
 شركة المراعي

 م2016النصف األول  –النتائج المالية األولية 

 كل عام وأنتم بخير



 إخالء مسؤولية

 توفير أجل من لها، إعالميا   منتجا   اعتباره على المراعي شركة قبل من العرض هذا إعداد تم

عد قد أنه كما المالية، نتائجها عن وبيانات معلومات
ُ
 كافة على يحتوي وال ومختصر موجز بشكل أ

 .المراعي شركة تخص التي الجوهرية  والبيانات المعلومات
 

 كما مسبق، أشعار دون للتغير قابلة العرض هذا في ذكرها تم التي والبيانات المعلومات بأن علما  

 أو تدقيقها أو مراجعتها تتم ولم سهو، أو خطأ أي من تخلو ال وقد الدقة مضمونة غير أنها

 ال مستشاريها من أيا   أو المراعي شركة فإن ولذلك مالي، مستشار أي قبل من عليها الموافقة

 .العرض هذا في الوارده والبيانات المعلومات تجاه التزامات أو مسؤوليات أية يتحملون
 

  توقعات على تشتمل أومعلومات بيانات على يحتوي قد العرض هذا فإن ذلك، إلى إضافة

 هذه أن كما .فيها تعمل التي األسواق ومعطيات الشركة وتقديرات لخطط وفقا   مستقبلية

 وإصدار إعداد بتوقيت ومرتبطة متغيرة أولية بفترة الخاصة المخاطر لبعض سردا   تعتبر البيانات

 المستثمرين، قبل من العرض هذا على االعتماد عدم وجوب على الشركة تنوه ولذلك العرض، هذا

 وعليه .جوهري بشكل والبيانات المعلومات هذه على تؤثر قد التي العوامل من العديد توجد حيث

 كان سواء العرض هذا في المستقبلية التوقعات تحديث تعتزم وال تلتزم ال المراعي شركة فأن

 تختلف قد الفعلية النتائج أن كما .ذلك غير أو مستقبلية أحداث أو جديدة لمعلومات نتيجة ذلك

 .وجدت إن المتوقعة النتائج عن جوهريا  
 

 أي تحت الشركة إدارة قبل من صريحة موافقة بدون العرض هذا نشر عدم على المراعي وتشدد

 .الشركة من الصادرة المالية األوراق شراء أو لبيع تسويقيا   عرضا   يتعبر ال أنه كما .كان ظرف
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 تطورات األعمال



 م2016النصف األول  –تطورات األعمال 
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2013 

SAR 11.2 B +12.4% 

الربح قبل مصاريف التمويل واالستهالك 

 والزكاة والضرائب
2016 

 مليار لاير 1.7

2015 

مليار لاير 1.5  +11.9% 

 المبيعات
2016 

 مليار لاير 7.5

2015 

 %11.8+ مليار لاير 6.7

 صافي الدخل
2016 

 مليار لاير 0.9

2015 

 %12.0+ مليار لاير0.8

 التدفقات النقدية التشغيلية
2016 

مليار لاير1.5  

2015 

 مليار لاير 1.8
-18.7% 

المراعي شركة 4  

 المصاريف الرأسمالية
2016 

مليار لاير2.3  

2015 

مليار لاير1.8  +26.0% 

 التدفقات النقدية الحرة
2016 

مليار لاير1.0-  

2015 

 مليار لاير 20.0-
 

-460% 

 الموظفين

2016 

 ألف 44

2015 

 %9.9+ ألف 40

 المنتجات الجديدة
 ارتفعت          األلبان •

 مستقرة          األطعمة •

 المخبوزات        مستقرة•

 مستقرة         الدواجن•

 الحصة السوقية

منتجات جديدة للسوق خالل  7•

 النصف األول



 م2016منتجاتنا الجديدة خالل النصف األول 

 الربع األول
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 الربع الثاني



 نظرة على المبيعات
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 تحليل المبيعات وفقًا للقطاعات والمنتجات

 المبالغ مليار لاير

 7,476 المبيعات
( +789  ) 

+11.8% 

المبيعات وفقاً 

 للقطاعات

 األلبان والعصائر

5,782   (77) % 

  ( 560 +  ) 

 المخابز 

916  (12) % 

( 164 +  ) 

 الدواجن

707 (10 %) 

 (84)+ 

 أخرى

71 (1) % 

 (19-   ) 

%10.7+ +21.8%   +13.5% -20.9% 

المبيعات وفقاً 

 لفئة المنتجات

              

 األلبان الطازجة

3,117  (42) % 
( 384  ) + 

 األلبان طويلة األجل

771  (10) % 
( 88)+ 

 الفواكهعصائر 

960  (13) % 
 (47  ) + 

 األجبان والزبدة

934  (12) % 
 (41  )+ 

 المخابز 

916  (12) % 

 (164  ) + 

 الدواجن

707  (10) % 

 (84) + 

 منتجات أخرى

71  (1) % 

 (9 1-  ) 

+14.0% +12.9% +5.1% +4.6% +21.8% +13.5% -20.9% 
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 تحليل المبيعات وفقًا للمنطقة والدولة

