
شركة المراعي®
خالل عام 2020م

تأسست شركة المراعي في عام 1977 م، وُتعد اليوم أكبر شركة 
ألبان متكاملة رأسًيا في العالم، وكذلك أكبر شركة إلنتاج وتوزيع 

األغذية والمشروبات على مستوى المنطقة. وتحتل الشركة، 
التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقًرا لها، المرتبة األولى 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في إنتاج السلع 
االستهالكية سريعة الحركة، وهي رائدة السوق الخليجية في 

معظم أصناف وفئات منتجاتها. 

بعد ما يزيد على 40 عاماً من النمو المستدام، تواصل شركة 
المراعي الوفاء بتوفير منتجات صحية ومغذية للمستهلكين من 

جميع األعمار، مع نجاح قائم على مبدأ “جودة تستحق الثقة”. وقد 
اتجهت شركة المراعي إلى تنويع منتجاتها باإلضافة إلى منتجات 

األلبان عالية الجودة، لتشمل العصائر والمخبوزات والدواجن، 
واللحوم والتي تندرج تحت عالمات تجارية رئيسة هي: “المراعي”، 

و“لوزين”، و“سفن دايز”، و“البشاير”، و“اليوم” و“األوائل”. وفي 
الوقت نفسه، تدير الشركة مشروعاٍت مشتركة ناجحة مع 

“شيبيتا” و”بيبسيكو”.

في 31 ديسمبر 2020 م، بلغ رأس مال الشركة المدفوع 10 مليارات 
لاير سعودي، موزعة على مليار سهم مصّدر ومدفوع بالكامل 

بواقع 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. 

أبرز مالمح األداء

إجمالي المبيعات  
)مليون لاير سعودي(

2020

2019

2018

15,357

14,351

13,558

صافي األرباح*
)مليون لاير سعودي(

2020

2019

2018

1,984

1,812

2,012

التدفق النقدي التشغيلي    
)مليون لاير سعودي(

2020

2019

2018

4,203

4,732

3,669

* الربح العائد إلى المساهمين في الشركة
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اإليرادات حسب القطاع

التدفق النقدي الحر   
)مليون لاير سعودي(

2020

2019

2018

2,830

2,601

1,332

2020

2019

2018

969

1,650

1,959

النفقات الرأسمالية    
)مليون لاير سعودي(

2020

2019

2018

41,222 

42,382

42,971

إجمالي عدد الموظفين     
)آالف(

المبيعات حسب التوزيع 
الجغرافي 

)مليار لاير سعودي(

  السعودية
  اإلمارات

  مصر
  الكويت

  ُعمان
  البحرين
  األردن

  أخرى

10.3
1.4
1.0
0.8
0.7
0.3
0.4
0.5

المبيعات حسب المنتج
)مليار لاير سعودي(

  األلبان الطازجة
   األجبان والزبدة 

والكريمة
  الدواجن

  المخبوزات
   منتجات األلبان 

طويلة األجل
  عصائر الفواكه

  مبيعات أخرى

5.5
2.5

2.3
1.7
1.5

1.5
0.4
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تحتل شركة المراعي موقًعا رائًدا في مجال 
إنتاج العصائر الطازجة في السوق الخليجية، 
حيث توفر للمستهلكين مجموعة واسعة 

من العصائر والنكتار والمشروبات، 
باإلضافة إلى منتجات خاصة باألطفال. 

ركزت الشركة، ضمن أولوياتها خالل 
العام الماضي، على تحقيق النمو في مجال 

وحدات المنتجات المتوفرة في أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن 

مع اتخاذ تدابير تساهم في تحسين القيمة 
الغذائية خالل عملية اإلنتاج لتلبية الطلب 
على منتجات صحية، بما في ذلك تشكيلة 

العصائر الخالية من السكر المضاف التي 
أضيفت إلى مجموعة منتجات العصير.  

يمثل قطاع األلبان الركيزة األساسية في مجموعة 
منتجات شركة المراعي، ويشمل هذا القطاع 

منتجات األلبان الطازجة، ومنتجات األلبان طويلة 
األجل، ومنتجات األلبان المغذية. اكتسبت شركة 
المراعي ثقة عمالئها على مدار أكثر من 40 عاًما، 
وتحتل موقًعا ريادًيا في السوق اإلقليمية لعدد 

من فئات المنتجات الفرعية. 

