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  مليون وريادة في الحصة السوقية 581.2بصافي ربح 

  تحقيق تدفقاً نقدياً قوياً  مع الحالي،% للربع الثالث من العام 7.7المراعي تنمو بـ إيرادات 

ســوقها الرئيســي في المملكة  على حصــة ســوقية قوية على نطاق القطاعات الرئيســية ضــمن شركة المراعي حافظت •
 قطاعات، 10العربية الســـعودية، لتشـــغل المركز األول في أكثر من 

 %.6.1بشكل ملحوظ في الربع الثالث، حيث شهد نمواً نسبياً بـ قطاع األلبان والعصائر  تحسن أداء •
 %.7.9حيث حقق القطاع نمواً في إيراداته بنسبة توسع قطاع الدواجن في قناة الخدمات الغذائية والتموين،  استمر •
ستثمار في عمليات البيع زيادة االرادات مدعوماً بي% في اإل10.4بـ  نمواً  حقق قطاع المخبوزات نمواً قوياً، حيث سجل •

 والتسويق.
لایر بتحسن كبير على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر التدفق النقدي  1,360.4حققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً بقيمة  •

  القصير المتوسط. ىفي المدباالرتفاع 

مليون  3,573.3المراعي" أو "الشركة") إيرادات قدرها (“حققت شركة المراعي م: 2019أكتوبر  6الرياض، المملكة العربية السعودية، 
على  اإليرادات،إجمالي األرباح مدفوًعا بارتفاع %. وحققت الشركة نمو في 7.7عام الجاري بنسبة نمو بلغت لایر خالل الربع الثالث من ال

. االعالففيها بما ، تكاليف المدخالت ارتفاعوبيع البسبب مزيج قنوات  وذلك ٪3.2بنسبة حيث أتى محدوًدا كان النمو الرغم من أن 
التمويل  ارتفاع تكاليفكذلك و ي والتجاريدعم التسويقال٪ بسبب زيادة االستثمار في 8.5انخفض صافي الدخل بنسبة  وفي المقابل،

  .المالالناتجة عن إعادة هيكلة رأس 

التي يشهدها المعاكسة  بالرغم من الظروففي  ملحوظ،السعودية بشكل في المملكة العربية تحسنت األسواق  الثالث،في الربع 
 هاحصتها السوقية في فئات منتجات زيادة في المراعي تستمر االسواق،التحول في في خضم . د منطقة الخليج العربياقتصا

  . يهاالحفاظ علو األساسية

على تحمل  الشركةساعد  التكاليفالتركيز على ، ومع ذلك، فإن صافي أرباح المراعي تحت الضغط تزال ، الاإليراداتعلى الرغم من نمو 
  .بالتحديات ءالمليالسياق  ضمن هذافي الهامش  االنخفاضالمزيد من 

٪ والتي بلغت 4.6م صورة مماثلة مع نمو اإليرادات بنسبة 2019سبتمبر  30تمثل نتائج المراعي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  .السابق% عن العام 8.6، أقل بـ لایرمليون  1.499.8مليون لایر، بينما بلغ صافي الدخل لنفس الفترة  10،647.3

 

 اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية (مليون لایر)
  م 2019سبتمبر  30المنتهية في  ة أشهرتسعالفترة 

  اإليرادات حسب فئة المنتج (مليون لایر)
  م2019سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

    