 المبالغ مليار لاير

مبيعات ال

ياً مبيعات جغراف ال

المملكة

)64%( 4,766 

)+491(

+11.5%

المملكة

)64%( 4,776

)+491(

ت ارا األم

)10%( 736

)+83(

ُعمان

)5%( 373

)+35(

قطر

)5%( 374

)+39(

كويت ال

)5%( 342

)+28(

بحرين ال

)2%( 152

)+11(

مصر

)6%( 477

)+50(

ن األرد

)2%( 134

)+9(

أخرى

)2%( 120

)+40(

%50.5+%7.2+%11.8+%7.7+%8.8+%11.5+%10.4+%12.7+%11.5+النمو بالريال

%27.5+%15.4+النمو بالعملة المحلية

المبيعات بالدولة

7,476
)+789(

+11.9%

منطقة الخليج

)26%( 1,976

)+195(

رى مناطق أخ

)10%( 734

)+103(

+11.0%+16.2%



 للمبيعات

 م2016نتائج النصف األول 

 أداء التشعيل

م2016عرض عن نتائج الربع الثاني  المراعي شركة 9   

37.4% 37.7% 15.2% 15.3% 12.5% 12.5% 

 2,498  

 2,815 

النصف األول 

 م2015

النصف األول 

 م2016

 إجمالي الربح

 مليون لاير

+316 
 1,017  

 1,145 

النصف األول 

 م2015

النصف األول 

 م2016

 الربح التشغيلي

 مليون لاير

+128 
 837  

 937 

النصف األول 

 م2015

النصف األول 

 م2016

 صافي الربح

 مليون لاير

+100 
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 تحليل الربح قطاعياً 
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 ربح السهم

 األساسي  
 لاير 1.02 لاير 1.14

 %111.2- %25.5- %16.5 %18.1 %12.5 هامش صافي الربح

 %20.9- %13.5 %21.8 %10.7 %11.8 نمو المبيعات

 %7.5 %55.5 %113.1 %9.4 %12.0 نمو صافي الربح

 937  
 837  

 90  
 80   64  

 6  

النصف األول 

 م2015

النصف األول  أخرى الدواجن المخابز األلبان والعصائر

 م2016

 مليون لاير



 .لاير مليار 1.4 التصنيع ومرافق المزارع في اإلنتاج قدرات لرفع الرأسمالية المصاريف بلغت•

  0.4 قيمته ما المتحدة، الواليات وفي ( IDJ ) المشترك المشروع في بما الرأسمالية، النفقات من وغيرها اإلحالل مصاريف بلغت•

   لاير مليار

 .لاير مليار 0.3 اللجوستية الخدمات والتوزيع البيع قدرات لرفع في الرأسمالية المصاريف بلغت•

 لاير مليار 0.2 الدواجن قطاع في الرأسمالية المصاريف بلغت•

 

 

 م2016مع دورة االستثمارات الحالية يستمر خالل الربع الثاني بحكمة التعامل 
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 مليار لاير، وذلك  بما يتماشى  2.3بلغت االستثمارات الرأسمالية خالل النصف األول

 م 2016لعام الرأسمالي معدل اإلنفاق مع 



 شهر 12ألخر  –التتدفقات النقدية 
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 527  

 4,588  

 1,323  (4,908) 

(688) 

(280)  564  

يوتيو  30النقد في 

 م2016

النقدية  التدفقات

 التشغيلية

اللستثمارات 

الرأسمالية واألصول 

 التوزيعات النقدية الحيوية

 أخرى

يونيو  30النقد في 

 م2015

مليون لاير 37  

داخل تمويل  



 صافي الدين
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 صافي الدخل –األداء الربعي 
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 مليون لاير 47مكاسب رأسمالية جراء تعويض نزع أرض بمبلغ  *



 تطور هوامش ربح التشغيل والربح قبل االستهالك والفوائد والزكاة 

 اإليرادات وربح التشغيل والربح قبل االستهالك والفوائد والزكاة

م2016عرض عن نتائج الربع الثاني  المراعي شركة 15   

5,869 

6,931 

7,951 

9,883 

11,219 
12,606 

13,795 

14,584 

21.8% 
21.1% 

19.1% 

16.9% 
16.0% 15.8% 16.4% 16.4% 

26.7% 27.2% 

25.6% 

24.2% 24.4% 
23.9% 

24.2% 24.1% 

 شهر 12أخر 2009201020112012201320142015

لاير
ن 

و
لي

م
 

 المبيعات

 دخل التشغيل

 الربح قبل االستهالك والزكاة والفوائد

 بدون استحواذات% 10.7و % 14.1= م  2016:  م2009المتوسط السنوي المركب 



Key Share Data 
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 الزراعة والصناعات الغذائية مؤشر السوق المراعي

18% 
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يونيو  م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 م2007

 م2016

إحصائية عن سهم المراعي نهاية يونيو  معلومات

 م2016

 

 54.69  سعر اإلغالق

 22.80  مكرر الربح

 2.40 ربح السهم على أساس سنوي

 43,752 القيمة السوقية

 800 األسهم المصدرة

 %1.66 عائد التوزيع النقدي



expand across borders 
and take their rightful 
place in global markets. 

Thank you 

 

QR Code for Almarai IR App. 
 

سنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود و العبا أساسيا في 

 .تصبح عمالقة و نشجع الشركات الواعدة لتكبر و . أسواق العالم

 محمد بن سلمان