أطلقت الشركة فئات منتجات جديدة خالل عام 
2020م منها الحّمص، ومنتجات الحليب المخفوق 

)ميلك شيك(، وشراب الزبادي اليوناني مع العسل. 
كما نجحت الشركة في تعديل استراتيجية التسعير 
لمنتجات األلبان الطازجة ومنتجات األلبان المغذية 
بحيث تواكب الزيادة في تكاليف اإلنتاج مع الحرص 

على إحداث أقل تأثير ممكن على حجم المبيعات. 

العصائر  األلبان نبذة عنا

المحاصيل
الحقلية

مراكز البيع
والتوزيع

التصنيع

مزارع
األلبان

مزارع
الدواجن

المكتب
الرئيسي

مصر

• جدة

• الخرج
عمان

• الرياض

• حائل

األردن

المملكة العربية السعودية

الكويت

اإلمارات

البحرين
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تقدم شركة المراعي مجموعة واسعة 
من منتجات المخبوزات للمستهلكين في 
جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، 

ويتم تسويق هذه المنتجات، المصّنعة من 
أجود المكونات في منشآت متطورة، تحت 

العالمات التجارية “لوزين” و”سفن دايز”. 

وتحرص الشركة على تقديم منتجات 
مبتكرة وشهية من الخبز والوجبات 

الخفيفة والكيك وغيرها. حققت مجموعة 
منتجات المخابز خالل عام 2020م نجاًحا 

واعًدا نتيجة تركيز الشركة ضمن أولوياتها 
على توفير هذه المنتجات في مختلف 

أسواقها. 

تواصل منتجات الدواجن تحت العالمة 
التجارية “اليوم” صدارتها باعتبارها العالمة 

التجارية المفضلة ألكثر من 34% من 
مستهليك الدواجن الطازجة في المملكة 
العربية السعودية. وقد أصبحت العالمة 
التجارية “اليوم” مرادًفا للجودة واالبتكار، 

وتجسيًدا للقيم األساسية التي تتبناها 
شركة المراعي في السوق. 

تتضمن قائمة منتجاتنا مجموعة شاملة 
من الدواجن الكاملة والمقطعة، 

ومنتجات القيمة المضافة تحت العالمات 
التجارية “اليوم” و”البشاير”. 

الدواجن   المخبوزات 

أين توجد شركة المراعي®

األرجنتين

الواليات المتحدة
األمريكية

رومانيا
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الجوائز والتقديرات

جائزة أفضل 
مبادرة صحية 

للموظفين

وزارة الصحة السعودية، 2020م

أول شهادة عالمًيا في الجاهزية 
لألوبئة – معهد أيه آي بي إنترناشونال، 

2020م

جائزة الشركة األفضل في والء 
العمالء بالمملكة – تصنيف يوجف 

لوالء العمالء، 2020م

جائزة الشركة األفضل في حلول 
الخزينة بالشرق األوسط – جوائز آدم 

سميث، 2020م

جائزة العالمة األكثر تأثيًرا في 
السعودية – إبسوس، 2020م

جائزة العالمة األكبر قيمة للسلع 
الغذائية – جوائز كنتار براندز، 2020م

جائزة العالمة األكثر اختياًرا في 
المملكة – كنتار، 2020م

جائزة أفضل شركة في عالقات 
المستثمرين، المملكة العربية 

السعودية – جمعية عالقات 
المستثمرين في الشرق األوسط 

)ميرا(

المركز الثالث في جائزة أفضل 
تقرير سنوي مطبوع، الشرق 

األوسط – الفئة الرقمية - جمعية 
عالقات المستثمرين في الشرق 

األوسط )ميرا(

المركز الثالث في جائزة الشركات 
األفضل في عالقات المستثمرين 
الرقمية، الشرق األوسط – جمعية 

عالقات المستثمرين في الشرق 
األوسط )ميرا(

جائزة أفضل صكوك جديدة – جوائز 
األصول اآلسيوية 2020م

قائمة أفضل 100 شركة في 
منطقة الشرق األوسط – فوربس، 

2020م
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أن نعزز ريادتنا في المنطقة 
كخيار المستهلكين الموثوق 
في األطعمة والمشروبات، 

وإسعادهم بغذاء عالي 
الجودة كل يوم

ية
رؤ

ال

توفير أطعمة 
ومشروبات ذات قيمة 

غذائية وجودة عالية 
ُتثري حياة المستهلكين 

كل يوم.

لة
سا

لر
ا

القيم

| المرونة

| التعاون

| التفاني

| االبتكار

| االحترام

| التفوق
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