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الربع الثاني   خالل٪ 8تعلن شركة المراعي عن نمو في اإليرادات بنسبة 
مليون لاير سعودي مع الحفاظ على ريادة   644وربح صافي  2020من عام 

 حصتها في السوق إلى جانب توليد تدفقات نقدية قوية 

 

ســوقها الرئيســي في  على حصــة ســوقية قوية على نطاق القطاعات الرئيســية ضــمن  شركة المراعي حافظت •

 فئات. 10ـــغل المركز األول في المملكة العربية الســـعودية، لتش

 .٪6الربع الثاني ، حيث شهد نمًوا بنسبة  خالل قويتحسن أداء منتجات األلبان والعصير بشكل  •

  .٪17مسجالً نمًوا بنسبة  بشكل تدريجيالدواجن في النمو من  قطاع أستمر •

 .في اإليرادات اً ٪ مدفوعة نمًوا قوي11نمت أرباح المراعي الصافية للربع بنسبة  •

  .أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي وهو خالل الربع الثاني لاير مليون 1,100حققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً بقيمة  •

 

للربع الثاني عن نتائجها المالية  شركة المراعي أعلنتم: 2020 يوليو 5الرياض، المملكة العربية السعودية، 

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كان نمو الدخل التشغيلي 8مليون لاير سعودي بنسبة   4،082بإيرادات بلغت 

 األعالفبسبب ارتفاع تكاليف  وذلك    ٪  2على الرغم من أن النمو كان محدوًدا حيث أتى بنسبة  مدفوًعا بارتفاع اإليرادات  

صافي فقد ارتفع وفي المقابل وارتفاع التكاليف في عمليات مصر.  19كوفيد والمدخالت والتكاليف اإلضافية إلدارة تأثير

 ٪ بسبب انخفاض تكاليف التمويل.11الدخل بنسبة 

 

التي يشهدها المعاكسة    بالرغم من الظروف  ملحوظ،السعودية بشكل  في المملكة العربية  تحسنت األسواق    ،  خالل الربع الثاني

 هاحصتها السوقية في فئات منتجات زيادة في المراعي تستمر االسواق،التحول في في خضم . العربياقتصاد منطقة الخليج 

وعمليات مصر ، أدى التركيز  19الرغم من ضغوط التكاليف اإلضافية من تدابير الوقاية من كوفيد على. يهاالحفاظ علو األساسية

 األرباح.مو صافي الصارم للتكاليف بشكل عام وانخفاض تكاليف التمويل إلى ن

 7,674٪ عند  8مشابًها مع نمو اإليرادات بنسبة  شكالً  2020يونيو  30المراعي لألشهر الستة المنتهية في شركة تمثل نتائج 

 ٪ عن العام السابق.12مليون لاير سعودي ، بزيادة  1,027مليون لاير سعودي وصافي دخل قدره

 

 )مليون لاير(اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية 
 م 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهرالستة  فترة 

 اإليرادات حسب فئة المنتج )مليون لاير(
 م2020يونيو  30فترة  الستة أشهر المنتهية في 

  


