاريع ا  خالل رسملة أقل لتكلفة التمويل على برنامجمن 

%  10.5 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة ارتفاعأدت إلى  الرئيسية التيوقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل  -

 للفترة الحالية كما يلي: 

مكاسب الكفاءة عبر سلسلة التوريد    إلى أن  وارتفاع تكاليف العمالة  تكلفة األعالف،    ارتفاععلى الرغم من    قطاع األلبان والعصائر: •

 ٪. 4.5إلى نمو أرباح الفئة بنسبة  أدىمزيج القنوات النتائج اإليجابية لو ،والحليب طويل االجل وارتفاع مبيعات األغذية

ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع المبيعات ،واالستفادة من % 46.4ارتفعت أرباح القطاع بمعدل  قطاع المخبوزات: •

  . 2019وفورات الحجم وانخفاض التسويق المنفق مقارنة بالربع الثاني من عام 

ــ   القطاع صافي ربح ارتفع  قطاع الدواجن: • ــ نتيجةً الرتفاع المبيعات  % ويأتي ذلك بشكل رئيسي50.9بـــ الذي أتى   %16.6بـــ

مدعوماً بمبيعات التجزئة المرتفعة طوال الربع. وقد ســاعد هذا النمو الكبير في األرباح بشــكل أكبر على انخفاض معدل الوفيات 

 .القطاعفي  بشكل اكبروتحسين التحكم في التكاليف وكفاءة التشغيل مما أدى إلى تحقيق ربح أعلى 

في الفترة   ( مليون لاير10.2مقارنة بخسائر بقيمة )  خالل الربع الحالي  ( مليون لاير25.2سجلت خسائر بقيمة )  ألخرى:األنشطة ا •

قناة  طلب على لاعلى الرغم من استقرار العمليات الصالحة للزراعة في الخارج ، فقد أدى انخفاض ، المماثلة من العام السابق

 .اكبرخسائر تسجيل   وبالتالي مصنع االوائلعلى تأثيرالإلى ( 19كوفيد )  جائحة  الخدمات الغذائية بسبب

 

 



 

  

  السابق بالربع مقارنة الحالي الربع خالل الربح صافي في  )االنخفاض  ( /االرتفاع  سبب

السابق بالربع  مليون لاير( مقارنة 643.9من العام الحالي ) الثانيالربع  في صافي الدخل  العائد لمساهمي الشركة خالل رتفاعاال يعود سبب .16

 لطبيعة الطلب الموسمي. جاء نتيجة  والذي %68.1وبمعدل  (،مليون لاير  383.0)

 ة السابق بالفترة  مقارنة يةالحال الفترة خالل الربح صافي في  )االنخفاض  ( /االرتفاع  سبب

 من المماثل بالفترة أشهر( مقارنة)ستة م  2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في لمساهمي الشركة   الدخل العائدصافي  في رتفاعاال سبب يعود .17

 إلى:  بشكل رئيسي %11.8 بنسبة العام السابق،

األجل. وقد سجلت القطاعات الثالثة   ةطويل  الحليبالدواجن يليه قطاع و األغذية  % كان بقيادة قطاع8.5اإليرادات بمعدل  نمو  اإليرادات: -

وتم تعزيز النمو من قبل قناة البيع بالتجزئة التي سجلت أيضاً نمواً برقم مزدوج. ومع ذلك فقد سجلت قناة الخدمات الغذائية    نمواً برقم مزدوج.

والسوق    مصري تاله السوق الفي المقام األول  السوق السعودي  كان  جغرافي  (. ومن حيث النمو ال 19لطلب بسبب جائحة )كوفيد  انخفاض في ا

 .كويتيال

الة والتكاليف اإلضافية  مفي قطاع العصائر وتكلفة األعالف والعاليف المدخالت تك ارتفاعبسبب  أقل بمعدل  %6.1 رتفعا الربح: إجمالي  -

 (. 19اإلجراءات اإلحترازية إلدارة جائحة )كوفيد بسبب 

العمالة والتكاليف ذات الصلة بما يتماشى مع  تكاليف  بسبب ارتفاع% 8.4 بمعدلومليون لاير  96.3 ـب ارتفعت  مصاريف البيع والتوزيع: -

 نمو اإليرادات والحجم. 

واستمرت بالنمو بمعدل أقل من نمو المبيعات بسبب مبادرات    ،%5.3بمعدل  ومليون لاير    10.4  ـب   ترتفعاالمصاريف العمومية واإلدارية:   -

   إدارة التكاليف.

