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 ترّســخ شــركة “بلدنا” نجاحها عبر االلتزام 
بتصنيــع وطــرح منتجات ذات جودة اســتثنائية.

ملحة موجزة

 أبرز مالمح األداء املالي

 األرباح قبل اقتطاع الفائدة
والضريبة واالستهالك واإلطفاء

حّققت الشركة نموًا قويًا لألرباح 
قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء بنسبة ٣٧٪ 
لعام ٢٠٢٠، وذلك نتيجة كفاءة 

العمليات التشغيلية على الرغم 
من ارتفاع التكاليف في ظل 

الظروف الراهنة

صافي الربح

تعكس النتائج املقاَرنة لصافي 
الربح مدى املرونة التي تمّتعت 
بها شركة “بلدنا” في ظل جائحة 

كوفيد-١٩، حيث سجلت معدل 
نمو سنوي بنسبة ١٥٢٪
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اإليرادات

واصلت شركة “بلدنا” تحقيق 
اإليرادات بالتزامن مع احتفاظها 

بحصة سوقية ومركز قوي. وبلغ 
معدل النمو السنوي لإليرادات 
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أبرز مالمح األداء التشغيلي

إجمالي عدد القطيع
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عائد الحليب لكل بقرة يوميًا 

إجمالي عدد املنتجات 

إجمالي عدد العمالء 
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االستغالل األمثل لكامل قطيع األبقار 
بما يدعم العمليات القائمة ومستويات 

اإلنتاج

ساهمت كفاءات إدارة القطيع في رفع 
معدل إنتاج الحليب اليومي وتحسين 

التكلفة لكل لتر حليب

•    الكفاءة في مجموعة املنتجات توفر 
منصة لتحقيق النمو الربحي

•    نواصل في إطار برنامج الترشيد 
مراجعة مجموعة املنتجات الحالية 
بما يساهم في مضاعفة العائدات

•    التركيز على تحسين جودة العالقات 
مع العمالء الحاليين وجذب عمالء 

جدد
•    املزيد من التركيز على عمالء قطاع 

الضيافة من املطاعم وشركات 
تقديم األطعمة في املستقبل
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 مسيرتنا نحو االكتتاب
العام األولي

16 مارس 201٤ 
 تأسيس مزرعة 
الخراف واملاعز

٥ يونيو 2017   
بدء املقاطعة

يوليو 2017    
وصول أول 
شحنة من 
األبقار

يناير 2017  
تصميم مشروع 
مزرعة األبقار

منتصف يونيو 2017    
اإلعالن عن املشروع 
عبر موقع بلومبيرغ
شركة بلدنا تخطط لشحن ٤,٠٠٠ 
رأس من األبقار الحلوب عبر 
الجسر الجوي
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 مسيرتنا نحو االكتتاب
العام األولي

ديسمبر 2017     
استكمال املرحلة 

األولى
تضم ٤,٠٠٠ رأس بقر حلوب 

ونظام حلب دّوار

فبراير 2018      
مواصلة أعمال التوسع
مصانع منتجات األلبان والعصائر 
والبالستيك

11 يوليو 2017    
حلب أول بقرة

أكتوبر 2017     
استكمال الجسر الجوي 
للشحن
وصول ٤,٠٠٠ بقرة حلوب إلى 
مزرعة “بلدنا”

11 ديسمبر 
       2019

إدراج شركة 
بلدنا في 

بورصة قطر 
لألوراق املالية