بسبب أرباح غير مكررة نتيجة التخلص من بعص األصول وانخفاض الخسائر من بيع مليون لاير    24.9بـ    انخفضت  المصروفات األخرى: -

 .األبقار

المتوقعة في   ةئتماني الابسبب ارتفاع الخسائر  مليون لاير وذلك 35.6بـ  فعت ت ار عكس / )خسائر( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية: -

 (. 19عدة مجاالت وخاصةً قناة الخدمات الغذائية بعد تأثير جائحة )كوفيد 

مستويات الديون جزئيًا حيث يتم تعويض فوائد انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض    مليون لاير  20.5  ت تكلفة التمويل بـنخفضاالتمويل:  تكلفة   -

المشاريع الرأسمالية المؤهلة. خاصةً في مصر بعد الرسملة لمشروع رئيسي في الربع  من خالل رسملة أقل لتكلفة التمويل على برنامج

 م.2019الرابع من عام 

%  11.8 د لمساهمي الشركة بنسبةصافي الدخل العائ  رتفاعاأدت إلى  الرئيسية التيالمقارنة لقطاعات التشغيل  الفترةوقد أتت النتائج  -

 للفترة الحالية كما يلي: 

بالرغم من ارتفاع مخصص الديون المعدومة والذي أدى إلى خسائر ائتمانية في قناة الخدمات الغذائية   قطاع األلبان والعصائر: •

 و األلبان مكاسب الكفاءة عبر سلسلة التوريد وارتفاع مبيعات األغذية  وارتفاع تكاليف استيراد األعالف وتكاليف العمالة إلى أن 

  ٪.3.2إلى نمو أرباح الفئة بنسبة  أدىت مزيج القنواالنتائج اإليجابية لو ،االجلطويلة 

 .ارتفاع المبيعات واالستفادة من وفورات الحجم  %29.9ت أرباح القطاع بمعدل رتفعا قطاع المخبوزات: •

ــ ب   القطاع صافي ربح ارتفعقطاع الدواجن:   • ـ الرتفاع المبيعات  نتيجةً  رئيسي  بشكل ذلك ويأتي%  58.2ـــ الذي أتى   %14.3 بــــ

وقد سـاعد . في وقت سـابق من العام الغذائية  الخدمات  قناةارتفاع مبيعات التجزئة في الربع الثاني وارتفاع األسـعار في  من بدعم

 انخفاض معدل الوفيات وتحسين التحكم بالتكاليف وكفاءة التشغيل في تسجيل هذا النمو الكبير في أرباح القطاع.



 

  

الفترة  ( في 35.2بخسائر تقدر بـ )( مليون لاير خالل الفترة الحالية مقارنة 46.8خسائر بـ ) قد سجل القطاع األنشطة األخرى: •

قناة طلب على ل اعلى الرغم من استقرار العمليات الصالحة للزراعة في الخارج، فقد أدى انخفاض المماثلة من العام السابق، 

 .اكبرخسائر تسجيل   وبالتالي االوائلمصنع على تأثيرالإلى ( 19كوفيد )  جائحة  الخدمات الغذائية بسبب

 ل(. غير معد   رأي)  تقرير المراجع الخارجي:نوع  .18

تم تعديل وإعادة وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة المقارنة بما يتوافق مع  .19

وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض 

رى المعتمدة من الحالية التي تم إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات والمعايير األخ

القوائم المالية ب المرفقة  في المالحظات 2.1رقم  اتين. ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع لإليضاحالهيئة السعودية للمحاسبين القانوني 

 م 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترةاألولية الموجزة الموحدة 

  



 

  

 مالحظات اضافية:  .20

مقابل الربع المماثل من العام السابق في المملكة    2020الحالي  من العام    الثانيالربع  اإليرادات خالل  وكان نمو    التوزيع الجغرافي لإليرادات: -

اإليرادات خالل الفترة   كان نموبينما  .التواليعلى  %17.2 و %2.6-% و 10.8 بنسبةاألخرى  والدول و دول الخليج السعوديةالعربية 

األخرى   السابق في المملكة العربية السعودية، دول الخليج والدول)ستة أشهر( مقابل الفترة المماثلة من العام  م 2020يونيو  30المنتهية في 

 % على التوالي.18.0% و 1.6% و  9.5بنسبة 

الربح قبل مصاريف   الحالي، بلغمن العام  الثانيالربع خالل  :(EBITDA)والزكاة والضرائب  واالستهالك الربح قبل مصاريف التمويل  -

مليون لاير في الربع المماثل من العام السابق،   1,101.4  مليون لاير مقابل  1,136.7 (  EBITDA)والزكاة والضرائب    واالستهالكالتمويل  

يونيو   30خالل الفترة المنتهية في  (EBITDA)واالستهالك والضرائب  كما بلغ الربح قبل مصاريف التمويل .% 3.2ه قدر بارتفاعوذلك 

 %. 3.9مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره  1,959.0مليون لاير مقابل  2,035.9م )ستة أشهر(  2020

من %  15.8% و  18.6% و  37.6  نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة، تمثل  هوامش الربح: -

بينما  ل من العام السابق على التوالي.ث اممن إيرادات الربع الم% 15.5% و 19.7% و 38.9بـ مقارنة  2020لعام  الثانيالربع إيرادات 

% و  17.4% و 37.1أشهر( مقارنة ب  م )ستة 2020يونيو  30% من إيرادات الفترة المنتهية في 13.4% و 16.6% و 36.3بلغت 

 % على التوالي من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق. 13.0

 (: أشهر ستة)   م2020 يونيو 30ملخص قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في   -

مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق،  1,956.9 مليون لاير مقابل 1,857.4بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  •

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حركة رأس المال العامل بسبب ارتفاع المدينين التجاريين من التوسع  %5.1 قدره نخفاضباوذلك 

%  27.7  من إيرادات الفترة مقابل  %24.2  كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيليةفي التجارة الحديثة والخدمات الغذائية.  

 عام السابق. من إيرادات الفترة المماثلة من ال

مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق،   1,181.8  ، مقابلمليون لاير  699.8  بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية •

من  %16.7من إيرادات الفترة مقابل  %9.1 التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية تمثلو%. 40.7قدره  نخفاضباوذلك 

بشكل كبير بسبب اقتصار برنامج   التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةوانخفضت    إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

 .  على الصيانة والخطة الحالية للنفقات الرأسمالية المشاريع الرأسمالية على

بارتفاع مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك  775.1مليون لاير مقابل  1,138.7 الفترة بلغت التدفقات النقدية الحرة خالل  •

.  من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق  %11.0من إيرادات الفترة مقابل  %14.8كما تمثل التدفقات النقدية الحرة ، %46.9قدره 

    .وااللتزام بتخفيض االنفاق الرأسمالي التدفقات التشغيليةذلك بدعم من التوسع في  أتى



 

  

 تعليق عام :   .21

الخليج في حين أن النمو في منطقة  رادات.  ي تقريباً نمواً في اإلما عدا العصائر  من هذا العام، أظهرت جميع قطاعات شركة المراعي  النصف األول    في

 مو السياحة والضغوط التنافسية. وقد أظهرت أسواق المملكة العربية السعودية واألردن ومصر والكويت نمواً كبيراً. وأدى الن ال يزال أضعف بسبب 

(. باإلضافة إلى ذلك يواصل  19على الرغم من التكاليف اإلضافية المتكبدة إلدارة جائحة )كوفيد ،القوي في المبيعات إلى نمو األرباح بأرقام مزدوجة

   إلى توفير مدخرات إضافية من خالل انخفاض تكاليف التمويل. اض المستمر في رصيد الديوناالنخف

، إال أن النصف التالي يمثل تحديات كبيرة للمراعي بسبب تطبيق ضريبة القيمة 2020النصف األول من عام  في  قوي من هذا األداء العلى الرغم 

تعمل المراعي على تطوير سيناريوهات متعددة إلدارة هذه . ومتوقع في إجمالي عدد السكانالمضافة والرسوم الجمركية اإلضافية واالنخفاض ال

 .التأثيرات وستطرح خطًطا إضافية خالل العام لضمان توفير منتجات عالية الجودة لعمالئها، مع الحفاظ على عائد صحي لمساهميها

، ستكون متاحة على م2020 يونيو 30المنتهية في  للفترةالمالية األولية الموجزة الموحدة  نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم .22

  تطبيق عالقات المستثمرين لشركة المراعي للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، ومن خالل موقع الشركة اإللكتروني على الرابط التالي، بعد 

   المختصة،إرسالها إلى الجهات 

statement/-financial-report-https://www.almarai.com/corporate/investors/annual 

 . الرياضمساًء بتوقيت  4:00الساعة  م 2020يوليو  7اللقاء الهاتفي مع المحللين و المستثمرين سيكون بتاريخ  .23

سيكون العرض المصاحب للقاء الهاتفي متاح على الموقع اإللكتروني لشركة المراعي ضمن قسم المستثمرين وتحت قسم عروض المساهمين 

 على الرابط التالي: 

presentations/-https://www.almarai.com/en/corporate/investors/earning   

 وهللا الموفق 

 

https://www.almarai.com/corporate/investors/annual-report-financial-statement/
https://www.almarai.com/en/corporate/investors/earning-presentations/

